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Drugi etap budowy kanalizacji
sanitarnej w dzielnicy Karkoszka
II będzie realizowany za pieniądze
pochodzące z kredytu.

Na kredyt

Nieczynne baseny przy ul. Bema przypominają dziś kamienną pustynię. Pełno tu śmieci i śladów pobytu pijaków

Rada Miasta wyraziła zgodę na
zaciągnięcie pożyczki w Wojewódz
kim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach
na realizację drugiego etapu budowy
kanalizacji sanitarnej w dzielnicy
Karkoszka II. Wysokość pożyczki
wyniesie 895.483 złote. Będzie ona
udzielana w latach 1999 - 2001, a
planowany okres jej spłaty przypadnie na lata 2004 - 2008.
W dzielnicy Karkoszka powstanie
w sumie ponad 4300 metrów bieżą
cych kolektorów sanitarnych. Po wy
konaniu sieci inwestorzy planują wy
konanie ponad 6.700 metrów kwa
dratowych nawierzchni asfaltobeto
nowej na drogach. Inwestycję rozpo
częto w listopadzie 1998 roku, zaś
zakończenie planowane jest na wrze
sień 2003 roku.
Max

W numerze
Cztery strony
więcej za tę
samą cenę!

gody obchodziły dwie pary z gmi
ny Rudnik - mieszkańcy Grzego
rzowie i Lasak. 25 sierpnia odwie
dzili ich kierownik USC w Rudni
ku Teresa Dudek i zastępca wójta
gminy Henryk Panek.

50 lat miłości

RACIBÓRZ
Choć Zarząd Miasta chce budować basen na terenie campingu w Oborze, to radni w programie rozwoju
Raciborza do 2003 r, napisali, że jedynie wyrażają wolę budowy kąpieliska miejskiego. Nie skonkretyzowano
jednak, w którym miejscu.

Bez żadnych konkretów
Racibórz nie ma czynnego kąpie
liska miejskiego od 1997, kiedy to
podczas powodzi poważnie uszko
dzone zostały baseny przy ul. Bema.
Nie znalazł się również chętny na
wydzierżawienie od miasta niedokoń
czonych basenów na ostrowskich
żwirowniach i dokończenie inwesty
cji w zamian za zwolnienie z opłat
czynszu. Rosnąca presja społeczna
spowodowała, że władze gminy za
częły się w tym roku mocno zastana
wiać, co zrobić z problemem otwarte
go kąpieliska. To trochę nienormalne,
że nie ma go w 65-tysięcznym mie
ście i mieszkańcy muszą wyjeżdżać
do okolicznych środków. Podczas
upalnego tegorocznego lata cierpiały
z tego powodu głównie dzieci, które
same nie mogą wyjechać poza mia
sto.
Władze zdecydowały więc, że ba
sen powinien powstać i to już w przy
szłym roku. Kłopot jednak w tym, że
w przeciwieństwie do ilości koncepcji,
nie ma zbyt wiele pieniędzy na realiza
cję choćby jednej. Wiceprzewodniczą
cy Rady Miejskiej Wojciech Nazarko
uważa, że miasto powinno dokończyć

baseny na Ostrogu. Powstałby duży
kompleks z 50-metrową pływalnią za
bezpieczającą nie tylko potrzeby spor
towców, ale i dużej ilości ludzi. W
perspektywie mógłby to być nawet
obiekt kryty. Realizacja tego zamiaru
będzie kosztować dobrych kilkanaście
milionów złotych, który gmina po pro
stu nie ma. Wiceprzewodniczący jest
jednak optymistą. Uważa, że pieniądze
można wydobyć z tzw. źródeł ze
wnętrznych czyli np. z Urzędu Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki. Zda
niem niektórych członków Zarządu
będzie z tym kłopot, skoro nie ma pie
niędzy na dokończenie modernizacji
pływalni Zespołu Szkół Mistrzostwa
Sportowego.
Opcja alternatywna, to budowa
25-metrowego kąpieliska prefabryko
wanego (czyli z gotowych elemen
tów). Ma ono powstać na terenie
campingu Obora. Przedtem zastana
wiano się nad jego lokalizacją na te
renie Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. Zamkowej. Przez pewien
czas w grę wchodziła również odbu
dowa kąpieliska przy ul. Bema.
Na budowę basenów ma być prze

mgr Urszula Luterek
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OGŁASZA
zapisy do klas O-VI na rok szkolny 1999/2000 do

Prywatnej SZKOŁY Podstawowej
W RACIBORZU ul. Słowackiego 55 (budynjk KN)
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Wiadomość: Tel.

(032) 415 92 22

znaczone blisko 2 min zł, które mia
sto chce uzyskać ze sprzedaży wła
śnie basenów przy ul. Bema. Chęt
nych na ich nabycie na razie nie ma.
Do planu działania na lata 2000-2003
wpisano więc, że gmina wyasygnuje
w przyszłym roku 800 tys. zł z wła
snych środków na budowę kąpieliska
miejskiego. I choć w projekcie doku
mentu zapisano, ze chodzi konkretnie
o camping Obora, to podczas dysku
sji radni uznali, że wystarczy napisać
samo „kąpielisko miejskie”. W trak
cie kolejnych dyskusji ma być wypra
cowana ostateczna koncepcja. Gdzie
powstanie basen dowiemy się zatem
dopiero podczas uchwalania przy
szłorocznego budżetu. —
Pewien kompromis już jednak się
rysuje. Wiceprzewodniczący Nazar
ko, którego zdaniem mały basen 25metrowy nie rozwiązuje kłopotu, bo
może się w nim „moczyć” raptem kil
kadziesiąt ludzi, skłonny jest zgodzić
się z opinią, że ów basen będzie roz
wiązaniem doraźnym. Docelowo Ra
cibórz ma mieć duży kompleks spor
towo-rekreacyjny na Ostrogu.
G. Wawoczny
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WODZISŁAW
Już niebawem ulice miasta zdo
bić będą ulotki i plakaty przestrze
gające przed zgubnym działaniem
alkoholu. Będzie to część akcji
„Wodzisław miastem bezpiecznym”..

Sierpniowa
akcja
W ramach akcji „Wodzisław mia
stem bezpiecznym” Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholo
wych wydrukowała 1300 ulotek i pla
katów, nawołujących do walki z alko
holizmem. Plakaty z dużym czerwo
nym znakiem „Stop - wobec alkoholu”
rozprowadza Urząd Miasta. Znaleźć
na nich można adresy i numery telefo
nów do instytucji, które pomagają
zwalczyć nałóg alkoholowy. Są to
m.in.: Poradnia Terapii Uzależnień,
Miejska Komisja Rozwiązywania Pro
blemów Alkoholowych i Rodzinny
Punkt Konsultacyjny.
Treść ulotki przestrzega przed
zgubnym działaniem alkoholu oraz
mówi o tym, kto jest szczególnie za
grożony chorobą alkoholową. Plakaty
przypominają, że sprzedawcy alkoholu
mogą ponieść surowe konsekwencje
prawne, jeśli będą sprzedawać alkohol
niepełnoletnim. Inicjatywa komisji
wydaje się słuszna, tym bardziej, że
sierpień to miesiąc trzeźwości.
mX

ZNIŻKI

NA

OKNA PCV
Racibórz, ul. Opawska 7, ul. Eichendorffa 7
tel. 414 04 30

W I Mistrzostwach Raciborza
Firm i Zakładów Pracy wzięło
udział 280 zawodniczek i zawodni
ków z 14 zakładów. To dużo jak na
premierowe wydanie cyklicznej w założeniu - imprezy.

Pracownicze zmagania
Strona 14

umincfi!
Jeśli chcesz zdobyć
średnie wykształcenie
w ciągu roku

przyjdź na spotkanie
w dniu 8 września 99 r.

o godz. 17.00
do Szkoły Podstawowej
nr 12 w Raciborzu
przy ul. Kasprowicza.

Zaprasza Biuro
Usług Oświatowych
„Archimedes”
tel. 077/416 8012,

0604 914 028

RACIBÓRZ
6 września w wyznaczanych
punktach na terenie miasta dyżuro
wać będą radni raciborskiej Rady
Miejskiej.

❖
Przejście dla pieszych przy ul.
Podwale (prowadzące od Urzędu
Miasta do targowiska przy ul. Ba
torego) jest niebezpieczne - uznali
na ostatniej sesji raciborscy radni.
W dniu sesji doszło tu do potrące
nia kilkunastoletniego chłopca.
Zdaniem Zarządu Miasta nie ma
możliwości zamontowana tu sy
gnalizacji świetlnej na tzw. przy
cisk, bo w godzinach szczytu po
wodowałoby to korki. W tym new
ralgicznym miejscu kierowcy po
winni po prostu bardzo uważać.

❖
26 sierpnia przedstawiciele
władz miasta spotkali się w Brzeziu z mieszkańcami tej dzielnicy
miasta. Mówiono o planowanej bu
dowie sortowni odpadów na tere
nie tutejszego składowiska śmieci.

WODZISŁAW

RACIBÓRZ

Do starostwa powiatowego często trafiają pytania dotyczące działalno
ści Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnospraw
ności, który od 1 lipca zacząłfunkcjonować w Rybniku.

Raciborskie Towarzystwo Oświatowe „Szkoła” ma wreszcie duży bu
dynek. Towarzystwo organizuje naukę w czterech placówkach.

Szkoła w „Słoneczku”

Po co zespół?
Zespół do Spraw Orzekania o
Stopniu Niepełnosprawności, działa
jący w Rybniku przy ulicy Racibor
skiej 20, swym zasięgiem obejmuje
również mieszkańców powiatu wo
dzisławskiego. Do zespołu można
zwracać się o wydanie orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności dla ce
lów: szkolenia, zatrudnienia, korzy
stania z rehabilitacji zawodowej i
uczestnictwa w terapii zajęciowej.
Orzeczenia wydawane są również dla
uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
konieczności zaopatrzenia w przed
mioty ortopedyczne i środki pomoc
nicze oraz korzystania z usług socjal
nych i opiekuńczych.
Osoby, które posiadają orzeczenia
o trwałym lub okresowym inwalidz
twie, wydane dla celów rentowych
przed 1 września 1997 roku, mogą
składać do Zespołu wnioski o ustale

nie stopnia niepełnosprawności dla
celów korzystania z ulg i uprawnień.
Wnioski o wydanie orzeczenia mogą
również składać osoby, które uzyska
ły orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
nie zawierające przyczyn całkowitej
lub częściowej niezdolności do pracy.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności wydaje także legitymacje osoby niepełno
sprawnej, która stanowi dokument
poświadczający stan zdrowia i
uprawniający do korzystania z ulg, na
przykład poruszania się pojazdami.
By otrzymać orzeczenie, należy zło
żyć wniosek i zaświadczenie lekar
skie o stanie zdrowia. Zespół pracuje
od poniedziałku do piątku, od godzi
ny 7.30 do 15.30. Dodatkowe infor
macje można uzyskać pod numerem
telefonu 4237202.
mX

❖
Nie ma możliwości zamonto
wania tzw. garbu na ul. Przejazdo
wej. Zdaniem radnych z Ostroga,
kierowcy zbyt szybko tędy jeżdżą.
Według władz miasta garby stosuje
się tylko na drogach wewnętrz
nych.

❖
Szkoła Podstawowa nr 2 na
Płoni, zgodnie z decyzją Rady
Miejskiej, otrzymała imię Nobli
stów Polskich.

❖
Po zakończeniu remontu ul.
Rzeźniczej, tędy będzie biegła
ścieżka rowerowa, która poprzez
Rynek połączy się z ul. Batorego.
Władze miasta chcą w ten sposób
rozwiązać kłopoty -rowerzystów
poruszających się w centrum mia
sta. Przypomnijmy, że zakaz ruchu
rowerów obowiązuje na ul. Długiej
i na Rynku. Ustawione tam znaki
zakazu przypominają tylko o zapi
sach obowiązujących w kodeksie
drogowym.

❖
Zarząd Miasta powierzył Kry
stynie Kozłowskiej pełnienie jeszcze do końca września tego
roku - obowiązków dyrektora Mu
zeum.

❖
Jeszcze w tym roku władze
miasta chcą przystąpić do budowy
ronda na skrzyżowaniu ul. Matejki
i Słowackiego. Obecnie, ze wzglę
du na ograniczoną widoczność,
bardzo często dochodzi tu do koli
zji i wypadków drogowych.

❖
W najbliższym czasie przedsta
wiciele władz miasta chcą się spo
tkać z mieszkańcami Ostroga. Spo
tkanie odbędzie się w budynku SP1 bądź Gimnazjum. Tematem dys
kusji będzie bezpieczeństwo powo
dziowe tej dzielnicy i sprawa
ogródków piwnych przy ul. Rudz
kiej, na których działalność skarżą
się okoliczni mieszkańcy.

❖
Brukowany plac do festynów i
zabaw tanecznych powstaje na te
renie Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. Zamkowej w Raciborzu.
Będzie to idealny teren pod m.in.
całoroczne ogródki piwne, z dala
od zabudowań.

❖
Budowa boiska do streetballa
(koszykówki ulicznej) i sztucznego
kortu tenisowego rozpocznie się w
najbliższym czasie na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Zamkowej.

❖
Na początku grudnia urucho
mione zostanie lodowisko „Piastor” przy ul. Zamkowej.
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Zgoda na pomnik
Na cmentarzu Jeruzalem przy ul.
Ocickiej stanie pomnik - symboliczna
mogiła „Sybiraków”. Z inicjatywą
jego wybudowania wyszedł Związek
Sybiraków - Zarząd Koła w Racibo
rzu. Projekt pomnika zatwierdziła już
Rada Ochrony Pamięci Walk i Mę
czeństwa w Warszawie. Zgodę na
ustawienie dała parafia p.w. Wniebo
wzięcia Najświętszej Maryi Panny r
Rada Miejska.
Pomnik-mogiła będzie miał kszta
łt płyty nagrobka w wyciętym w

WODZISŁAW
30 sierpnia po wakacyjnej prze
rwie zebrała się Rada Powiatu.
Jednym z głównych zagadnień
była sytuacja w szkolnictwie.

Po wakacjach
Radni wysłuchali informacji na
temat sytuacji w szkolnictwie na te
renie powiatu w związku z wprowa
dzeniem reformy edukacji. Omówio
no również stan przygotowań szkół
do nowego roku szkolnego. Nowopowołanym dyrektorom placówek
oświatowych wręczono nominacje.
Dyrektorzy przedstawili plany roz
woju zarządzanych przez siebie
szkół. Kolejnym ważnym tematem
VIII sesji Rady Powiatu było spra
wozdanie z zadań wynikających z
reformy służby zdrowia. Omówiono
m.in.
stan
sanitamo-techniczny
obiektów służby zdrowia podległych
Starostwu Powiatowemu.
mX

WYDAWCA:

środku krzyżem. Umieszczone zosta
ną na nim dwie tabliczki. Na dużej
będzie widnieć napis; Zagłodzonym,
zamęczonym, zamarzniętym, utopio
nym w bagnach, zaginionym w taj
dze, nasza pamięć i modlitwa. Sybi
racy. Na małej: Wrzesień 1939-1999.

■ Dyrektor Wydawnictwa Prasowego
Katarzyna Gruchot
■ Redaktor naczelny Grzegorz Wawoczny
■ Sekretarz redakcji Ewa Halewska
■ Redakcja techniczna Piotr Palik,
Paweł Okulowski

© Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych reklam ZASTRZEŻONE.

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

Ogłoszenia przyjmuje sekretariat redakcji
w Raciborzu, w godz. od 8.00 do 16.00.
Za treść ogłoszeń, reklam i tekstów płatnych
redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

■ Realizacja wydawnicza:
NOWINY RACIBORSKIE Sp. z o.o.

NOWINY RACIBORSKIE

WODZISŁAW

Płaci
wojewoda

RACIBÓRZ

Zgoda
na liceum
Śląskie Kuratorium Oświaty wyra
ziło zgodę na utworzenie liceum tech
nicznego przy Zespole Szkół Tech
nicznych na Ostrogu (ul. Cecylii). Li
ceum rozpoczęłoby działalność już w
przyszłym roku. O sprawie dyskuto
wał już Zarząd Powiatu. Szkoła podle
ga bowiem tej jednostce samorządu.
(w)

WODZISŁAW

Komisja
Powołano zespół opiniujący kan
dydatów na ławników ludowych. W
jego składzie znaleźli się: sekretarz
miasta Klara Wrońska, radca prawny
Urzędu Miasta Krystyna Kościelna,
naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Joanna Szczepańska, oraz członko
wie Komisji Prawa i Porządku Pu
blicznego: Jacek Urbaniec, Janusz
Wyleżych i Zofia Wistuba. Zespół
zajmował się będzie sporządzaniem
list kandydatów na ławników, po
czym przedstawi kandydatów wraz z
opinią o nich na sesji Rady.
Max
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Pałac
na sprzedaż
Władze powiatu chcą sprzedać za
bytkowy pałac w Rzuchowie. W gestię
powiatu raciborskiego przeszedł on na
początku tego roku. Wcześniej nieru
chomość podlegała Urzędowi Rejono
wemu w Rybniku, który również za
mierzał go zbyć. W pałacu mieścił się
kiedyś dom dziecka. Władze gminy
Komowac chciałyby tu utworzyć filię
szkoły wyższej z kierunkami związa
nymi z ekologią lub centrum eduka
cyjne połączone z arboretum, które ma
powstać w Oborze.
(w)

25 sierpnia Rada Miejska podjęła
decyzję o użyczeniu budynku Towa
rzystwu. Oznacza to, że będzie go
mogło użytkować za darmo. Pozostał
jednak problem z ogrzewaniem. Już
trzy lata temu wydano decyzję naka
zującą jego modernizację. Obiekt,
ogrzewany przez przestarzałą kotłow
nię węglową, jest uciążliwy dla śro
dowiska. Znajduje się w pobliżu za
budowy wielorodzinnej i ogródków
działkowych. Towarzystwo postano
wiło więc zlikwidować kotłownię i
podłączyć budynek do sieci cieplnej
(pecowskiej). Zadanie ma być sfinan
sowane ze środków własnych, miej
skich, powiatowych oraz Wojewódz
kiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

60
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Rada Miasta podjęła uchwałę w
sprawie przejęcia zadań z zakresu
opieki nad cmentarzami i grobami
wojennymi położonymi na terenie
miasta. Do zadań, na które środki fi
nansowe przekaże miastu wojewoda
należy m.in.: bieżąca konserwacja
obiektów grobownictwa wojennego,
wykonywanie remontów pomników
nagrobnych, prowadzenie ewidencji
miejsc grobownictwa oraz ksiąg po
chowanych.
Max

RACIBÓRZ
(w)

Nowiny Raciborskie Sp. z o.o.
■ Redakcja: 47- 400 Racibórz.
ul. Podwale 1, tel. 0-32/ 415 47 27,
415 09 58; fax 0-32/ 414 02 60,
email: nowiny@netpol.pl

Budynek przy ul. Lwowskiej 9 do
końca tego roku szkolnego zajmowa
ła filia Szkoły Podstawowej nr 15.
Było to popularne „Słoneczko”. W
związku z malejącą liczbą uczniów i
reformą oświaty, miastu nie opłacało
się jednak utrzymywać placówki.
Chęć przeprowadzki tu wyraziło zaś
RTO „Szkoła”, które dotychczas ba
zowało na obiektach Kolegium Na
uczycielskiego. „Szkoła” prowadzi
prywatną podstawówkę, gimnazjum,
ogólniak i policealne studium rekla
my.

Finał
po latach
Zakończyła się trwająca kilkana
ście lat budowa szkoły przy ul. Magdaleny-Żorskiej. Inwestycja była fi
nansowana ze środków miasta oraz,
katowickiego jeszcze wówczas, Ku
ratorium Oświaty. Jest to obecnie naj
nowocześniejszy tego typu obiekt w
Raciborzu. Podczas tegorocznych
wakacji wykonano ostatnie prace na
piątym segmencie. Docieplono i
otynkowano ściany. Dobudowano
wiatrołap zewnętrzny. Powstała też
droga pożarowa umożliwiająca ob
jazd wszystkich segmentów.
Od nowego roku będzie się tu
mieścić Gimnazjum nr 3 i Szkoła
Podstawowa nr 18. Obie placówki
zostaną jednak oddzielone. Do Gim
nazjum nadal będzie się wchodzić od
ul. Żorskiej, do podstawówki już od
ul. Ocickiej.

60
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łF związku z następstwami re
formy administracji i przejęciem
niektórych zadań przez Starostwo
Powiatowe, Rada Miasta zmieniła
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Miasta.

Zmiany
w Urzędzie
Pierwsza zmiana dotyczy Wydzia
łu Architektury i Nadzoru Budowla
nego. Ponieważ teraz wszystkie spra
wy związane z wydawaniem pozwo
leń na budowę i nadzorem budowla
nym prowadzone są przez powiat,
wydział zmienił nazwę na Architek
tury i Urbanistyki. Dotychczasowy
Referat do spraw Szkół w Wydziale
Edukacji zmienił nazwę na Referat
do spraw Szkół i Gimnazjów.
Zlikwidowany został Wydział
Spraw Lokalowych. Zastąpiono go
Referatem Spraw Lokalowych, który
funkcjonował będzie w strukturze
Wydziału Obywatelskiego.
Max

Nowy numer
W związku z uruchomieniem w
Telekomunikacji Polskiej S.A. w Wo
dzisławiu nowej centrali telefonicz
nej, od dziś zmieniają się niektóre
numery telefonów Starostwa Powia
towego. Nieaktualne stają się numery
centrali: 455 37 70, 455 41 64 oraz
455 19 46. Nowe numery to: 455 10
64, 455 10 50, 455 13 48. Zmianie
uległ również numer Powiatowego
Ośrodka Geodezyjno-Kartograficzne
go. Od dziś, by skontaktować się z
ośrodkiem należy wykręcać numer
455 14 13. Niedawno zmienił się
również numer telefonu Wydziału
Oświaty Starostwa Powiatowego.
Nowy numer to: 456 16 15.
mx

RACIBÓRZ

Sukces
matematyka
Ministerstwo Edukacji Narodowej
dopuściło do użytku szkolnego „Pro
gram nauczania matematyki w kla
sach I-III gimnazjum” autorstwa Ma
rzeny Bugicl, matematyka z Gimna
zjum nr 3 przy ul. Żorskiej. Marzena

Erogram
nauczania
matematyki
W KLASACH MH GIMHAIJUH

xx
Bugiel uczyła poprzednio tego przed
miotu w SP-18. Dopuszczenie jej au
torskiego programu przez MEN jest
wielkim sukcesem. W połowie sierp
nia, nakładem WiAI „WAW” przy
współudziale WiAR „Nowiny Raci
borskie”, program ukazał się w for
mie książkowej. Pozycja liczy 64
strony. Zawiera: uwagi o realizacji
programu, treści programowe, cele
nauczania, opisy procedur osiągania
celów,
planowane
umiejętności
ucznia, propozycje metod ich ocenia
nia oraz orientacyjny podział godzin.
Do września przyszłego roku M. Bu
giel wraz z zespołem innych matema
tyków, zamierza przygotować porad
nik nauczyciela, rozkłady materiałów
i zeszyt ćwiczeń do klasy I.

f»0

U/jskrócie

Teczka interwencji
tel. 032/ 415 09 58,

032/ 415 47 27,

Co zamierzają zrobić władze gmi
ny Kornowac, by uchronić mieszkań
ców Pogrzebienia przed skutkami
chuligaństwa młodzieży wracającej z
sobotnio-niedzielnych dyskotek? Po
łamane znaki drogowe, powyginane i
porysowane tablice z rozkładem jazdy
autobusów, zanieczyszczone przystan
ki, zdemolowane płoty przydomowe
oraz ławki przy Szkole Podstawowej,
często uszkodzony aparat w budce te
lefonicznej, zaśmiecone ulice, po
wywracane kosze na śmieci - to kra
jobraz, który zostawia po sobie pija
na młodzież po każdej dyskotece
urządzanej w sali klubu „ OK" w Pogrzebieniu.
mieszkańcy Pogrzebienia
W odpowiedzi na Wasze pismo
dotyczące ochrony mieszkańców Po
grzebienia przed skutkami chuligań
stwa młodzieży wracającej z sobot
nio-niedzielnych dyskotek, informuje
my o następujących działaniach pod
jętych przez Zarząd Gminy w celu
ukrócenia chuligaństwa niektórych
uczestników dyskoteki:
- w związku z narastającymi akta
mi chuligańskimi na terenie gminy,
czynione są starania o wzmożenie pa
troli policyjnych przez Komendę Po
wiatową Policji w Raciborzu, na ca
łym obszarze gminy, a szczególnie w
czasie imprez w dyskotece:
- została uruchomiona procedura
tworzenia straży gminnej i z chwilą
jej powołania, funkcjonariusze zosta
ną zobligowani do patrolowania w
godzinach nocnych w szczególności
dróg, którymi młodzież wraca z dys
koteki;
- zobowiązano właścicieli dysko
teki do poprawienia bezpieczeństwa
wokół obiektu dyskoteki:
- ochrona dyskoteki została zobo
wiązana do zwrócenia szczególnej
uwagi na prowodyrów wybryków
chuligańskich i uniemożliwienie im
dalszego udziału w imprezach orga
nizowanych w dyskotece.
Jednocześnie pragniemy zwrócić
uwagę na fakt, że akty wandalizmu są
dziełem jednostek, których postępo
wanie nie może rzutować na opinie o
całej młodzieży bawiącej się w dysko
tece. Nie ulega wątpliwości również
to, że młodzieży należy zapewnić
możliwość spędzenia wolnego czasu
przy muzyce oraz okazje do spotkań
w swoim gronie.
przewodniczący Zarządu
Gminy w Kornowacu
JózefStukator
Korzystam z przychodni przy ul.
Gamowskiej. Lekarze notorycznie się
spóźniają, ale kończą pracę o czasie.
Pielęgniarki w tym czasie piją kawę.
Nie wiem, po co strajkują skoro więk
szość dnia nic nie robią.
stała czytelniczka
Dyrekcja Zakładu Lecznictwa Am
bulatoryjnego w Raciborzu uprzejmie
informuje, że Przychodnia przy ul.
Gamowskiej 3 obejmuje wiele placó
wek służby zdrowia, w tym poradnie
ogólne, specjalistyczne przynależące
statutowo zarówno do naszego zakła
du, jak również Szpitala Rejonowego
w Raciborzu.
Nadmieniamy, że stała czytelnicz
ka nie podaje konkretnej poradni, do
której ma zastrzeżenia. W związku z
powyższym nie możemy odpowiedzieć
na anonim stałej czytelniczki, ponad
to informujemy, że do chwili obecnej
nie otrzymaliśmy żadnych skarg na
pracę personelu medycznego, zatrud
nionego h' naszych poradniach przy
ul. Gamowskiej.
Dyrektor Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Raciborzu
lek. med. Ewa Kowalewska

Mieszkam przy Rynku. Młodzież
wieczorami - okupując ławki wzdłuż
kamienic - hałasuje. Czy nie można
zwiększyć ilości patroli w tym rejo
nie?
stała czytelniczka
W odpowiedzi na pismo z dnia
18.08.1999 r. dotyczące młodzieży,
która wieczorami przesiaduje na ław

❖

fax 032/ 414 02 60

kach w okolicy Rynku i hałasuje in
formujemy, że w rejonie tym utrzymy
wane są całodobowo służby patrolo
we Komendy Powiatowej Policji w
Raciborzu, w ramach utworzonego
Kwadratu Bezpieczeństwa obejmują
cego ścisłe Centrum. Jednym z zadań
policjantów pełniących tam służbę
jest reagowanie i udzielanie pomocy
wszystkim obywatelom zgłaszającym
jakiekolwiek interwencje związane z
przestępstwami lub wykroczeniami.
Ponadto w przypadku zakłócania ci
szy nocnej w godz. 22-6 przez osoby
przebywające w rejonie Rynku, fakt
ten należy zgłosić w Komendzie Po
wiatowej Policji, podając swoje dane
personalne i wówczas zostaną podję
te działania mające na celu sporzą
dzenie wniosków o ukaranie do Kole
gium Karno-Administracyjnego w
stosunku do osób naruszających pra
wo. Niezależnie od tego jednym z za
dań realizowanych przez Policję jest
zapewnienie ładu i porządku publicz
nego i każdorazowo w przypadku za
kłócania ciszy nocnej policjanci re
agują na tego typu wykroczenia.
Jeżeli chodzi o zwiększenie ilości
patroli w rejonie Rynku, to z uwagi
na konieczność realizacji innych za
dań wynikających z Ustawy o policji
oraz zapewnienia ładu i porządku na
pozostałym terenie miasta nie ma
możliwości skierowania większej ilo
ści policjantów w wyżej wymieniony
rejon.
Mając na względzie pytanie stałej
czytelniczki Tygodnika Nowiny Raci
borskie. Komenda Powiatowa Policji
h' Raciborzu zwróci się do Pana Pre
zydenta miasta Racibórz o skierowa
nie patroli Straży Miejskiej w rejon
Rynku, celem podjęcia skutecznych
działań związanych z omawianym
problemem.
W razie zgłaszania podobnych
uwag przez innych czytelników, pro
szę o bezpośredni kontakt z tutejszą
Komendą Policji.
Z poważaniem
z-ca komendanta powiatowego
Policji w Raciborzu
podinsp. Jacek Wycik

Na ulicy Bosackiej po wymianie
nawierzchni namalowano znaki po
ziome (linie na jezdni) - na odcinku
przy wyjeździe zza bloku czteropiętro
wego, mówiąc ściślej między wspo
mnianym blokiem, a sklepem spożyw
czym. Oznacza to, że aby wjechać do
centrum miasta trzeba jechać przez
Oborę albo skręcić koło ZEW-u. Czy
to nie absurd? Jeżdżę tamtędy trzy
razy dziennie i jest to dla mnie uciąż
liwe. Jeśli już ktoś zdecydował, żeby
tam zrobić linie ciągłe, powinien po
myśleć też o postawieniu znaków pio
nowych, które by informowały zmoto
ryzowanych.
mieszkaniec Raciborza
łF związku z interwencją miesz
kańca Raciborza zamieszczoną w ru
bryce „Teczka interwencji" w spra
wie oznakowania poziomego ulicy
Bosackiej w Raciborzu - w ciągu dro
gi wojewódzkiej nr 49 uprzejmie in
formujemy:
1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Katowicach rozpoczął działalność
jako zarządca dróg wojewódzkich na
terenie województwa śląskiego z
dniem 1 lipca 1999 r.
2. Oznakowanie poziome ulicy
Bosackiej wykonano w trzeciej deka
dzie maja br. na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Dróg Publicznych Oddział
Południowy w Katowicach, która do
30.06.1999 r. zarządzała drogami
wojewódzkimi.
3. Zmianę organizacji ruchu na
ulicy Bosackiej, polegającą na wyko
naniu linii przerywanych przy liniach
ciągłych na wysokości zjazdów z dro
gi, będziemy mogli wykonać po za
twierdzeniu przez Urząd Marszałkow
ski projektu zmiany organizacji ru
chu.
dyrektor Zarządu Dróg Wojewódz
kich w Katowicach
mgr inż. Zbigniew Tabor

50 tys. zł odszkodowania od
PZU S.A. wpłynęło już kasy OSiR
Racibórz z tytułu wygranej rozpra
wy sądowej w sprawie odszkodo
wania za zniszczenie hotelu w cza
sie powodzi w 1997 r. Pieniądze
zostały zainwestowane w rozbudo
wę bazy sportowo-rekreacyjnej.

❖

Stadion OSiR-u jest znów miejscem rozgrywek piłkarskich. We wrze
śniu zakończy się ostatecznie jego popowodziowy remont.

Stadion wyremontowany
Zakończył się remont raciborskie
go stadionu. Obiekt, przypomnijmy,
został znacznie zniszczony podczas
powodzi z lipca 1997 r. Murawę bo
iska zalegało błoto, bieżnia była po
kryta grubą warstwą mułu, zniszczo
ne były drewniane ławki. Pieniądze
na odbudowę obiektu (1,2 min zł) dał
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.
Prace rozpoczęły się wiosną ubiegłe
go roku. Przetarg na ich wykonanie
wygrała firma Borbud. W ciągu bli
sko 1,5 roku wyremontowano bież
nię, wykonano nowe podmurówki
pod plastikowe krzesełka, których za
montowano 5 tys., odnowiono mura
wę, zainstalowano nowe nagłośnienie
i ustawiono nowe ogrodzenie. Sta
dion, który przedtem mieścił 33 tys.

osób, teraz pomieści ich docelowo 10
tys. Obok stadionu znajduje się re
montowany kompleks odnowy biolo
gicznej z szatniami, natryskami, sau
ną i siłownią. Takiego obiektu może
miastu pozazdrościć niejeden I-ligowy klub.
1 przez pewien czas sądzono, że
swoje mecze będzie tu grał Ii-ligowy
„Włókniarz” Kietrz. Sponsor chciał
jednak meczów w Kietrzu. Na stadio
nie w Raciborzu swe mecze - w ra
mach ligi okręgowej - rozgrywa więc
drużyna RTP „Unia” Racibórz. Dzia
łacze Polskiego Związku Piłki Nożnej
obiecali nam jeden mecz międzypań
stwowy reprezentacji młodzieżowców
- powiedział nam dyrektor OSiR-u
Jerzy Kwaśny.
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WODZISŁAW

Reforma w praktyce
1 września w czterech wodzisław
skich gimnazjach naukę rozpoczęło
ponad 780 uczniów. Już kilka miesię
cy temu władze miasta zdecydowały,
w jakich placówkach oświatowych
funkcjonować będą gimnazja. Choć
opinia Kuratorium Oświaty do planu
sieci szkół była negatywna, zdecydo
wano że gimnazja będą działać w bu
dynkach przy ulicy: Wałowej 5, 26
Marca 66, Mieszka 10 oraz Armii
Ludowej 11. Zarząd Miasta powie
rzył stanowiska dyrektorów nowych
szkół: Eugeniuszowi Ogrodnikowi,

Gabrieli Niemiec, Bożenie Rączka i
Grażynie Durczok.
W rozpoczynającym się roku
szkolnym do gimnazjów uczęszczać
będzie 786 uczniów. Podzieleni zo
staną na 29 klas. Tygodniowa liczba
godzin w tych szkołach, ustalona
przez Wydział Edukacji co oscyluje
wokół tysiąca. Gimnazjalistów edu
kować będzie 55 nauczycieli zatrud
nionych w pełnym wymiarze godzin.
Pozostałe zajęcia w gimnazjach pro
wadzić będą pedagodzy, pracujący na
co dzień w szkołach podstawowych.
Max

Władze Roth i Raciborza chcą
zacieśnić kilkuletnią współpracę
partnerską obu miasta i poszerzyć
ją o stałą wymianę młodzieży, Z
propozycją wystąpili włodarze
Roth, dziękując władzom Racibo
rza za dobre przygotowanie do
spotkania partnerskiego, które od
było się na przełomie lipca i sierp
nia w tym niemieckim mieście. Ra
cibórz reprezentowała 123-osobowa delegacja złożona z przedstawi
cieli władz miejskich oraz zespo
łów artystycznych i sportowych.

❖
Wspólne sprzątanie świata za
planowały władze Raciborza i Opa
wy - miast partnerskich. Przedsię
wzięciu patronuje znana na całym
świecie raciborzanka Mira Stanisławska-Meysztowicz, przewodni
cząca organizacji „Clean Up the
World” („Czyszczenie Świata”).
Dzieci z Opawy będą sprzątać w
Raciborzu, młodzi raciborzanie w
Opawie.

❖
Od ubiegłego tygodnia powiaty,
w tym raciborskie, przejęły od ku
ratorów oświaty kompetencje z za
kresu kierowania dzieci do placó
wek opiekuńczo-wychowawczych:
rodzinnych domów dziecka, do
mów dziecka, domów małych
dzieci, pogotowia opiekuńczego,
ośrodków
szkolno-wychowaw
czych, burs, świetlic, klubów śro
dowiskowych, profilaktyczno-wy
chowawczych,
terapeutycznych,
ognisk wychowawczych, młodzie
żowych ośrodków socjoterapii i
domów wczasów dziecięcych. Pla
cówki te dzielą się na diagnostycz
ne, wychowawcze, rewalidacyjne.
Dzieci kierowane są do nich dopie
ro po wyczerpaniu wszystkich
możliwości udzielenia im pomocy
w rodzinie, rodzinie zastępczej lub
adopcyjnej. Powiat nie może od
mówić wydania skierowania, jeśli
w placówce jest wolne miejsce.

❖
Dodatkowe 143 tys. zł na sfi
nansowanie kosztów oświetlenia
ulicznego znalazło się w budżecie
miasta.

❖
185 tys. zł z Programu PhareStruder 2 wpłynęło do budżetu
miasta z przeznaczeniem na budo
wę ścieżek rowerowych.

WODZISŁAW

Kustosz poszukiwany
Władze miasta podjęły uchwałę w
sprawie ogłoszenia konkursu na dy
rektora wodzisławskiego Muzeum.
25 sierpnia po raz kolejny obradował
Zarząd Miasta. Jednym z punktów
debaty było przyjęcie uchwały w
sprawie ogłoszenia konkursu na dy
rektora wodzisławskiego Muzeum.
Przyjęto również uchwałę w sprawie
wskazania kandydata na stanowisko
dyrektora Wodzisławskiego Ośrodka

Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Mło
dzieży.
Członkowie Zarządu Miasta rozpa
trzyli wnioski Komisji Rady Miejskiej
w sprawie zabezpieczenia w budżecie
na rok 2000 środków finansowych na
wykonanie koncepcji ściekowych dla
dzielnic Radlin II i Turzyczka oraz
urealnienia obowiązkowego regulami
nu utrzymania czystości w mieście,
poprzez opracowanie zasad częstotli
wości wywozu nieczystości płynnych.
mX

WODZISŁAW
Rada Miasta przyjęła uchwałę
w sprawie przekazania w nieod
płatne użytkowanie majątku gminy
na rzecz Wodzisławskiego Ośrod
ka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i
Młodzieży.

❖
Zarząd Miasta zatwierdził „Re
gulamin wynagradzania pracowni
ków Służb Komunalnych Miasta”.

❖
Władze przeznaczyły do sprze
daży w drodze przetargu nieogra
niczonego nieruchomoś gruntową
położoną przy ulicy Jodłowej w
Wodzisławiu. Cenę wywoławczą
ustalono na 4 złote za metr kwa
dratowy.

ASTRA CLASSIC
Z GLIWIC
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WYGODA
I ELEGAN

OPELS

----------------------------------- ZAPRASZAMY---------------------------------------

BP AUTO GLIWICE
44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 56

Podczas ostatniej sesji Rady
Miasta, która odbyła się 26 sierp
nia radni poświęcili sporo czasu na
poprawienie Statutu Miasta. Po
prawki do tego dokumentu przed
stawiła Komisja Prawa i Porządku
Publicznego.

tel. 32/ 231 26 67 fax 32/ 231 94 78

NOWINY RACIBORSKIE
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skrócie
Na jednym z sierpniowych po
siedzeń Zarząd Miasta, po rozpa
trzeniu pisma z Rybnickiej Spółki
Węglowej w Rybniku oraz zapo
znaniu się z opinią Wydziału Eko
logii, pozytywnie zaopiniował
wniosek spółki w sprawie obniże
nia podstawowej opłaty eksploata
cyjnej kopalń prowadzących od 1
kwietnia do 30 czerwca tego roku
eksploatację w obrębie miasta.
Opłatę dla KWK .Anna” obniżono
o 10 procent zaś KWK „Marcel” o
25 procent.

❖
Władze podjęły decyzję o sprze
daży w drodze przetargu nierucho
mości gruntowej położonej przy uli
cy Gosława. Działka ma powierzch
nię 1300 metrów kwadratowych.

❖
Zarząd Miasta wyraził zgodę na
rozpoczęcie procedury zmierzają
cej do przekazania przez gminę
Mszana na rzecz miasta Wodzisła
wia drogi położonej na Osiedlu 1
Maja w Wodzisławiu.

❖
Władze miasta wyraziły zgodę
na obniżenie przez okres pełnienia
zasadniczej służby wojskowej
stawki karty podatkowej z tytułu
prowadzenia działalności usługo
wej z kwoty 142,80 złotych do 102
złotych miesięcznie dla osoby fi
zycznej.

❖
Członkowie Zarządu Miasta
omówili sprawozdanie z wykona
nia budżetu miasta za I półrocze
1999 roku.

❖
W sierpniu Zarząd Miasta po
stanowi, podwyższyć limit kredytu
krótkoterminowego na rachunku
bieżącym o 1.200.000 złotych.

❖
W ubiegłym roku szkolnym z
wypoczynku na tzw. zielonych
szkołach skorzystało 571 uczniów
klas trzecich. Jest to około 80 pro
cent ogólnej liczby uczniów tych
klas.

RADLIN
4 i 5 września mieszkańcy Ra
dlina będą żegnać lato na sporto
wo. Tradycyjny już festyn kończą
cy wakacje rozpocznie się w sobo
tę 4 września. Plan zabaw na ten
dzień przedstawia się następująco:
- 10.00-14.00 Turniej siatkówki
plażowej drużyn klubowych.
- 15.00-16.40 Gry i zabawy dla
dzieci i dorosłych.
- 16.45-koncert zespołu „Whisper”
- 17.30-koncert zespołu „Huckelbarry”
- 19.00-koncert zespołu „Cover
band”
- 20.00-20.30 konkursy dla dzieci
i dorosłych
- 20.30-22.00 koncert zespołu
„Czamo-czami”.
O 7.00 rano spod Domu Sportu
wystartuje rajd kolarski pod nazwą
„Maraton Sokoła”
5 września od 10.00-14.00
trwać będzie turniej siatkówki pla
żowej dla niezrzeszonych. Około
14.00 odbędzie się mecz pokazowy
„Gwiazd” w siatkówce plażowej.
- 14.15 - wręczenie nagród w kon
kursie na najładniej ukwiecony
dom i balkon.
- 14.30 - koncert orkiestry dętej
KWK „Marcel”.
- 15.30 - Pokaz szermierczy
- 16.15- grać będzie zespół „Dwie
korony”
- 17.30 - pokaz szermierczy
- 18.30 - koncert zespołu „Poziom
600”
- 19.15- kabaret „Nowe Raki”
- 20.30 - Zespół „Orfeusz”
Od rana na zbiornikach Odra I i
Odra III trwać będą Zawody Węd
karskie o Puchar Burmistrza Mia
sta Radlin.
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Konfliktu we władzach powiatu nie zażegnano. Na początku września zostanie prawdopodobnie złożony
wniosek o odwołanie starosty Krzysztofa Bugli. Nowym starostą ma być obecny wicestarosta Marek Bugdol.

NIC NIE NAPRAWILI
Prawdopodobnie na najbliższej
sesji Rady Powiatu dojdzie do szere
gu zmian we władzach tego szczebla
samorządu. Jak się dowiedzieliśmy,
w koalicji Przyszłość Regionu Raci
borskiego (AWS, Raciborska Izba
Gospodarcza,
Liga
Raciborska,
mniejszość niemiecka - łącznie 19
głosów w 40-osobowej Radzie) do
szło do podziału na dwa obozy. Jeden
jest za odwołaniem starosty Krzysz
tofa Bugli, drugi, w którym skupiła
się większość radnych PRR, przeciw.
Zmianę, według naszych informacji,
poprą: koalicyjna Unia Wolności (8
głosów) oraz opozycyjne obecnie To
warzystwo Miłośników Ziemi Raci
borskiej (9 głosów). Oznacza to, że w
powiecie powstanie nowa, szeroka
koalicja. Starostę Krzysztofa Buglę
(PRR) ma zastąpić obecny wicestaro
sta Marek Bugdol (PRR).-,Nowym
wicestarostą ma zaś zostać Antoni
Wawrzynek (PRR), obecnie wójt Pie
trowic Wielkich. Z funkcji wiceprze
wodniczącego Rady Powiatu odwoła
ny zostanie prawdopodobnie Marek
Rapnicki (PRR). Zastąpi go Włady
sław Gumieniak (PRR), obecnie czło
nek Zarządu.
Pomiędzy ugrupowaniami dążący
mi do utworzenia nowej koalicji
trwają jeszcze rozmowy i uzgodnie
nia. Opozycyjny TMZR ma otrzymać
w nowym układzie władzy jedno
miejsce w Zarządzie za W. Gumie-

Suwerenna
decyzja

Jeszcze jesienią ubiegłego roku nikt nie przypuszczał, że starosta już po
kilkunastu miesiącach będzie niespokojny o swoją posadę.
że jeśli dojdzie do rozłamu, to wła
śnie na linii Bugla-Bugdol - stwier
dza anonimowo'jeden z radnych po
wiatowych. Staroście Bugli posta
wiono jedenaście merytorycznych za
rzutów. Na razie ich nie ujawniono.
Są tylko do użytku wewnętrznego. Zo
bowiązaliśmy się, że nie będziemy ich
upubliczniać - twierdzi wicestarosta.
Pojawią się zapewne jako uzasadnie
nie wniosku o odwołanie starosty.
Źródłem konfliktu są niektóre de
cyzje starosty podejmowane bez kon

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym wniosek o odwoła
nie starosty, wraz z uzasadnieniem, musi podpisać minimum 16 rad
nych (2/5 ustawowego składu Rady). Złożyć można go tylko na sesji.
Później trafia on do komisji rewizyjnej. Głosowanie nad odwołaniem
może się odbyć dopiero na kolejnej sesji jednak nie wcześniej, jak po
miesiącu od złożenia wniosku. Radni głosują w sposób tajny. Staro
sta zostanie odwołany jeśli wniosek poprze wspomnianych już 24
radnych (3/5 ustawowego składu Rady). Jeśli ten wniosek nie uzyska
aprobaty wymaganej liczby radnych, kolejny może zostać złożony
dopiero po upływie 6 miesięcy od głosowania. Sesja Rady Powiatu
ma się odbyć na początku września. Na wniosek minimum 10 rad
nych przewodniczący Rady będzie jednak zobowiązany zwołać w
ciągu siedmiu dni sesję nadzwyczajną. Na niej też może zostać zło
żony wniosek.
Rozsypującą się koalicję rządzącą tworzą obecnie: Przyszłość
Regionu Raciborskiego (AWS, mniejszość niemiecka, Liga Racibor
ska, Forum Raciborskiej Izby Gospodarczej) - 19 głosów, Sojusz
Lewicy Demokratycznej - 4 głosy i Unia Wolności - 8 głosów. W
opozycji znajduje się Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej z 9
głosami i - praktycznie - radny Franciszek Waniek z PRR. Ugrupowa
nia tworzące PRR tworzą wraz z SLD opozycję w mieście. Jedynie
UW tworzy koalicje rządzące na obu szczeblach samorządu.
Przyszłość Regionu Raciborskiego obsadziła stanowiska: starosty,
wicestarosty, trzech członków Zarządu, przewodniczącego i wice
przewodniczącego Rady oraz szefów pięciu komisji Rady. SLD przypadło stanowisko wiceprzewodniczącego Rady. UW ma członka Za
rządu i czterech szefów komisji Rady, ,

niaka (proponowano je Marianowi
Ciszkowi) oraz jedną lub dwie komi
sje w Radzie. Jak się dowiadujemy,
będzie co obsadzać. Z funkcji szefa
komisji oświaty ma zrezygnować Mi
rosław Lenk (UW, na co dzień wice
prezydent Raciborza). Zastąpi go
prawdopodobnie Piotr Olender. Z
szefowania komisji współpracy za
granicznej - w związku z obowiązka
mi zawodowymi - zrezygnował Józef
Sbeczka (PRR). Wolne pozostanie
stanowisko przewodniczącego komi
sji rozwoju gospodarczego, które zaj
muje obecnie Antoni Wawrzynek.
O konflikcie we władzach powia
tu informowaliśmy już pod koniec
lipca. Z naszych informacji wynikało,
że w powiecie dojdzie do odwołania
starosty Krzysztofa Bugli. Powodem
był konflikt starosty z pozostałymi
członkami Zarządu. Jednym z najpo
ważniejszych oponentów był wicesta
rosta Marek Bugdol. Nie chcę, by
konflikt utożsamiać jedynie z moją
osobą. Różnica zdań wystąpiła po
między resztą członków Zarządu a
starostą. Dotyczyła różnej oceny zja
wisk zachodzących w powiecie - mó
wił nam wówczas wicestarosta Bug
dol. Większość radnych kalkulowała.

NOWINY RACIBORSKIE

Jerzy Szydłowski, 25 sierpnia,
ponownie zasiadł w Radzie Miej
skiej. Zdaniem przewodniczącego
jest to zgodne z prawem. Śląski
Urząd Wojewódzki nie zajął jeszcze
stanowiska w tej sprawie.Czy uzna,
Że Jerzy Szydłowski nie jest rad
nym, a podjęte uchwały są nieważ
ne?

sultacji z resztą członków Zarządu.
Działał wprawdzie zgodnie z ustawą,
ale pozostali członkowie Zarządu
twierdzą, że ładniej byłoby konsulto
wać je z szerszym gremium. Zaczęło
się na początku roku od powołania
Jana Kuligi na stanowisko dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Ro
dzinie, co niektórzy radni nazwali
„przyjacielskim gestem”. Dyrektor
Kuliga jest radnym miejskim, prezy
dentem Ligi Raciborskiej (należy do
niej starosta K. Bugla), zagorzałym
adwersarzem prezydenta A. Markowiaka. Był prezydentem miasta w la
tach 1990-1994 (obecny starosta był
wówczas wiceprezydentem). W mie
ście dyrektorowi PCPR nie udało się
objąć żadnej funkcji. Ostatnio zrezy
gnował z przewodzenia opozycji.
Czarę goryczy przelało powołanie
pełnomocnika starosty ds. budowy
szpitala. Został nim Wiesław Kacz
marczyk z SLD, radny miejski po
przedniej kadencji.
Początkowo, z zapewnień wice
starosty, wynikało, że konflikt człon
ków Zarządu ze starostą został zaże
gnany. Radni koalicyjni zobligowali
nas do zawarcia kompromisu i spo
rządzenia czegoś na wzór listy na

prawczej - twierdził Marek Bugdol.
Spór dotyczył trybu pracy, a nie
spraw personalnych. Udało nam się
osiągnąć polityczny kompromis - po
twierdził Krzysztof Bugla.
Część radnych koalicji już wów
czas nie wierzyła w pojednanie. Do
eskalacji konfliktu doszło bowiem na
gle. Starosta był tym mocno zaskoczo
ny. Nie spodziewał się, że wśród naj
bliższych współpracowników znajdą
się tak poważni oponenci. Mimo de
klaracji chęci dalszej współpracy
członków Zarządu ze starostą, lokalni
politycy zaczęli już pracować nad wa
riantami nowych układów personal
nych. Czas nagli, bo, jak się dowiadu
jemy, w Starostwie bardzo żle się teraz
pracuje. Odczuwają to pracownicy.
Działaniem urzędu faktycznie zawia
duje wicestarosta M. Bugdol.
Włączenie do koalicji TMZR-u
oznaczałoby też, że nastąpi poważne
zbliżenie władz miasta i powiatu. Bę
dzie to szansa na realną, a nie pozo
rowaną współpracę. W powiecie
przestało już chodzić o stołki. Trzeba
nadrobić stracony na konfliktach czas
- powiedział nam anonimowo jeden z
radnych powiatu.
,
G. Wawoczny

RACIBÓRZ
Nie ma już opozycyjnej koalicji
„Razem ” w Radzie Miejskiej.

Lider w
odstawce
Tworzące ją ugrupowania utwo
rzyły dwa samodzielne kluby, które,
jak dowiedzieliśmy się na sesji, sa
modzielnie będą decydować o tym
czy głosować „za” lub „przeciw”
propozycjom Zarządu Miasta. Lider
nieistniejącej już Koalicji Jan Kuliga
poinformował ną sesji, że sam zrezy
gnował z przewodzenia ugrupowa
niu. Nieoficjalnie zaś dowiedzieliśmy
się, że dymisji Kuligi żądała więk
szość radnych opozycyjnych. Radny
Wiesław Jacheć zapytany przez nas,
czy jest to prawda powiedział, że ofi
cjalnie zrezygnował.
Opozycję w Radzie Miejskiej
tworzą więc obecnie: Sojusz Lewicy
Demokratycznej, którego liderem jest
Edmund Stefaniak i Przyszłość Re
gionu Raciborskiego (AWS, mniej
szość niemiecka. Raciborska Izba
Gospodarcza i Liga Raciborska), któ
rej przewodniczy Wiesław Jacheć.
Nieoficjalnie też dowiedzieliśmy się,
że po dymisji Kuligi nastąpiło ocie
plenie stosunków pomiędzy opozycją
a koalicją. Opozycja będzie teraz bar
dziej konstruktywna - powiedział nam
anonimowo koalicyjny radny.
(waw)

Przypomnij my, że 11 lutego radny
Jerzy Szydłowski zrezygnował z
mandatu. Rada Miejska, zgodnie z
ordynacją wyborczą, miała 3 miesią
ce na stwierdzenie jego wygaśnięcia.
Nie zrobiła tego, bo liderzy koalicji
rządzącej (Towarzystwo Miłośników
Ziemi Raciborskiej-Unia WolnościRuch
Samorządowy
„Racibórz
2000”) uznali, że J. Szydłowski nie
zrezygnował z własnej woli. W za
mian za powierzenie mu stanowiska
szefa Powiatowego Zarządu Dróg (w
powiecie - obok Unii Wolności - rzą
dzą ugrupowania opozycyjne w mie
ście) miał ustąpić miejsca Januszowi
Glince, drugiemu w kolejności na li
ście Forum Raciborskiej Izby Gospo
darczej.
16 sierpnia wojewoda śląski uznał
ten stan rzeczy za niezgodny z pra
wem i zwrócił się do premiera Jerze
go Buzka o wnioskiem o rozpatrzenie
możliwości złożenia w Sejmie wnio
sku o rozwiązanie Rady Miejskiej w
Raciborzu (pisaliśmy o tym obszernie
w poprzednim numerze „NR" w art.
pt. „Na dywaniku u premiera"). Jego
zdaniem Rada rażąco naruszyła pra
wo poprzez zaniechanie, tzn. nie
stwierdzenie w ustawowym terminie
3 miesięcy wygaśnięcia mandatu. Co
prawda w marcu Rada przyjęła
uchwałę, w której napisano: nie
stwierdza się wygaśnięcia, ale woje
woda stwierdził jej nieważność. Pro
blem tylko w tym, że zrobił to po
przysługującym mu na to terminie.
Zamiast jednak skierować sprawę do
NSA - bo jedynie ten sąd mógł w tym
przypadku stwierdzić nieważność
uchwały - uznał, że uchwały... nie
było i zwrócił się do premiera ze
wspomnianym wnioskiem.
Na sesji sprawa powrotu J. Szy
dłowskiego pojawiła się na krótko.
Część radnych opozycji była zasko
czona widząc go na sali obrad. Radny
Mirosław Szypowski (SLD) zapytał
czy podjęte uchwały będą teraz waż
ne, bo, jak sugerował swoją wypo
wiedzią, Jerzy Szydłowski wraz z
upływem tych trzech miesięcy prze
stał być radnym tzn. jego mandat wy
gasł z mocy prawa. Niech rozstrzy
gnie instytucja do tego upoważniona.
Według mojej oceny sesja jest ważna
- odpowiedział stanowczo przewod
niczący Tadeusz Wojnar. Jerzy Szy
dłowski powiedział nam o swoim po
wrocie tylko tyle, że była to jego su
werenna decyzja i jest zmęczony sy
tuacją, która powstała z powodu jego
osoby.
W Śląskim Urzędzie Wojewódz
kim powiedziano nam, że wiedzą już o
tym, co zaszło, 25 sierpnia na sesji, w
Raciborzu. Stanowisko wojewody bę
dzie znane dopiero w tym tygodniu.
W Ministerstwie Spraw We
wnętrznych i Administracji, do które
go kancelaria premiera przesłała pi
smo wojewody, nie potrafiono nam,
30 sierpnia, odpowiedzieć na pytanie,
jakie kroki MSWiA zaproponuje sze
fowi rządu. Sprawa jest nader skom
plikowana. Pismo zadekretowano do
odpowiedniego wydziału, ale tam
jeszcze nie trafiło. Powód: sezon
urlopowy - dowiedzieliśmy się w biu
rze prasowym resortu. Nie wiedziano
też o obecności radnego Szydłow
skiego na ostatniej sesji, co zmienia
opisaną w piśmie wojewody sytuację.
Trudno więc wyrokować, co bę
dzie dalej. Sprawa jest niezwykle
skomplikowana pod względem praw
nym. Nie było wcześniej w kraju po
dobnego precedensu.

G. Wawoczny
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Sprawa sposobu eksploatowania gminnego wysypiska odpadów w Tworkowie podzieliła radnych. H
propozycji Zarządu Rada zdecydowała, że powstanie jednostka organizacyjna Gminne Składowisko Odpa' Uh
Komunalnych w Tworkowie.

W mieście kontynuowana bę
dzie promocyjna sprzedaż miesz
kań komunalnych na rzecz ich na
jemców. Tyle tylko, że bonifikata z
roku na rok będzie maleć.

Gospodarzyć będziemy sami
Jak nie masz samochodu, to nie
masz kłopotu - tak podsumował dys
kusję na temat formy eksploatowania
gminnego składowiska odpadów w
Tworkowie wójt Wilhelm Wolnik. In
westycja, finansowana ze środków
własnych. Narodowego i Wojewódz
kiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Unii Euro
pejskiej, dobiega już końca. Na 6
września zaplanowano odbiór obiek
tu, obok Miejskiego Składowiska
Odpadów, najnowocześniejszego w
powiecie. Oddanie do użytku wiąże
się jednak z problemem wyboru for
my, w jakiej składowisko będzie eks
ploatowane.
Warianty przedstawione przez Za
rząd Gminy były dwa. Wedle pierw
szego, za którym opowiadał się Za
rząd, składowisko miało być oddane
na czas nieokreślony w dzierżawę fir
mie, która wygra przetarg. Zarząd ob
liczył, że w tym przypadku budżet
gminy, w którym brakuje pieniędzy,
nie będzie musiał dopłacić do intere
su. Obliczono, że rocznie na składo
wisko powinno trafić 12 tys. ton róż
nych odpadów. 80 proc, z nich to od
pady typu: gruz budowlany, żużel popiecowy, ziemia, popioły i piasek, za
które mieszkańcy zapłacą 5 zł za
tonę. Reszta to odpady typowe komu
nalne i pochodzące z pielęgnacji tere
nów zielonych. Za tonę tych śmieci

trzeba zapłacić 12 zł. Łącznie przy
chody składowiska powinny więc
wynieść około 88 tys. zł.
Wydatki wyniosą zaś około 92
tys. zł. Najwięcej, gdyby utworzyć
własną gminną jednostkę, będą kosz
tować pracownicy. Poziom kosztów
osobowych wyliczono na 60 tys. zł.
Reszta to wydatki związane z użytko
waniem sprzętu (16,3 tys. zł) i energii
elektrycznej (11 tys. zł) oraz wody i
zakupu środków ochrony. Wniosek:
nie opłaca się tworzyć własnej jed
nostki, bo przy obecnych cenach gmi
na musiałaby dopłacić do gospodarki
odpadami. Te 88 tys. zł nie wpłynie
od razu. My zaś musimy mieć na
koszty stale, głównie pensje pracow
ników, paliwo do maszyn i energię tłumaczył dodatkowo zastępca wójta
Maksymilian Lamczyk.
Radni byli odmiennego zdania.
Uważam, że gmina dysponująca tak
nowoczesnym obiektem powinna na
śmieciach zarobić - stwierdził radny
Jerzy Tlon dodając, że mając własną
jednostkę gmina oddala od siebie
widmo zwożenia śmieci z innych
gmin. Radny Tlon wyraził też obawy,
że swoje odpady będą chciały wozić
do Tworkowa Krzanowice. Mogą
dojść do wniosku, że skoro my bierzemy od nich wodę, to możemy brać ich
śmieci. Zdaniem radnego Rudolfa
Gąsiora. Zarząd Gminy dysponuje
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Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego chce, by budo
wane mieszkania kredytowane były przez Krajowy Fundusz Mieszkalnic
twa.

mieszkania
W ubiegłym tygodniu w Racibo
rzu gościła Bożena Wład reprezentu
jąca Krajowy Fundusz Mieszkanio
wy. Spotkała się m.in. z przedstawi
cielami władz miasta oraz szefem ra
ciborskiego TBS-u Andrzejem Florczukiem. Krajowy Fundusz Mieszka
niowy utworzony został w ramach
ustawy o niektórych formach popie
rania budownictwa mieszkaniowego.
Obsługa funduszu zlecona została
Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
KFM zaczął funkcjonować od kwiet
nia 1996 roku. W ramach funduszu
na preferencyjnych warunkach kredy
towane są przedsięwzięcia inwesty
cyjne, budowy, modernizacje i ada
ptacje lokali mieszkaniowych. Fun
dusz tworzony jest z corocznych do
tacji budżetu państwa.
Kredyty takie mogą uzyskać tylko
Towarzystwa Budownictwa Społeczne
go lub Spółdzielnie Mieszkaniowe,
które będą budowały mieszkania loka
torskie i dostosują swoje statuty do
wymogów ustaw - mówi Bożena Wład.
Na początku naszej działalności, czyli
w 1996 roku sfinansowaliśmy aż dwie

inwestycje. Uważam, że to spory suk
ces. Dwa TBS-y ze Śremu i Wąbrzeźna
były na tyle mobilne, że w bardzo krót
kim czasie po ukazaniu się przepisów
wykonawczych przygotowały prawi
dłowo wnioski kredytowe: Do dziś w
Polsce ze środków KFM sfinansowano
ponad 8300 lokali - dodaje.
Raciborskie Towarzystwo Budow
nictwa Społecznego złożyło już wnio
sek w BGK w sprawie finansowania w
70 procentach inwestycji polegającej
na adaptacji i rozbudowie dwóch bu
dynków w Raciborzu (dawne hotele
ZOZ-u przy ul. Głubczyckiej). Uwa
żam, że nie ma przeszkód, by TBS tego
kredytu nie otrzymał - mówi Bożena
Wład. Widzę ogromne pole do działa
nia raciborskiego towarzystwa. Miasto
również stanęło na wysokości zadania
wskazując znakomite lokalizacje i par
tycypując w kosztach budowy - dodaje.
Do końca lutego TBS chce oddać do
użytku 39 zaadaptowanych mieszkań.
Do końca września ma być gotowa do
kumentacja na dwa budynki, które po
wstaną przy ulicy Opawskiej.
max
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Rządowe wsparcie
Rada Miejska w Raciborzu wpro
wadziła do budżetu blisko 5 min zł,
które Racibórz otrzymał od rządu na
usuwanie skutków powodzi: budowę
syfonu pod rzeką Odrą, pompowni
wałowych na Ostrogu, rozbiórkę
zniszczonych budynków mieszkal
nych, osuszanie i wykonanie izolacji
przeciwilgociowych na substancji
mieszkaniowej komunalnej, remont
elewacji budynków, remont stadionu
miejskiego i budowę przedszkola

przy ul. Bielskiej. Prawie wszystkie
zadania zostały już ukończone. Lada
dzień rozpocznie się budowa prze
pompowni wałowych na Ostrogu. Na
ostatniej sesji radni zgodzili się na
zamianę gruntów, która umożliwi
rozpoczęcie inwestycji. Gmina otrzy
ma od osoby prywatnej działkę w po
bliżu Odry, dzięki czemu jedna z
przepompowni będzie wybudowana
na sieci kanalizacyjnej.
(w)

niezbyt precyzyjnymi danymi, by
móc powiedzieć, że do składowiska
trzeba będzie dopłacać. Uznał też, że
na początek gmina sama powinna
prowadzić obiekt a dopiero później gdyby trzeba było dopłacać - zdecy
dować się ewentualnie na dzierżawę.
Wedle radnej Gabrieli Wajdy własna
jednostka, choćby w minimalnym
stopniu, zredukuje bezrobocie. Za
trudni ona bowiem osoby z terenu
gminy.
Po długiej dyskusji Rada chciała
przesunąć sprawę do rozstrzygnięcia
do następnej sesji. Wysypisko zostanie
oddane we wrześniu. Procedura prze
targowa związana z wyłonieniem
dzierżawcy trochę potrwa, tak samo
jak utworzenie jednostki. Następna
sesja dopiero w październiku. Ludzie
źle odbiorą fakt, że mamy składowi
sko a nie wozimy tam śmieci - sprze
ciwił się temu wójt Wilhelm Wolnik.
Doszło więc do głosowania. Rada siedmioma głosami „przeciw” i sze
ścioma „za” - odrzuciła projekt Za
rządu zakładający oddanie składowi
ska w dzierżawę. Przyjęła natomiast
projekt uchwały o utworzeniu jed
nostki pn. Gminne Składowisko Od
padów Komunalnych w Tworkowie.
Decyzja ta będzie się prawdopo
dobnie wiązać ze wzrostem cen za
składowanie odpadów, nie licząc
tych, które mieszkańcy zapłacą za
wywóz śmieci firmie Eko Land. Sta
łoby się również tak, gdyby składo
wisko wydzierżawiono. Przedstawio
na przez Zarząd kalkulacja pokazała,
że - przy obecnych cenach - wpływy
nie zrekompensują wydatków.
Na razie Zarząd proponuje: 5 zł za
tonę gruzu, żużla, popiołów i ziemi;
12 zł/t typowych odpadów komunal
nych; 20 zł/t nie segregowanych od
padów komunalnych typu: folia, pla
stik, szkło, drewno, makulatura zmie
szana z gruzem, popiołem i ziemią
dla odbiorców indywidualnych i 40 zł
dla podmiotów gospodarczych; 100
zł/t papy i opon oraz 150 zł/t odpa
dów komunalnych z przewagą przed
miotów gabarytowych pochodzenia
gospodarczego (meble, lodówki,
pralki i telewizory).
G. Wawoczny

RYBNIK

ZUS szkoli
1 września wchodzi w życie usta
wa o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa. W związku
z tym ZUS oddział w Rybniku infor
muje płatników składek zgłaszają
cych do ubezpieczenia powyżej 20
ubezpieczonych, że już od połowy
sierpnia organizuje szkolenia, które
obejmują: 1) zmiany w zakresie usta
lania prawa i wysokości świadczeń z
ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa oraz ich
wypłaty wprowadzone od 1 września
1999 r. ustawą z dnia 25 czerwca br.
o świadczeniach pieniężnych z ubez
pieczenia społecznego w razie choro
by i macierzyństwa (3 godziny zajęć),
2) zmiany w ustawie z dnia 1 grudnia
1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielę
gnacyjnych i wychowawczych wpro
wadzone cytowaną wyżej ustawą (1
godzina). Szkolenia potrwają do po
łowy września. Koszt udziału 5'0 zł.
Uczestnicy dostaną za darmo mate
riały szkoleniowe. Zainteresowani
powinni się kontaktować pod adre
sem: ZUS Rybnik, ul. Reymonta 2,
pok. 23.
(r)

Z promocją
w tle
Uchwałę w sprawie zasad sprze
daży lokali mieszkalnych w budyn
kach komunalnych przyjęli na ostat
niej sesji rajcy miejscy. O zapisach
projektu uchwały informowaliśmy
już na łamach „Nowin Racibor
skich”. Przypomnijmy, że zgodnie z
nią osoby, które złożą wniosek o wy
kup lokalu-do 30 listopada tego roku
mogą liczyć na 15 proc, upustu w
stosunku do ceny lokalu wyznaczonej
przez rzeczoznawcę i przyjętej przez
Zarząd Miasta (wynoszą one średnio
od 500 do 600 zł). Natomiast ci, któ
rzy zdecydują się na ten krok 1 grud
nia tego roku a najpóźniej do końca
września przyszłego roku, mogą li
czyć na 10 proc, bonifikaty.
Wielkość ulgi maleje z roku na
rok. Największą otrzymali ntgemcy,
którzy wyrazili chęć zakupu mieszka
nia do 30 września 1997 r. Otrzymali
25 proc, upustu. W kolejnym roku
było już tylko 20 proc. Pozostałe za
sady sprzedaży pozostały bez zmian.
A więc przy jednorazowej zapłacie
całej ceny i wykupie mieszkań przez
wszystkich lokatorów w budynkach,
dodatkowa ulga wyniesie aż 50 proc.
Jeśli całą kwotę płaci nabywca indy
widualny, wówczas upust jest o 10
proc, niższy. Bonifikata przy sprzeda
ży ratalnej, jeśli mieszkania wykupu
ją wszyscy lokatorzy wynosi 20 proc.
Tak więc osoba, która np. zgłosi do
końca listopada chęć zakupu i zdecy
duje się zapłacić gotówką otrzyma
łącznie 55 proc, ulgi (40 + 15). Jeśli
podobnie postąpią lokatorzy w całym
budynku, każdy z nich będzie miał 65
proc, ulgi (50 + 15).
Władze miasta pozytywnie oce
niają dotychczas prowadzoną sprze
daż lokali. Sprzedaż mieszkań rośnie.
Przy okazji dyskutowano na sesji o
sposobie zagospodarowania ścisłego
centrum miasta. Ustawa o własności
lokali, która tworzy wspólnoty miesz
kaniowe w budynkach z mieszkania
mi należącymi do osób prywatnych i
gmin, wprowadza dość istotne ogra
niczenia w remoncie tej substancji.
Jest to możliwe, jeśli zgodzi się więk
szość właścicieli, ale każdy z człon
ków ma wówczas prawo zaskarżyć
wspólnotę do sądu ze względu np. na
naruszenie jego interesu. Jest to dość
częste w przypadku, gdy członka nie
stać na partycypowanie w kosztach
inwestycji. Tak, na przykład, stało się
przy wschodniej elewacji Rynku. So
crealistyczna zabudowa szpeci cen
tralny punkt w mieście, gmina chce
wyasygnować środki na moderniza
cję elewacji połączoną z nadbudową,
ale nie wszystkich właścicieli miesz
kań i sklepów stać na udział w tej
inwestycji. Sprawa trafiła do sądu i
wspólnota ją przegrała. Odnowienie
wschodniej pierzei odwleka się więc
w czasie.
Podczas sesji niektórzy radni pro
ponowali, by wyłączyć ze sprzedaży
mieszkania w tym rejonie. Zdaniem
Zarządu byłoby to niesprawiedliwe,
gdyż część lokatorów skorzystała już
z możliwości nabycia. Wspólnoty
zresztą i tak tu istnieją, więc sprzedaż
w żaden sposób nie przyśpieszy ani
nie opóźni remontów. Zastanawiano
się czy istnieją bodźce, które skuszą w przyszłości - właścicieli lokali do
ich sprzedaży pod biura a najemców
do przeprowadzki w inne miejsce.
Niestety żadnych nie wskazano.

G. Wawoczny

»■ 28 września odbędzie się Nad
zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak
cjonariuszy Zakładów Elektrod Wę
glowych S.A. w Raciborzu. W pro
gramie NWZA jest dokonanie zmian
w składzie rady nadzorczej spółki.
Zakłady Elektrod Węglowych
S.A. wdrożą program restrukturyza
cyjny, który przyniesie spółce 14,5
min zł oszczędności rocznie.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
EXPAND Sp. z o.o. sprzedało 500
tys. akcji Zakładów Przemysłu Cu
kierniczego
MIESZKO
S.A.,
zmniejszając swój udział w tej spó
łce do 9.91 proc.

*■ Ciężkie samochody dostawcze
dowożące towar do budowanego
przy ul. Opawskiej Minimala będą
kursować trzy razy dziennie ulicami:
Kościuszki - Eichendorffa - Opaw
ska - wyjazd z Minimala ul. War
szawską i Matejki. Zarząd obawia
się, że ruch w tej części miasta bę
dzie utrudniony z powodu natłoku
samochodów osobowych. Nie wy
klucza budowy małego ronda, takie
go, które funkcjonuje już przy placu
Konstytucji 3 Maja.
•• Zarząd Miasta w Raciborzu pod
jął uchwałę w sprawie oddania w
najem w drodze bezprzetargowej
wolnego lokalu użytkowego przy ul.
Rybnickiej 26-28 (dawny bar Mil
ler). Dwa przeprowadzone przetargi
nie przyniosły rezultatu. Lokal ma
236 m kw. powierzchni oraz ogrze
wanie węglowe etażowe. Pisemne
oferty można składać w Wydziale
Lokalowym Urzędu Miasta.
•• W drodze publicznego przetargu
ustnego nieograniczonego na wyso
kość miesięcznego czynszu Zarząd
Miasta chce oddać w najem dwa
wolne boksy garażowe przy ul. Dą
browskiego 9 (boks nr 19, pow.
15,96 m kw.), Dąbrowskiego 9-11
(boks nr 5 pow. 15,46 m kw.) i Bato
rego 7 (boks nr 6, pow. 17,13 m
kw.). Przetarg na boks nr 5 przy ul.
Dąbrowskiego 9-11 odbędzie się 8
września o godz. 10.00. Cena wy
woławcza 47 zł, wadium 150 zł.

•• Rada Miejska w Raciborzu zgo
dziła się na sprzedaż działki o pow.
0,06 ha przy ul. Starowiejskiej w
Raciborzu. Teren przeznaczony jest
pod zabudowę jednorodzinną. Plan
zagospodarowania przestrzennego
dopuszcza realizację usług z zakre
su: handlu, gastronomii i rzemiosła
oraz budowę obiektów gospodar
czych i pomocniczych.
Czynsz w lokalach mieszkalnych
Raciborskiego Towarzystwa Budow
nictwa Społecznego Sp. z o.o. budo
wanych obecnie przy ul. Głubczyc
kiej (dawne hotele ZO2) wyniesie
5,75 zł. Obejmuje on: spłatę kredytu
zaciągniętego na budowę - 3,20 zł,
fundusz na remonty bieżące - 63 gr,
fundusz na remonty kapitalne - 48
gr, podatki od nieruchomości - 4 gr,
rezerwa na spłatę kredytu - 15 gr. i
koszty eksploatacji (środki czysto
ści, zieleń, ubezpieczenie, energia i
woda wspólna, usługi obce i zarząd)
- 1,25 zł. Na taką stawkę zgodziła
się Rada Miejska.

•• Rada Miejska przyjęła uchwałę
w sprawie procedury uchwalania bu
dżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towa
rzyszących projektowi budżetu.

*■ Zgodnie z uchwałą Rady Miej
skiej w Raciborzu dyrektorzy miej
skich zakładów budżetowych są
uprawnieni do dokonywania prze
niesień planowanych wydatków
między paragrafami w ramach roz
działu.
32,3 tys. zł władze Raciborza
przekazały na opłacenie składek
ubezpieczenia zdrowotnego oraz na
świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdro
wotnego. Środki w tej, wysokości
przekazał miastu resort finansów.

Rada Miejska w Raciborzu zgodziłą się na sprzedaż trzech działek:
przy ul. Wygonowej, Starowiejskiej
i Wąskiej. Wszystkie mają po
wierzchnię 0.07 ha. Przeznaczone są
pod zabudowę jednorodzinną.

NOWINY RACIBORSKIE
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Wieści
fpninne
Krzyżanowice
□ Gmina podpisała porozumienie
ze starostą raciborskim, na podsta
wie którego nadal prowadzić bę
dzie sprawy z zakresu komunika
cji. Oznacza to, że mieszkańcy
Krzyżanowic nie będą musieli jeź
dzić do Raciborza w celu załatwie
nia prawa jazdy lub dowodu reje
stracyjnego.
□ 27 sierpnia odbyła się pierwsza
po wakacyjnej przerwie sesja Rady
Gminy. Omawiano tematy związa
ne z: wykonaniem planu społecz
no-gospodarczego z I półrocza
tego roku, ochroną środowiska,
statutem gminy i poszczególnych
sołectw oraz regulaminem organi
zacyjnym Urzędu Gminy. Rada
przyjęła pakiet uchwał związanych
ze strukturą organizacyjną gminy:
tekst jednolitego statutu, statuty so
łectw i regulamin organizacyjny
UG.
□ Od 3 do 5 września 60-osobowa delegacja z Krzyżanowic bę
dzie gościć na międzynarodowym
festiwalu mniejszości narodowych
w węgierskiej Ratce. Pojadą tam:
chór Leonarda Fulneczka z Krzy
żanowic i zespół „Uśmiech” z
Tworkowa, który zaprezentuje pol
skie tańce regionalne.

□ Na początku sierpnia w Ratce
gościła grupa uczniów z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących z Krzy
żanowic. Ratka od kilka już lat jest
gminą partnerską Krzyżanowic.
□ Grupa archeologów z Uniwer
sytetu Wrocławskiego zakończyła
swe badania w Owsiszczach. Przypomnijmy, że stąd pochodzi słynny
już pięściak sprzed 250 tys. lat
p.n.e., który dwa lata temu znalazł
tu uczeń jednej z raciborskich
szkół. Na miejscu odnalezienia
pięściaka archeolodzy odkryli śla
dy osadnictwa z tej epoki.
□ Rada Gminy przyjęła uchwałę,
na podstawie której upoważniła
przewodniczącego Rady Artura
Krzykałę do nawiązania stosunku
pracy z wójtem Wilhelmem Wolnikiem. Uchwała ma charakter po
rządkowy.
□ 73 tys. zł przeznaczyli tutejsi
radni na budowę ulicy Hanowiec w
Tworkowie. Środki te pierwotnie
zamierzano przeznaczyć na: budo
wę ulicy Ogrodowej w Chałupkach
(51,7 tys. zł), odbudowę ulicy Rymera w Zabełkowie (40 tys. zł), re
mont ul. Domowej w Zabełkowie
(4 tys. zł) i przepustu drogowego
przy ul. Rymera w Zabełkowie (9
tys. zł), odbudowę kładki betono
wej w rejonie przejścia graniczne
go w Chałupkach (4 tys. zł) i osu
szanie boiska w Chałupkach (16
tys. zł). Wymienione zadania miały
być zrealizowane po otrzymaniu w ramach usuwania skutków po
wodzi - obiecanej dotacji z Agen
cji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Gmina jednak nie
otrzymała tych środków, stąd celo
wa stała się jedynie budowa ul.
Hanowiec. Na to zadanie gmina
przeznaczy również 13,16 tys. zł,
które zaoszczędzi na budowie
chodnika przy ul. Zamkowej.
□ Rada Gminy przeznaczyła 4,63
tys. zł na sfinansowanie wyjazdów
na zielone szkoły dla uczniów klas
III szkół podstawowych.

□ Na wniosek Gminnego Zespołu
Oświaty, Kultury, Sportu i Turysty
ki, 8 tys. zł ponadplanowych do
chodów radni postanowili przezna
czyć na remonty i zakup materia
łów niezbędnych do utrzymania
kąpieliska.
□ Powiatowy Urząd Nadzoru Bu
dowlanego zadeklarował pomoc w
uregulowaniu spraw związanych z
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WODZISŁAW

TWORKOW

Niższe pensum

10 września w tutejszym Centrum Kultury, w ramach obchodów 100
rocznicy urodzin, odbędzie się wieczór poetycko-muzyczny dedykowany
tworkowskiemu pisarzowi Ludwikowi BielaczkowL

Radni przyjęli pakiet uchw 1
oświatowych regulujących tygodni 'wy obowiązkowy wymiar godzin za
jęć dla niektórych nauczycieli pk :ówek oświatowych.
Zgodnie z przyjętą uchwałą, na
uczyciele zatrudnieni w szkołach i
placówkach oświatowych, prowadzą
cy gimnastykę korekcyjną będą mu
sieli prowadzić 18 godzin zajęć tygo
dniowo. 20 godzin tygodniowo prze
prowadzać będą pedagodzy, psycho
lodzy i logopedzi zatrudnieni w szko
łach, gimnazjach i innych placów
kach. Nauczyciele przedszkoli pro
wadzący zajęcia w grupach miesza
nych obejmujących dzieci sześciolet
nie, jak i dzieci innych grup wieko
wych, muszą obowiązkowo przepro
wadzić 22 godziny zajęć w tygodniu.
Rada Miasta przyjęła również
uchwałę w sprawie zasad udzielania i
rozmiaru zniżek tygodniowego obo
wiązkowego wymiaru godzin na
uczycielom, którym powierzono sta

W 100-lecie urodzin

nowiska kierownicze w placówkach
oświatowych.
W uzasadnionych
przypadkach nauczycieli tych można
zwolnić od obowiązku realizacji ty
godniowych zajęć dydaktycznych i
wychowawczych, jeśli warunki funk
cjonowania szkoły powodują znaczne
zwiększenie zadań dyrektora.
Trzecia z przyjętych uchwał okre
śliła liczbę uczniów, na których przy
sługuje etat nauczyciela biblioteka
rza w szkołach podstawowych i gim
nazjach. Na liczbę od 150 do 300
uczniów przysługuje pół etatu biblio
tekarza. Bibliotekarz w pełnym wy
miarze godzin może być zatrudniony,
gdy liczba uczniów jest wyższa niż
300. Norma zatrudnienia nauczyciela
bibliotekarza będzie zwiększona o
pół etatu, gdy biblioteka szkolna po
siada księgozbiór liczący od 10.000
do 30.000 woluminów lub prowadzi
czytelnię wydzieloną w odrębnych
pomieszczeniach.
Max

KUŹNIA RACIBORSKA
Gmina ma otrzymać 14 min zł na budowę obwałowań na rzece Rudzie
i Odrze. Środki - z puli rządowej na usuwanie skutków powodzi - obiecał
przekazać, na spotkaniu w Turzu, szef kancelarii premiera minister Jerzy
Widzyk.

Wałów nie zabraknie
O środki na budowę wałów gmina
starała się od dawna. Chodzi o 2 km
obwałowań na Rudzie na odcinku od
Kuźni Raciborskiej i 1 km prawo
stronnych obwałowań Odry do wyso
kiego wału w Turzu. Wojewódzki Za
rząd Inwestycji Rolniczych posiada
już odpowiednią dokumentację. Bra
kuje jedynie pozwolenia.
Przekazanie pieniędzy minister
uzależniał zaś od zgody na budowę
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu. Rzecz w tym,
że RZGW nie chce się godzić na bu
dowę wałów, jeśli zagrozi to zalaniem
miejscowości w dolnym biegu Odry.
W przypadku planowanych 3 km w
obrębie Kuźni Raciborskiej, nie ma ta
kiego niebezpieczeństwa. Znacząco
natomiast poprawi się bezpieczeństwo
mieszkańców Turza, Rudy i Budzisk.
W czerwcu tego roku, przy nie naj
większym wezbraniu, w Turzu zostało
podtopionych 50 domów i 850 ha pól.
Ucierpiały przepusty drogowe, dwa
mosty i 400 metrów dróg powiato-

KRZYŻANOWICE

Wódka
nabija kasę
Zaskakujący wzrost dochodów z
tytułu udzielonych koncesji na sprze
daż alkoholu odnotowały w I półro
czu władze gminy. Z zaplanowanych
na cały rok 121 tys. zł w pierwszych
sześciu miesiącach wpłynęło już
130,4 tys. zł. Władze gminy spodzie
wają się jeszcze wzrostu tej kwoty.
Pieniądze te, zgodnie z ustawą o
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
mogą być wydane jedynie na walkę z
nałogiem pijaństwa i pomocy osobom
z rodzin alkoholików.
Na podstawie wpływów z konce
sji władze gminy oszacowały, że w
ubiegłym roku sprzedano na terenie
Krzyżanowic wódki i innych alkoholi
za 4 min zł. W tym roku, jak poinfor
mował na ostatniej sesji wójt Wil
helm Wolnik, sprzedaż ta może wy
nieść aż 6 min zł. Rada Gminy była
zaniepokojona takim wzrostem tym
bardziej, że sporo alkoholu trafia na
tutejsze stoły z Czech. Pobieżnie wy
liczając, jeden mieszkaniec Krzyża
nowic, wliczając dzieci i niemowlęta,
wyda w tym roku na alkohol 500 zł.
(waw)

NOWINY RACIBORSKIE

wych. Straty w 1997 r. były nieporów
nywalnie większe.
20 lipca w w Urzędzie Miejskim
w Kuźni Raciborskiej, na którym wy
pracowano postulaty co do budowy
wspomnianych 3 km wałów, ustalo
no, że Regionalny Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowicach
przystąpi do .opracowania koncepcji
programowo-przestrzennej, celem za
bezpieczenia całej doliny rzeki Odry i
rzeki Rudy w rejonie gminy Kuźnia
Raciborska.
(waw)

KRZYŻANOWICE
Podczas sesji Rady Gminy, przy
okazji dyskusji o stanie środowiska
naturalnego, zaproponowano, by
gmina stworzyła program wspiera
nia dotacjami właścicieli domów
decydujących się na zmianę sposo
bu ogrzewania.

Dotacje
dla ekologów
Z propozycją wystąpił radny Jan
Fichna. Jego zdaniem, system dotacji
dla osób modernizujących domowe
kotłownie jest konieczny. Inwestycja
jest droga, bo wymaga zakupu nowe
go pieca i zmiany instalacji centralne
go ogrzewania. Bez tego ostatniego
trudno liczyć na oszczędności. Gdyby
gmina dopłacała, zyskując przy tym
efekt ekologiczny w postaci zmniej
szonej emisji, być może więcej osób
zdecydowałoby się na to - argumento
wał radny. Poparła go radna Zuzanna
Kwiatkowska-Lustig.
Wójtowi Wilhelmowi Wolnikowi
pomysł się spodobał, ale uprzedził
radnych, że w budżecie może na to
zabraknąć pieniędzy. Jesienią będzie
my wiedzieć, jakie są przyszłoroczne
potrzeby. Nasz budżet to nie jest wo
rek bez dna. Jeśli zabraknie na inne
zadania, to trudno dać cokolwiek na
dotacje. W dużych gminach taki sys
tem dotacji funkcjonuje już od dawna.
Finansowany jest z środków gminnych
funduszy ochrony środowiska i gospo
darki wodnej. W Raciborzu dysponuje
on kwotą 300 tys. zł. Na dotacje prze
znaczono 50 tys. zł. Na takie kwoty
Krzyżanowice nie mogą liczyć więc,
jak uprzedził wójt, na realizację pomy
słu może po prostu nie być pieniędzy.
(waw)

Inicjatorami obchodów 100-lecia
urodzin Ludwika Bielaczka są Gmin
ny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i
Turystyki oraz Gminna Biblioteka w
Krzyżanowicach. 10 września, o
godz. 17.00, w tworkowskim Cen
trum Kultury odbędzie się wieczór
poetycko-muzyczny dedykowany pi
sarzowi. Swój tomik poezji „W kolo
rach tęczy” zaprezentuje na nim Gra
żyna Drobek-Bukowska z Raciborza.
Uczestnicy wieczoru spotkają się
również z Adamem Bobrzikiem, mło
dym poetą z Owsiszcz oraz 11 -letnią
Anią Zarubą z Zabełkowa, która wy
stąpi z koncertem fortepianowym.
Eksponowana będzie również wysta
wa akwareli Barbary Kaszy oraz pa
miątek pod Bielaczku.
16 września, na tworkowskim
cmentarzu, władze gminy złożą kwia
ty na grobie Bielaczka, zaś w pobli
skiej szkole odbędzie się uroczysty
apel mu poświęcony. O godz. 11.30
w raciborskim Muzeum (sala przy ul.
Gimnazjalnej) o życiu i twórczości
poety będzie mowa na specjalnej se
sji literackiej.
Ludwik Bielaczek, dziś postać
trochę już zapomniana, urodził się 25
sierpnia 1899 r. w Grabówce. W
1915 r. wraz z rodziną ósiadł w

Tworkowie. Był tu fornalem a potem
traktorzystą. W 1924 r. ożenił się z
Wiktorią, choć żonę nazywał później
tylko Stazja. Miał z nią dziewięcioro
dzieci. W trakcie II wojny światowej
musiał służyć w. Wehrmahcie. Na
froncie wschodnim trafił do niewoli
rosyjskiej. Tam zachorował na mala
rię, przez którą nabawił się głuchoty.
Do Tworkowa wrócił w sierpniu
1946 r. Później pracował jako trakto
rzysta w Państwowym Gospodar
stwie Rolnym.
Pisał w języku polskim. Jego do
robek obejmuje dwie powieści wspo
mnieniowe, kilka opowiadań i baśni
opartych na motywach śląskich. Swo
je wspomnienia zawarł w książkach:
„Moja droga do Opola” (1977) oraz
w powieści-pamiętniku „Ze studni
zapomnienia” (1957). Później - jako
kontynuacja „Studni...” były „Milo
we kamienie” (1975). Po jego śmier
ci, 24 sierpnia 1980 r., ukazały się
Bielaczkowe „Wspomnienia bliskie i
dalekie” (1981). Pisarz był członkiem
opolskiego oddziału Związku Litera
tów Polskich. Publikował w: „Trybu
nie Robotniczej”, „Kontrastach”,
„Tygodniku Powszechnym” i „Sło
wie na Śląsku”.
(waw)

KRZANOWICE
Na sierpniowej sesji radni przyjęli Gminny Program Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Świetlica rusza
W Gminie Krzanowice główny
ciężar realizacji zadań programu roz
wiązywania problemów alkoholo
wych spoczywa na Miejskiej Komisji
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi.
Podstawowym zadaniem przyjętego
programu jest propagowanie zdrowe
go stylu życia i działalność profilak
tyczna głównie wśród dzieci i mło
dzieży. W szkołach na terenie gminy
już od kilku lat przeszkoleni nauczy
ciele prowadzą programy profilak
tyczne. Programy takie funkcjonują
w Krzanowicach, Wojnowicach, Pietraszynie i Borucinie.
Komisja zaprenumerowała dla
każdej szkoły kilka czasopism traktu
jących o problemach uzależnień. Na
terenie gmin funkcjonują dwa punkty
konsultacyjne, w których dyżurują
psycholodzy. Jest to program ekspe
rymentalny. Komisja planuje również

utworzyć w Szkole Podstawowej w
Wojnowicach świetlicę terapeutycz
ną. Do placówki tej będą uczęszczać
m.in. dzieci z rodzin, w których wy
stępuje problem alkoholowy. Adapta
cja pomieszczeń na potrzeby świetli
cy dobiega już końca. W pierwszych
dniach września zakupione zostaną
meble i niezbędny sprzęt.
Jednym z zadań Komisji Przeciw
działania Alkoholizmowi jest nakła
nianie ludzi z problemem alkoholo
wym do podjęcia leczenia. W ciągu
dwóch lat udało się nakłonić to tego
cztery osoby. Radni podczas sesji za
stanawiali się, dlaczego pomimo
funkcjonowania programów profilak
tycznych coraz więcej osób pije alko
hol, a co gorsza cały czas obniża się
wiek młodych ludzi sięgających po
kieliszek.
Mx

WODZISŁAW

Integracja od przedszkola
W rozpoczynającym się roku
szkolnym Wydział Edukacji Urzędu
Miasta zorganizował dla dzieci o nie
pełnym stopniu sprawności oddziały
integracyjne. Dwa z nich będą funk
cjonować w Przedszkolu nr 19. Klasy
skupiać będą dzieci w wieku 5 i 6 lat.
Nauczyciele pracujący z grupami in
tegracyjnymi systematycznie rozsze
rzają swój warsztat, biorąc udział w
dokształcaniu. Jak zapewnił Naczel
nik Wydziału Edukacji Ryszard Cie

sielski, program integracji nie będzie
programem „papierowym”, ale real
nym, realizowanym codziennie w
trakcie zajęć z dziećmi.
Kolejne oddziały integracyjne
funkcjonować będą w szkołach pod
stawowych nr 5 i 9. Jesteśmy otwarci
na współpracę tych placówek z
ośrodkiem dla dzieci niepełnospraw
nych - mówi Ryszard Ciesielski.
Max

WODZISŁAW

Wraca na zamek
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Wodzisławskiej planuje zdobyć środ
ki finansowe na odrestaurowanie ba
rokowej rzeźby św. Nepomucena. Po
konserwacji bezcenny zabytek prze
niesiony zostanie na plac Zamkowy.
Rzeźba wykonana została przez wy
bitnego rzeźbiarza śląskiego Mel
chiora Osterreicha, który jest autorem
raciborskiej Kolumny Maryjnej. Fi
gura św. Nepomucena pierwotnie sta
ła na placu Zamkowym. Podczas dru

giej wojny przeniesiona została na
cmentarz przy ulicy Pszowskiej.
Rzeźba jest obecnie w fatalnym
stanie - mówi prezes TMZW Kazi
mierz Cichy. Obecnie szukamy środ
ków na jej odrestaurowanie. Uwa
żam, że zabytki takiej klasy należy
otoczyć szczególną opieką. Mam na
dzieję, że podobnie myślą wodzisławianie i wspomogą nasze starania o
konserwację rzeźby - dodaje.
Max

RUDNIK

KRZANOWICE

W7 minionym miesiącu złote gody obchodziły dwie pary z gminy Rud

nik - mieszkańcy Grzegorzowie i Lasak. 25 sierpnia odwiedzili ich kie
rownik USC H’ Rudniku Teresa Dudek i zastępca wójta gminy Henryk
Panek. .

50 lat miłości
Elfryda i Fryderyk Mainczyk,
mieszkający w Grzegorzowicach
przy ul. Odrzańskiej, poznali się na
spotkaniach młodzieżowych w go
spodzie. Pobrali się po dwóch latach
narzeczeństwa, w 1949 roku. Fryde
ryk miał wówczas 23 lata, Elfryda 20.

znajomości. Ślub cywilny wzięli w
Ligocie 25 sierpnia, kościelny w Sławikowie 7 września. Nie cieszyli się
długo swoją obecnością, bo już 9
września Henryk dostał wezwanie do
wojska i musieli się rozstać na dwa i
pół roku. Mieli troje dzieci - dwóch

Elfryda i Franciszek Mainczyk

Ślub cywilny wzięli w USC w Ligo
cie Książęcej, a kościelny w Łubowi
cach. Mają troje dzieci - dwóch sy
nów i córkę. Doczekali się już dwu
nastu wnuków i prawnuczki. Wspo
minają, że życie nie było łatwe, ale i
tak więcej było chwil dobrych, niż
złych. Jedne z najtrudniejszych prze

żyli podczas powodzi w lipcu 1997
roku, kiedy zostali ewakuowani do
Kuźni Raciborskiej, a gdy wrócili za
stali duże zniszczenia w domu, który
przed laty własnoręcznie wybudowa
li. Sporo czasu minęło, zanim wszyst
ko zdołali odremontować. Według
państwa Mainczyk najważniejsze w
małżeństwie jest wzajemne zrozu
mienie i zgodność charakterów.
Elżbieta i Henryk Przybyła pozna
li się w Lasakach. Pobrali się po roku

synów i córkę, doczekali się już
ośmiorga wnucząt i jednego prawnu
ka. Najtrudniejszymi chwilami, w
czasie trwania ich małżeństwa były
te, kiedy budowali dom. Żyli bardzo
skromnie, mając do dyspozycji jedną
pensję. Ich recepta na długotrwałe i
szczęśliwe pożycie małżeńskie to

wierność i umiejętność pójścia na
kompromis.
Przedstawiciele władz gminy kierownik USC i zastępca wójta wrę
czyli jubilatom listy gratulacyjne, me
dale za długoletnie pożycie małżeń
skie przyznane przez prezydenta RP
Aleksandra Kwaśniewskiego, kwiaty
oraz drobny upominek.

tekst i zdjęcia Ewa Halewska

KRZANOWICE
W najbliższy weekend odbędzie się gminny festyn, który połączony
będzie z 50-leciem istnienia chóru „Cecylia”.

Złota „Cecylia
Organizatorami sobotnio-niedziel
nej imprezy jest chór „Cecylia”, DFK,
Szkoła Podstawowa w Krzanowicach
oraz Urząd Gminy. Świętowanie pół
wiecza istnienia chóru rozpocznie się
w sobotę 4 września o godzinie 10.00.
W kościele św. Wacława odprawiona
zostanie msza w intencji chórzystów.
O godzinie 17.00 w namiocie ustawio
nym na terenie szkoły zaprezentowany
zostanie program artystyczny. Dzieci
wezmą udział w grach i zabawach z
nagrodami. Na godz. 19.00 zaplano
wano zabawę taneczną.
Część oficjalna jubileuszu roz
pocznie się w niedzielę o godzinie
15.00. Nominowanym członkom chó
ru wręczone zostaną odznaki śpiewa

Najemcy mieszkań komunalnych, ujętych w wykazie lokali przezna
czonych do sprzedaży, będą mogli przy ich wykupie uzyskać nawet 85
procentową bonifikatę.

Korzystne warunki
Rada Gminy podczas posiedzenia,
które odbyło się 25 sierpnia, przyjęła
istotną uchwałę, która reguluje zasa
dy sprzedaży mieszkań komunalnych.
Po długiej debacie zdecydowano
również, które lokale przeznaczyć na
sprzedaż. Powodem decyzji był fakt,
iż gminy nie stać na utrzymywanie
lokali komunalnych. Ich remonty po
chłaniają zbyt duże kwoty pieniędzy,
a pobierane czynsze nie równoważą
nakładów na utrzymanie mieszkań.
Sprzedaż lokali następować bę
dzie łącznie z oddaniem w użytkowa
nie wieczyste części gruntu niezbęd
nego do racjonalnego korzystania z
budynku. Radni przyznali nabywcom
prawo do rozłożenia zapłaty na okres
nawet do 10 lat. Pierwsza wpłata nie
może być mniejsza niż 20 procent
wartości. Każdy najemca, który bę
dzie chciał wykupić mieszkanie ujęte
w gminnym wykazie, otrzyma bonifi
katę w wysokości 60 procent warto
ści lokalu. 70 procent zniżki będzie
można otrzymać, jeśli na wykup
mieszkań zdecydują się wszyscy na
jemcy w budynku. Dodatkowe 10
procent bonifikaty można będzie
otrzymać z tytułu jednorazowej wpła

ty należności. Ci którzy do 31 grud
nia tego roku złożą wniosek o wykup
mieszkania, otrzymają kolejne 5 pro
cent zniżki. Maksymalna bonifikata
może więc wynosić 85 procent. Do
sprzedaży
przeznaczono
cztery
mieszkania w Domu Nauczyciela w
Bojanowie oraz mieszkania w Krza
nowicach przy ulicach: Sikorskiego
24 - (1 mieszkanie), Długa (Dom Na
uczyciela - 1 mieszkanie), 15 grudnia
31 (2 mieszkania), Szpitalna (2
mieszkania). Kościelna 13 (trzy
mieszkania), Opawska 14 (1 miesz
kanie), Sudicka 2 (2 mieszkania),
Akacjowa 3 (12 mieszkań) i Wojno
wice, ulica Kolejowa -1 mieszkanie.
Gmina zastrzegła sobie prawo od
mowy sprzedaży lokali mieszkalnych
w budynkach socjalnych. Jak ustalo
no, koszty wyceny lokali oraz koszty
sporządzenia umowy notarialnej po
nosi nabywca. Jeśli po wykupie
mieszkania jego właściciel sprzeda
lokal przed upływem 10 lat, będzie
zobowiązany zwrócić gminie całą
przyznaną mu bonifikatę wraz z od
setkami. Wnioski o wykup składać
można do sierpnia 2000.
Max

RADLIN
4 i 5 września na terenie miasta trwać będą „I Radlińskie Dni Promo
cji Zdrowia ”.

Można się przebadać
Organizatorem imprez promują
cych zdrowy tryb życia jest Urząd
Miasta oraz wodzisławski Sanepidu.
W ciągu dwóch dni w radlińskim
Domu Kultury roić się będzie od le
karzy, pielęgniarek, producentów
sprzętu medycznego a nawet radieste
tów i bioenergoterapeutów. Każdy
będzie mógł dokonać odpłatnego ba
dania gęstości kości (osteoporoza).
Promocyjna cena za 8 minutowe ba
danie to 30 złotych. Za 5 złotych bę
dzie można zbadać poziom choleste
rolu, a całkowicie bezpłatne będą w
tych dniach badania: ciśnienia krwi,
poziomu cukru we krwi a także bada
nie słuchu. Dodatkowo będzie okazja
obejrzeć, pokaz środków do pielęgna
cji obłożnie chorych, a także ekspo
zycję protez piersi, worków uro i colostomilijnych oraz peruk. Przez dwa
dni czynna będzie również wystawa
sprzętu medycznego.
Od godziny 9.00 do 17.00 w so
botę i niedzielę w Domu Kultury
czynne będzie stoisko ze zdrową
żywnością. Na niedzielę zaplanowa
no również ekspozycję zdrowych
środków kosmetycznych, która połą
czona będzie z krótkimi prelekcjami
na ich temat. Atrakcją zdrowego
weekendu będzie na pewno możli
wość skorzystania z nieodpłatnych
usług dyplomowanego kręgarza oraz
bioenergoterapeuty.
W sobotę i niedzielę od godziny
12.00 do 14.00 będzie można skorzy

stać z porad radiestezyjnych odnośnie
cieków wodnych oraz szkodliwych
zadrażnień geopatycznych budynków
użyteczności publicznej i domów
prywatnych. By uzyskać poradę, na
leży przynieść do Domu Kultury
szkic rozkładu pokoi w budynku. Ry
sunek powinien być wykonany na pa
pierze w kratkę, gdzie 1 kratka odpo
wiada 1 metrowi bieżącemu. Na ry
sunku należy zaznaczyć kierunek pó
łnoc - południe.
mX
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Konkurs
Rada Miasta powołała komisję
konkursową która wyłoni kandydata
na dyrektora Szkoły Podstawowej nr
2. W składzie komisji znaleźli się: szef
Wydziału Edukacji Ryszard Ciesielski,
Joanna Pliszkowska reprezentująca
Urząd Miasta, Aleksandra Perska i
Halina Sitnikow z Kuratorium Oświa
ty w Katowicach, przedstawicielki
Rady Pedagogicznej Urszula Materzok
i Mariola Piekar. W składzie komisji
są także przedstawiciele Rady Rodzi
ców - Jadwiga Maciejewska i Felicja
Zychma oraz przedstawiciele nauczy
cielskich związków zawodowych Ewa Spaś - ZNP i Andrzej Piesiur MKZ NSZZ „Solidarność”.

(W

WODZISŁAW
cze przyznane przez Polski Związek
Chórów i Orkiestr. Kolejną atrakcją
będą występy zespołów. Jako pierw
szy zaprezentuje się chór „Cecylia”,
który wystąpi pod dyrekcją Kornelii
Pawliczek-Błońskiej. Następnie wy
stąpi Chór Kościelny św. Krzyża z
Chuchelnej pod dyrekcją Liany Vinklarowej. Jako trzeci zaśpiewa chór
„Roger” z Rud pod dyrekcją Krysty
ny Lubos. O godzinie 17.00 dla zgro
madzonych gości zatańczy zespół ta
neczny „SPIN” z Wodzisławia. Na
wieczór organizatorzy przygotowali
niespodziankę w postaci występu ka
baretu „Masztalscy”. Jubileusz za
kończy zabawa taneczna.
Mx

Pilnujcie zwierzaków
Radni ustalili zasady i warunki
wyłapywania bezdomnych zwierząt
oraz rozstrzygania o dalszym postę
powaniu z nimi. Przyjęta uchwała
wprowadza stały obowiązek wyłapy
wania bezdomnych psów i kotów na
terenie miasta. Wyłapywaniem objęte
będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzu
cone przez człowieka, a nie istnieje
możliwość ustalenia ich właściciela
lub opiekuna.
Zarząd Miasta zobowiązał się, że
na co najmniej 21 dni przed rozpoczę
ciem stałego wyłapywania zwierząt,

poda do publicznej wiadomości na ja
kim terytorium prowadzona będzie ak
cja oraz adres schroniska, w którym
umieszczone będą zwierzęta po wyła
paniu. W czasie akcji podmiot odpo
wiedzialny za wyłapywanie jest zobo
wiązany do humanitarnego traktowa
nia zwierząt, a w razie potrzeby za
pewni pomoc weterynaryjną.
Właściciele zwierząt, które uciekły bądź zabłąkały się i zostały wyła
pane, będą mieli możliwość ich odzy
skania ich w okresie nie krótszym niż
14 dni.

Wieści
gminne
handlem wzdłuż drogi przed mię
dzynarodowym przejściem drogo
wym w Chałupkach. Zdaniem tu
tejszych radnych sprawa jest pilna,
bo ten rejon Chałupek nie jest do
brą wizytówką gminy. Byle jakie
kioski stoją tuż przy drodze. We
dług zapewnień PUNB, jakie trafi
ły do Urzędu Gminy, ci handlowcy,
którzy nie mają zezwoleń na loka
lizację kiosku będą usuwani.

Marklowice
□ 7 września po wakacyjnej prze
rwie po raz kolejny w tym roku
zbierze się Rada Gminy. W porząd
ku obrad znajdzie się między inny
mi informacja na temat stanu po
rządku i bezpieczeństwa w gminie
Marklowice. Na sesję zaproszony
zostanie Komendant Powiatowej
Policji w Wodzisławiu Roman Wistuba. Jednym z ważniejszych punk
tów sesji będzie sprawozdanie Za
rządu Gminy z wykonania budżetu
za pierwsze półrocze.
□ W porządku obrad znajdą się
projekty uchwał Rady Gminy w
sprawach:
- zmian w budżecie gminy
- procedury uchwalania budżetu
oraz rodzaju i szczegółowości ma
teriałów informacyjnych towarzy
szących projektowi budżetu,
- ustalenia stawek za wyżywienie
dziecka w Przedszkolu Publicznym
w Marklowicach,
- opieki nad cmentarzami i groba
mi wojennymi,
- powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników ludo
wych,
- ustalenia wysokości opłat za wy
stawienie świadectw miejsca po
chodzenia zwierząt,
- ustalenia zasad i warunków wyła
pywania bezdomnych zwierząt
oraz rozstrzygania o dalszym po
stępowaniu z nimi,
- zmiany patrona Szkoły Podsta
wowej nr 1 im. Pawła Findera na
Adama Mickiewicza.

Krzanowice
□ Rada Gminy Krzanowice uchy
liła podjęte na poprzedniej sesji
uchwały w sprawie udzielenia po
ręczeń wekslowych przez Zarząd
Gminy Krzanowice wykonawcy
inwestycji, polegającej na moder
nizacji kotłowni wraz z dostawą
ciepła.
□ Radni postanowili przejąć od
wojewody zadania związane z
opieką nad cmentarzami i grobami
wojennymi.

□ Podczas ostatniej sesji Rady
Gminy, która odbyła się w środę 25
sierpnia, radni apelowali, by zała
tane zostały dziury w niektórych
drogach gminnych. Pracownicy
Urzędu zapewnili, że ubytki na
wierzchni zostaną uzupełnione
kostką bazaltową.
□ Kluby sportowe działające na
terenie gminy przeżywają obecnie
poważne kłopoty finansowe. Zgod
nie z przepisami, gminy nie mogą
już bezpośrednio dofinansowywać
klubów. Mogą jedynie wspomagać
je, przekazując sprzęt sportowy.

Pogrzebień
□ W ubiegłym tygodniu w ra
mach pielęgnacji mini rezerwatu
„Bociek” wykoszono wszystkie
chwasty na całej powierzchni. Po
wykoszeniu natychmiast pojawiły
się w „Bocku” stadka drozdów i
kosów poszukujących pożywienia
na ziemi, na terenach otwartych,
ponieważ wysokie chwasty zasła
niają widok i stanowią niebezpie
czeństwo dla tych ptaków ze stro
ny drapieżników naturalnych.
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Do dziś historycy wiodą spór, czy pierwszym polskim zdaniem umieszczonym w źródle pisanym jest zapis w słynnej Księdze Henrykowskiej, czy też
relacja rycerza Jana Iwanowica, usłyszana przez Wincentego z Kielczy w Raciborzu a zapisana w Krakowie w tzw. zaginionej kronice.

^&zuj-a/deh, dnia/ 31 sierpnia/

cKacbbńu> Aazą tąątA/uaiuy
przypadającą na czwartek 1 Ąąa
bm. odbędzie się' dzień rychlej tj/. ul
śuidę 13ya tm. ze/ uizylędu/ na
święta żydowskie, które ul óui/
czwartek przypada.

AZizenowice/ Stodoła cha
łupnika ^Krautwużala spłonęła
tych dni b tylko dzięki dzielnemu
wystąpieniu straży' ayniawej pożar/
nie przybrał większych rozmiarów.
łłlostaw&ka/ ^steawu/ Aąaze/ty niemieckie donoszą z> wielkim/
zyorszeniem. ale b przerażeniem/, że
Ałzcsi w Ostrawie rozpoczęli sroyą
walizę Z/ tamtejszą szkołą niemiec łzą. Ala royach ulic b na marach uu
wielu miejscach parazlepiano w/
ostatnich dniach czeskie plakaty,
wzywające rodziców, aby nie posy
łali swych dzieci da szkoły nie
mieckiej/, lecz da szkoły czeskiej/.
SoAoia/, dnia/ 2 uńiześnia/

^łładbórz/ A)tua 6 bm. o
yodz. 10 min^-20 przed południem/
wyjadą koleją ku leśnicy pątnicy
zdążający do św. żAnny. ^byzekcya kolejowa obniżyła dla pątni
ków cenę biletów zwrotnych, które
należy poprzednia nabyć ul zwy kłych miejscach.
& S£ustowi będą na przyszłość
inaczej/ nosili torby da listów/, &)o/~
tychczas noszą' oni torby na pasku,
teraz ma pasek ustąpić miejsca rze 
mieniowi, idącemu przez ramię/ b
plecy, na którym będzie torba wi
sieć. ALzę&te/ skaryi listowych na
przypadłości żołądkowe b brzuszne
spowodowane naciskiem pasa b
torby na brzuch/, zwróciły uwayę
wyższeyo urzędu poczloweya b
przyczyniły się do zaprowadzenia
wspomnianej/ zmiany.

AZybnikz CU/' przyszły ponie działek pa południu/ o yodz. 2 bi
dzie się ul oy rodzic strzeleckim/
szczepiła ospę dzieciom/ b dorosłym/,
a o yodz. 3 1/2 dzieciom/ małym/.
AU tydzień potem/ dnia 11ya bnr.
odbędzie się rewizya w tym samym
porządku/.

^szów/
przyszłą niedzielę/
3 bm. urządza (towarzystwo pod
opieką/ św/. ęUrbana b św. Barbary
teatr amatorski w nowo wybudowa
nej/ sali p. 1 Rajcy ue Zawadzie.
łOdeyrane zostaną/ dwie sztuki/:
„Syn łllamotrawny b „Przyszła
kryska na łłlalyska , komedyjka ul
2 akiach. SAoczątek a yodz. 7;
otwarcie kasy o yodz. 6 1/2.

cWróeiwszy Z/ podróży, cho
rych przyjmuję/ jak dawniej/.
med. Ąóze( RRostek, lekarz prakt.,
chirury b akuszer. cłłacibórz (plac
masarski/) d. 1 września 1899.
^Wta/ieli/, dnia/ 5 w/uteśnia/

Sujckowict/ WHasl
przez
łCdrę został zamknięty b nie wolna
już przezeń przejeżdżać, ^ł)układne
zbadanie wykazała bowiem/, ze czę/ści drzewne już bardzo są nadpsute
b most móyłby się zarwać pod cięższym jakim wozem.
Prudnik/ CU/ ostatniem czasie
zachodziły ustawiczne kłótnie/ b bi
jatyki między wojskiem/ a osobami
cywilnemi. żAby tema koniec pałożyć władza/ policyjna/ wzywa/
ludność miasta, aby unikała zacze piania żołnierzy, zapewniając, że
władze wojskowe zakazały również
żołnierzom drażnienia/ osób/ cywilmych. cłydyby wezwanie to pozo
stało bez skutku, natenczas/ polieya
zabroni na przeciąy 3 miesięcy
wszelkich/ zabaw/ publicznych.
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Zaginiona kronika z Raciborza
Sprawa ma kolosalne znaczenie
dla historii Raciborza. Idzie przecież
o rzecz niezwykle ważną - najstarszy
pisany pomnik języka polskiego.
Rzecz dotyczy roku 1241, kiedy to na
ziemie południowej Polski najechali
Tatarzy. 9 kwietnia tego roku na
przedpolach legnickiego grodu, po
między Koskowicami a Gniewomierzem, rozegrał się finał tragicznej dla
polskiego rycerstwa bitwy z wojska
mi Ordu. Z powodu ucieczki księcia
raciborskiego Mieszka Otyłego, pol
skie wojsko poniosło sromotną klę
skę, sam zaś jego dowódca - książę
Henryk Pobożny został przez Tata
rów zabity, a jego głowę wbito na pal
i pokazywano zatrwożonym obroń
com Legnicy. Trzeba jednak uspra
wiedliwić raciborskiego władcę.
Mieszko był zręcznym wojownikiem.
W okolicach Raciborza zaskoczył i
pokonał oddział tatarski kroczący w
kierunku Opola i Wrocławia. Później
z raciborskim rycerstwem podążył
pod Legnicę.
Początkowo nic nie zapowiadało
klęski naszego rycerstwa. Tatarzy
okrążeni przez rycerstwo opolsko-raciborskie i krakowsko-sandomierskie
szykowali się do ucieczki. Nagle jed
nak, jak podaje Jan Długosz: ktoś z
oddziałów tatarskich, nie wiadomo
czy ruskiego, czy tatarskiego pocho
dzenia, biegając bardzo szybko tu i
tam, między jednym a drugim woj
skiem krzyczał okropnie, zwracając
do obu wojsk sprzeczne ze sobą za
chęty. Wołał bowiem po polsku „Bie
gajcie, biegajcie ”, to znaczy „ Ucie
kajcie, uciekajcie”, wprawiając Po
laków w przerażenie, po tatarsku zaś
zachęcał Tatarów do walki i prze
trwania. Fortel się udał, bo książę
Mieszko wycofał się ze swoimi
zbrojnymi i pierzchnął. Do walki
wkroczyło rycerstwo pod wodzą
Henryka Pobożnego. Niestety było
już za późno. Tatarzy rychło przechy
lili szalę zwycięstwa. Choć postawa
raciborskiego władcy zdecydowała o
losach bitwy, to zawsze rzetelny Dłu
gosz nie okrył go hańbą pisząc: Mie
czysław (Mieszko^ przekonany, że to
nie krzyk wroga, ale swojego i przy
jaciela, którym powoduje współczu
cie, a nie podstęp, zaniechawszy wal
ki, uciekł i pociągnął do ucieczki
wielką liczbę żołnierzy. Książę okazał
się więc nie tchórzem, co wojowni
kiem nabitym w butelkę.
Widząc to książę Henryk miał
wówczas powiedzieć: Gorzp szo nam
stało, co znaczy: Spadło na nas wiel
kie nieszczęście. I właśnie owe Górze
szo nam stało jest prawdopodobnie
pierwszym polskim zdaniem umiesz
czonym w źródle pisanym. Nie było
by kłopotu z udowodnieniem tego
faktu, gdyby nie brak owego źródła.
Ale po kolei.
Z pogromu legnickiego uszedł
cało niejaki Jan Iwanowic, przybocz
ny rycerz księcia Henryka. Był za
pewne pierwszym, który dotarł z hiobową wieścią do Raciborza. Zapewne
mocno wycieńczonego przyjęli raci
borscy dominikanie a wśród nich
znany już podówczas kaznodzieja
Wincenty z Kielczy. Jemu to Iwano
wic przekazał ostatnie słowa księcia
Pobożnego, czyli owe Górze szo nam
stało. Wincenty zaś zapisał je w swo
jej kronice. Pytanie tylko, czy doko
nał tego w Raciborzu, czy też w Kra
kowie.
Trzeba więc pokrótce opisać ży
wot wielebnego Wincentego. Urodził
się około roku 1200. Losy swoje,
związał początkowo z Krakowem. W
1222 r. był kapelanem biskupa kra
kowskiego Jana Odrowąża. Godność
tą objął po mistrzu Wincentym zwa
nym Kadłubkiem, jeszcze za życia
swojego wielkiego poprzednika. W
latach 1227-1235 nasz bohater nale
żał do grona kanoników krakow
skich. Duchownym świeckim był
jeszcze w 1237 r„ kiedy to udał się
do Modeny po szczątki, zmarłego w
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1229 r. i pogrzebanego we Włoszech,
biskupa Iwona. Sądzi się, że Wincen
ty czynił jakieś zabiegi w celu kano
nizacji św. Stanisława, gdyż opisane
przez niego uroczystości kanoniza
cyjne z września 1253 r. w Asyżu, są
jakby relacją ich świadka. Wincenty
opisał zresztą życie świętego męczen
nika. Po 1257 r. widzimy Wincentego
jako dominikanina w konwencie kra
kowskim, a w latach 1258-60 w raci
borskim, w którym w 1260 r. był już
przeorem.
Czy Wincenty był dominikaninem
już w 1241 r.? Wielce to prawdopo
dobne. Ostatni raz jako kanonik wy
stępuje w roku 1237. W 1238 r. po
wstał klasztor dominikanów w Raci
borzu (obecnie pozostała tylko przy
klasztorna świątynia p.w. św. Jakuba
w Rynku). Można zaryzykować śmia
łą tezę, że Wincenty z Kielczy był
jednym z organizatorów raciborskie
go konwentu. Przebywał w nim
prawdopodobnie aż do 1246 r. i dłu
żej. W 1246 r. występuje bowiem
jako dominikanin na testamencie
księcia Mieszka Otyłego, w którym
to władca zapisał konwentowi 200
grzywien srebra.
Wincenty z Kielczy to postać
wielce zasłużona dla polskiej histo
riografii. Uważany jest za jednego z
największych XIII-wiecznych proza
ików, poetów i kronikarzy. Spod jego
pióra wyszły Żywot Mniejszy (Le
genda s. Stanislai) i Żywot Większy
(Pita s. Stanislai), czyli prozatorskie
dzieła hagiograficzne o życiu pol
skiego męczennika. Najbardziej jed
nak znane jego dzieło, w tym również
jako muzyka (Wincenty komponował
bowiem sam melodie do swoich
utworów), to hymn Gaudę Mater Po
lonia oraz pierwsze w Polsce zacho
wane oficjum rymowane Dies adest
celebris. Dorobek imponujący jeśli
uwzględnimy jeszcze, że dominika
nin z Raciborza jest rzeczywiście jak sądzą historycy - redaktorem no
wej wersji Rocznika kapitulnego kra
kowskiego oraz autorem umieszczo
nych tam wpisów odnoszących się do
lat 1196-1267, a także twórcą zagi
nionej kroniki dotyczącej I połowy
XIII w., skończonej na roku 1261. Z
tej to kroniki żywo czerpał informa
cje do swych Roczników Królestwa
Polskiego znakomity nasz dziejopi
sarz Jan Długosz.
Owa kronika, od dawna uważana
za zaginioną, mogła być częściowo
spisywana w Raciborzu. Jeśli więc
Iwanowic w naszym mieście zrelacjo
nował pogrom legnicki, to właśnie w
nadodrzański grodzie spisano pierwsze
polskie zdanie Górze szo na stało.
Jako że kronika nie istnieje a podane
tu informacje, mniej lub bardziej
prawdopodobne, są de facto domysła
mi, więc oficjalnym pierwszym pol
skim zdaniem jest: day ut ia pobrusa,
a ti poziwai, co oznacza: daj ja będę
mełł, a ty odpocznij. Słowa te wypo
wiedział - w podhenrykowskich Brukalicach - Czech Boguchwał do swej
żony - miejscowej chłopki, patrząc jak
ta srodze się męczy przy żarnach. W
1270 r. zapisał je w Księdze założenia
klasztoru Najświętszej Maryi Panny w
Henrykowie (zwanej popularnie Księ
gą Henrykowską) kronikarz tegoż kon
wentu. Ta licząca 100 stron księga pomnik źródłowy języka polskiego przechowywana jest obecnie w Mu
zeum Archidiecezjalnym we Wrocła
wiu.
Nam tymczasem pozostaje wie
rzyć, że to właśnie w Raciborzu spisa
no pierwsze polskie zdanie i mieć na
dzieję, że kiedyś - chyba już tylko cu
dem - zaginiona kronika się odnajdzie
i pierwszeństwo Raciborza zostanie
bezsprzecznie udowodnione. Kronika,
lub być może jej odpis, była bowiem
w Raciborzu prawdopodobnie jeszcze
na początku XIX w. Najazdami Tata
rów na Racibórz zajmował się bowiem
ks. Karol Gromann, urodzony w 1783
r. w Raciborzu, późniejszy wikary w
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Fragment Księgi Henrykowskiej

pobliskim Tworkowie, historyk ama
tor, który w latach 1810-1812 publiko
wał w piśmie Obrschlesicher Anzeiger
zebrane przez siebie materiały o histo
rii Raciborza pod zbiorowym tytułem
Wiadomości o Raciborzu. Historycy
doszukują się w tekstach Gromanna
śladów zaginionej kroniki. Sam Gro
mann, choć solennie obiecywał, nie
umieścił wykazu źródeł, z których ko
rzystał. Przeszkodziła mu w tym, w
1815 r., śmierć spowodowana nieusta
loną do dziś chorobą. Krótko przed
śmiercią był kapelanem cesarsko-kró
lewskiego pułku piechoty hrabiego
Colorego i brał przez to udział w woj
nach napoleońskich.

Rafał T. Prinke, Andrzej Sikorski
„Królewska krew. Polscy potomko
wie Piastów i innych dynastii panu
jących”, Wydawnictwo Zysk i S-ka,
Poznań 1999, str. 288.
„Królewska krew” to pozycja
dość nietypowa. Autorzy przytoczyli
w niej przodków oraz potomków Wa
cława, ks. raciborskiego z dynastii
Przemyślidów, Zwinisławy, ks. po
morskiej oraz potomków Juliany, ks.
twerskiej. Wybór bohaterów publika
cji nie jest chyba przypadkowy. W
aneksie czytamy, że niejacy: Jan Si
korski, urodzony pięć lat temu w
Warszawie, i Stanisław Prinke, uro
dzony w 1980 r. w Poznaniu, są po
tomkami zarówno księcia Wacława,
jak i księżnej Zwinisławy, zapewne
również krewnymi autorów. Drzewo
genealogiczne ks. Wacława jest tak
duże, że zajęło kilkadziesiąt stron pu
blikacji. Przekonuje tym samym, że
fascynująca wielu genealogia jest
dziedziną nie tyle trudną, co wyma
gającą dużych nakładów pracy i cier
pliwości. Książka pokazuje jednak
również, że warto pogrzebać w archi
wach i opracować swoje drzewo ge
nealogiczne. Wyniki mogą być bar
dzo zaskakujące. A nuż okaże się, że

Ksiądz Franciszek Ksawery Heide, wikary kościoła parafialnego w
Raciborzu w latach 1826-1832, tak
pisał w Wiadomościach o Górnym
Śląsku na temat dorobku Gromanna:
Niestety, stare rękopisy zawierające
owe wiadomości wydają się być stra
cone na zawsze. Gromann, którego
„ Wiadomości o Raciborzu "już wcze
śniej zostały przeze mnie wspomnia
ne, miał je przed sobąjeszcze w 1810
r. Trafiły one zdaje się podczas seku
laryzacji śląskich fundacji i klaszto
rów, wraz z wieloma innymi starymi
manuskryptami, jako makulatura do
sklepów kupieckich (...).
G. Wawoczny

pochodzimy z rodziny książęcej bądź
szlacheckiej. A jeśli weźmiemy pod
uwagę, że przodkami naszego księcia
byli: car bułgarski Symeon, Pepin kr.
Lombardii czy sam cesarz Karol Wiel
ki, to potrudzić się warto. Książka, co
jest jej zaletą, wyjaśnia, jak to zrobić.
Można też sięgnąć do poradnika Pawła
J. Newerli pt. „W poszukiwaniu swo
ich przodków” („Ziemia Raciborska”
numery z IX i XII 1998 r.).
W
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Zgodnie z nowym kodeksem karnym i kodeksem postępowania karnego, w niektórych przypadkach niepotrzebne jest przeprowadzenie długotrwa
łego postfpowama sądowego. Trzeba jednak spełnić sctsle określone warunki. To trochę tak, jak w amerykańskich filmach, w których widzimy jak
prokurator ustala z adwokatem karę dla oskarżonego w zamian za przyznanie się do winy.

CZY WARTO SIĘ PRZYZNAĆ?
Taką możliwość dają art. 335 i
387 kodeksu postępowania karnego.
Opisanych w nich instytucji prawa
karnego procesowego nie było we
wcześniejszej kodyfikacji, która obo
wiązywała do końca sierpnia ubiegłe
go roku. To coś podobnego do tego,
co można zobaczyć w amerykańskich
filmach - mówi Janusz Smaga, szef
Prokuratury Rejonowej w Raciborzu.
Nowa procedura kama dopuszcza in
stytucję przypominającą ugodę po
między prokuratorem a oskarżonym.
Jeśli okoliczności popełnienia prze
stępstwa nie budzą wątpliwości a
oskarżony przystanie na rodzaj i wy
sokość kary zaproponowaną przez
prokuratora, to obok aktu oskarżenia
do sądu wpływa również wniosek o
wymierzenie tej kary bez przeprowa
dzenia rozprawy. Przepis dotyczy jed
nak tylko występków zagrożonych
karą nie przekraczającą 5 lat pozba
wienia wolności. Występek to zaś
czyn zabroniony, zagrożony karą po
zbawienia wolności przekraczającą
miesiąc. Przepisu nie stosuje się więc
do zbrodni, za które grozi minimum
3 lata więzienia. Wówczas oskarżo
nego czeka normalna rozprawa.

Ważne są jednak szczegóły. Zgod
nie z arL 335 k.p.k.: Prokurator
może, za zgodą oskarżonego, dołą
czyć do aktu oskarżenia wniosek o
skazanie oskarżonego za zarzucany
mu występek zagrożony karą nie
przekraczającą 5 lat pozbawienia
wolności, bez przeprowadzenia roz
prawy i wymierzenie mu kary z zasto
sowaniem nadzwyczajnego jej złago
dzenia, orzeczenie środka karnego
wymienionego w art. 39 pkt. 1-3, 5-8
kodeksu karnego (pozbawienie praw
publicznych; zakaz zajmowania okre
ślonego stanowiska, wykonywania
określonego zawodu lub prowadzenia
określonej działalności gospodarczej;
zakaz prowadzenia pojazdów, obo
wiązek naprawienia szkody, nawiąz
ka, świadczenie pieniężne, podanie
wyroku do publicznej wiadomości),
odstąpienie od wymierzenia kary lub
warunkowe zawieszenie wykonania
kary - jeżeli okoliczności popełnienia
przestępstwa nie budzą wątpliwości,
a postawa oskarżonego wskazuje, że
cele postępowania zostaną osiągnięte
mimo nie przeprowadzenia rozprawy.
Z nowej regulacji korzysta coraz
więcej oskarżonych. 43-letni Roman

RACIBÓRZ
Marcin K. miał 2,85 promila alkoholu w momencie, kiedy ugodził
nożem dwóch młodych chłopców. Ma 67 lat. Grozi mu kara do 10 lat
pozbawienia wolności

Krewki emeryt
Marcin K. od kilku już lat przeby
wa na emeryturze. Jako technik dróg
i mostów kolejowych znaczną część
swego życia poświęcił pracy na kolei.
Ma żonę. Jest ojcem dwójki doro
słych dzieci. Wśród sąsiadów cieszy
się dobrą opinią. Jedyny problem w
tym, że lubi zaglądać do kieliszka.
Feralny dla K. okazał się dzień 4
maja tego roku. W tym dniu Marcin
K. przebywał - w dzielnicy Nowe Za
grody - w mieszkaniu Łucji C„ kon
kubiny swego przyjaciela Józefa F.
Wieczorem do pani Łucji przyszedł
jej syn Grzegorz wraz z kolegą Da
riuszem W. i jego matką. Chcieli za
prosić panią Łucję na imprezę uro
dzinową. Zrobili co mieli, po czym
całe towarzystwo wraz z Marcinem
K. i konkubentem Józefem F. zasia
dło do butelki wódki. Wódka się
skończyła, po czym biesiadnicy prze
szli do położonego w sąsiednim blo
ku mieszkania matki Dariusza W. Tu
kontynuowano imprezę. Około godz.
19.00 pani Łucja zaproponowała
swojemu konkubentowi opuszczenie
gościnnych progów. Ten nie protesto
wał i już chciał wyjść, ale sprzeciwił
się temu Marcin K. Miał nadal ocho
tę pić wódkę. Ochoty takiej nie miała
już jednak reszta towarzystwa. Grze
gorz C., syn pani Łucji, postanowił
wyprosić uciążliwego gościa. Marcin
K. nie protestował. Spokojnie opuścił
mieszkanie.
Jak się później okazało, nie po
szedł jednak do domu. Stał na scho
dach i wyczekiwał. Kilka minut po
jego wyjściu Grzegorz C. postanowił
iść do domu po kasetę. Wyszedł na
klatkę schodową i zobaczył K. Ni
czego się nie spodziewając, począł
schodzić schodami. Gdy znalazł się
tuż za K„ ten nagle się odwrócił i
ugodził Grzegorza nożem w brzu
chem. Chłopak upadł na schody. K.
stał nieruchomo. Ranny Grzegorz
czołgał się po schodach do mieszka
nia, które przed chwilą opuścił. W
tym samym czasie na klatkę schodo
wą wyszła matka Darka. Widząc, co
się stało szybko zawiadomiła pogo
towie. Z mieszkania wybiegł Darek.
Dość pochopnie zdecydował się
odebrać nóż Marcinowi K. Kiedy

był tuż za nim, K. nagle się odwrócił
i ugodził chłopca w klatkę piersio
wą. Dariusz zdążył jednak objąć go
za szyję. Obaj upadli. Tocząc się
schodami wypadli po chwili przed
klatkę schodową. Tu wywiązała się
szarpanina. Ranny chłopak próbował
odebrać K. nóż. Był jednak mocno
osłabiony. Marcin K. zranił go w
okolicach pachy i na policzku. Wi
dząc, że ofiara nie jest w stanie się
już bronić, zaprzestał fechtować no
żem i puścił chłopaka. Przeszedł na
drugą stronę ulicy i przyglądał się
rozwojowi wypadków.
Chwilę później przed blok podje
chała karetka. Obu chłopców prze
wieziono do szpitala. Tylko szybka
operacja uratowała Grzegorzowi ży
cie. Miał ranę kłutą brzucha z uszko
dzeniami ściany przedniej żołądka.
Mniej groźne okazały się obrażenia,
które odniósł Dariusz.
Jeszcze tego samego dnia zatrzy
mano Marcina K. 67-letni emeryt-kolejarz, podczas badań na alkomacie w
Komendzie Powiatowej Policji, miał
2,85 promila alkoholu w wydycha
nym powietrzu. W trakcie śledztwa
wyjaśnił, że podczas imprezy był bity
i kopany. Nóż miał wyciągnąć w ra
mach samoobrony. Chłopcy mieli pe
cha, bo sami się na niego nadziali.
Później jednak K. odwołał swe wcze
śniejsze wyjaśnienia. Poprzednio nie
mówiłem prawdy - powiedział proku
ratorowi. Stwierdził, że nic nie pa
mięta. Biegli psychiatrzy, którzy ba
dali go w trakcie postępowania
stwierdzili, że - ze względu na pe
wien rodzaj schorzenia - miał w
chwili popełnienia czynu znacznie
ograniczoną możliwość rozpoznania
jego znaczenia.
Prokuratura zakończyła śledztwo
6 sierpnia. Do aktu oskarżenia dołą
czyła wniosek o zasądzenie w stosun
ku do oskarżonego nawiązek dla po
krzywdzonych chłopców: 3 tys. zł dla
Grzegorza i 2 tys. zł dla Dariusza.
Sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w
Katowicach, Ośrodek Zamiejscowy
w Wodzisławiu.
(waw)

Jazda bez trzymanki
Do niebezpiecznego wypadku
doszło, 28 sierpnia około godz.
12.00, na ul. Gliwickiej w Szymocicach (gmina Nędza). Kierujący
po spożyciu alkoholu motorem
marki Honda stracił panowanie nad
pojazdem, zjechał na pobocze i
uderzył w parkan. Zarówno on jak
i pasażer doznali ogólnych obrażeń
ciała.
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Uciekł z dachu
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K. z Kuźni Raciborskiej został oskar
żony o moralne znęcanie się nad
członkami swojej rodziny: ojcem,
matką i bratem. Wyzywał ich, groził
zabójstwem, niszczył wyposażenie
mieszkania. Okoliczności popełnienia
czynu nie budziły wątpliwości. Ro
man K. przystał na propozycję proku
ratora wymierzenia kary 1 roku po
zbawienia wolności w zawieszeniu
na 3 lata. Do wniosku przychylił się
również sąd. Roman K. został ponad
to zobowiązany do powstrzymania
się do spożywania alkoholu. Z dobro
dziejstw art. 335 k.p.k. skorzystali
również 23-letni Marcin G. i 29-letni
Robert C. Obaj zostali oskarżeni z
ustawy o ochronie znaków akcyzy po
tym, jak zostali zatrzymani na przej
ściu granicznym w Chałupkach z
dużą ilością alkoholu w torbie. Obaj
też, godząc się na zaproponowany
przez prokuratora wymiar kary,
otrzymali wyroki w zawieszeniu.
Podobnych spraw jest coraz wię
cej. Mimo to uważam, że świadomość
istnienia nowych regulacji jest wciąż
za mała. Nie można więc powiedzieć,
ze praktyka takiego orzekania w przy
padku wskazanych w przepisie wy
stępków jest już powszechna. Jeste
śmy jednak optymistami i sądzimy, że
liczba tak załatwianych spraw będzie
rosła - twierdzi prokurator Smaga.
Jego zdaniem już policja, na etapie
prowadzonych przez siebie docho
dzeń, powinna uświadomić podejrza
nym możliwość tak szybkiego zała
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twienia sprawy. Niektórzy funkcjona
riusze już zauważyli, że sami zaosz
czędzają sobie dzięki temu pracy.
Podobne rozwiązanie zawiera art.
387 k.p.k. Według § 1: do chwili za
kończenia pierwszego przesłuchania
na rozprawie głównej oskarżony, któ
remu zarzucono występek zagrożony
karą nie przekraczającą 8 lat pozba
wienia wolności, może złożyć wniosek
o wydanie wyroku skazującego i wy
mierzenie mu określonej kary lub
środka karnego bez przeprowadzenia
postępowania dowodowego, jeżeli
oskarżony nie ma obrońcy z wyboru,
sąd może, na jego wniosek, wyzna
czyć mu obrońcę z urzędu. Tu rów
nież sąd przychyli się do wniosku
oskarżonego tylko wtedy, gdy oko
liczności popełnienia przestępstwa
nie będą budzić wątpliwości, proku
rator i pokrzywdzony wyrażą na to
zgodę, a cele postępowania karnego
zostaną osiągnięte mimo nie przepro
wadzenia rozprawy w całości. Ko
deks postępowania karnego dopusz
cza tu stosowanie art. 341 § 3 k.p.k.,
czyli sąd może odroczyć lub zarzą
dzić przerwę w posiedzeniu, jeśli
uzna to za celowe ze względu na
możliwość porozumienia się oskarżo
nego z pokrzywdzonym w kwestii
naprawienia szkody lub zadośćuczy
nienia. W przypadku odroczenia, do
porozumienia takiego musi dojść w
wyznaczonym przez sąd terminie.
G. Wawoczny

RACIBÓRZ
Gminy wysyłają do prokuratury listy z nazwiskami mężczyzn, którzy
nie zgłosili się do odbycia służby wojskowej. Zdaniem prokuratury po
winny to być indywidualne wnioski o ściganie i to do prokuratur właści
wych dla miejsca, w których miało dojść do odbywania służby wojskowej.

Trójka pechowców
Również 28 sierpnia raciborska
policja zatrzymała trójkę mężczyzn
- mieszkańców Raciborza - którzy
próbowali się włamać do baru
„Stylowa” przy ul. Opawskiej, zna
nego raczej pod nazwą „Klepka”.

Kradli przewody
Policjanci z komisariatu w
Krzyżanowicach zatrzymali spraw
cę kradzieży przewodów elektrycz
nych na szkodę firmy wydobywa
jącej tu kruszywo. Dokonali tego,
26 sierpnia około godz. 23.10, w
momencie dokonywania kradzieży.

Bilon z automatu
W nocy z 27 na 28 sierpnia nie
znany sprawca włamał się do baru
przy ul. Hulczyńskiej w RaciborzuSudole. Sprawca wyrwał kraty w
oknie, włamał się do wnętrza, po
czym skradł bilon z automatów do
gry-

Wandale
W czasie ostatniego weekendu
nieznani sprawcy, przez porysowa
nie ostrymi narzędziami karoserii,
zniszczyli dwa samochody: citro
ena saxo i renault 19. Koszty na
prawy wyniosą odpowiednio 2.500
złotych oraz 300 złotych. Jak nas
poinformowano w wodzisławskiej
Komendzie Powiatowej Policji, ta
kie bezmyślne akty wandalizmu
zdarzają się coraz częściej.

Nocą na ogródki
W nocy z 27 na 28 sierpnia na
terenie ogródków działkowych
„Rozkwit” przy ulicy Marklowickiej nieznani sprawcy włamali się
do trzech altanek. Dwie pierwsze
zdemolowali niszcząc ich wyposa
żenie, zaś z trzeciej ukradli narzę
dzia, naczynia oraz radiomagneto
fon. Straty w każdej z altanek osza
cowano na 100 złotych.

Wypadek

Z podwójnym paszportem
W Raciborzu i okolicznych gmi
nach jest to poważny problem. Zgod
nie bowiem z nowym kodeksem kar
nym: kto, będąc powołanym do peł
nienia czynnej służby wojskowej, nie
zgłasza się do odbywania tej służby w
określonym terminie i miejscu, podle
ga karze pozbawienia wolności do lat
3. Tymczasem z Raciborszczyzny w
ostatnich latach wielu mężczyzn wy
jechało do Niemiec. Większość za
nim jeszcze otrzymała bilet do woj
ska, inni zaraz po tym, jak wezwanie
takie otrzymali. Dziś są z reguły oby
watelami Niemiec. Dysponują jednak
również polskim paszportem.
Przepis dotyczy tylko tych osób,
które odebrały bilet i wyjechały mówi prokurator rejonowy Janusz
Smaga. Gminy tymczasem zasypały
prokuraturę listami kilkuset osób, z
których część wyjechała zanim jesz

28 sierpnia w nocy, około godz.
1.00, raciborscy policjanci zatrzy
mali jednego ze sprąwców próby
włamania do hurtowni odzieżowej
przy ul. Opawskiej. Niedoszli wła
mywacze zdołali wybić szybę w
drzwiach. Jednemu z nich, który
później wszedł na dach obiektu,
udało się zbiec z miejsca zdarze
nia.

cze upomniała się o nie polska armia.
Ich ściganie jest więc bezcelowe. W
przypadkach, w których ściganie jest
uzasadnione trzeba ustalić, czy osoba
ta ma podwójne obywatelstwo, czy
wręczono jej wezwanie i, wreszcie,
kiedy wyjechała.
Prokuratura Rejonowa w Racibo
rzu może ścigać jedynie osoby, które
miały się stawić do odbywania służby
w jednostkach leżących na terenie jej
działania. W praktyce może obecnie
chodzić jedynie o Śląski Oddział
Straży Granicznej. Jeśli ktoś dostał
bilet do Jednostki wojskowej w Helu i
nie stawił się tam, to właściwa do ści
gania jest prokuratura obejmująca
swym działaniem ten teren - dodaje
prokurator Smaga. Gminy powinny
więc kierować do właściwych proku
ratur indywidualne wnioski.
(waw)

27 sierpnia około 15.30 w Pszo
wie przy ulicy Kraszewskiego kie
rująca samochodem marki Renault
Clio kobieta zjechała do rowu ude
rzając w przydrożne drzewo. W
wyniku wypadku kobieta ma zła
many obojczyk.

Uciekała przed psem
29 sierpnia około godziny 18.50
w Wodzisławiu przy ulicy Wolno
ści 10-letnia dziewczynka ucieka
jąc na rowerze przed psem wjecha
ła pod koła nadjeżdżającego samo
chodu. Doznała obrażeń ciała.

W płot
28 sierpnia około godziny 23.15
w Gorzycach przy ulicy Racibor
skiej , kierowca samochodu marki
Renault Clio wpadł w poślizg i
uderzył w ogrodzenie jednej z po
sesji. Pasażerka samochodu dozna
ła wstrząsu mózgu.

NOWINY RACIBORSKIE
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Wyniki
IV LIGA - GR. I
Peberow Krzanowice - MKS Lędziny
4:0 (3:0), Góral Żywiec - Garbarz Ze
mbrzyce 1:1 (1:1), Gómik Niwka Unia Bieruń Stary 1:1 (1:1), Bogmar
Ceramed Bielsko-Biała - Janina Libiąż
2:1 (1:0), Odra II Wodzisław - Victoria
Jaworzno 2:2 (1:0), Beskid Skoczów Rymer Niedobczyce 3:0 (0:0), Wal
cownia Czechowice - Gómik Siersza
3:0 (1:0), Fablok Chrzanów - Szczakowianka Jaworzno 0:4 (0:1), Pasjonat
Dankowice - Stal Bielsko-B. 1:1(1:0).
Tabela:
1. Bogmar Ceramed
13
19:2
2. Peberow Krzanowice 13
13:4
3. Szczakowianka Jaw. 10
14:4
4. Odra II Wodzisław
10
11:7
5. Pasjonat Dankowice
9
12:4
6. Beskid Skoczów
9
12:7
7. Stal Bielsko - Biała
9
5:2
8. Fablok Chrzanów
7
5:9
9. Unia Bieruń Stary
6
10:7
10. Janina Libiąż
5:4
6
11. Gómik Niwka
4:5
6
12. Garbarz Zembrzyce
4:9
5
13. Góral Żywiec
4
1:3
14. Walcownia Czech.
4
5:8
15. Victoria Jaworzno
3:6
3
16. MKS Lędziny
4:9
3
17. Rymer Niedobczyce
1
4:19
18. Gómik Siersza
0 2:24

LIGA OKRĘGOWA - GR. III
Wyniki z 25 sierpnia
Polonia Łaziska - Unia Racibórz 2:2
(1:0), Energetyk Rybnik - Polonia
Marklowice 1:1 (1:1), Silesia Lubo
mia - Przyszłość Rogów 2:1 (1:0),
Naprzód Syrynia - Naprzód Rydułto
wy 3:5 (0:3), Gómik Radlin - Gómik
Pszów 1:3 (1:2), Czarni Nowa Wieś Czarni Gorzyce 0:4 (0:2), Gómik B31
guszowice - Rafamet Kuźnia Rac. 3:2
(2:0), LKS Studzienna - Start Mszana
0:0, Kolejarz Chałupki - pauzował.
Wyniki z 28/29 sierpnia
Unia R-rz - Silesia Lubomia 4:1 (2:0),
Rafamet Kuźnia Rac. - LKS Studzien
na 2:3 (0:1), Polonia Marklowice - Po
lonia Łaziska 1:0 (1:0), Kolejarz Cha
łupki - Energetyk Rybnik 3:2 (2:0),
Górnik Pszów - Czarni Nowa Wieś
8:0 (4:0), Naprzód Rydułtowy - Gór
nik Radlin 1:3 (1:2), Czarni Gorzyce Gómik Boguszowice 1:1 (1:0), Przy
szłość Rogów - Naprzód Syrynia 1:1
(1:0), Start Mszana - pauzował.
Tabela:
1. Unia Racibórz
14:5
13
2. Gómik Boguszowice 10
7:3
3. Silesia Lubomia
10
10:9
4. Gómik Pszów
9
16:6
5. Przyszłość Rogów
8
9:3
6. Start Mszana
6:2
7
7. Polonia Marklowice
7
7:5
8. Polonia Łaziska
7
9:9
9. Naprzód Rydułtowy
7 10:13
10. Gómik Radlin
6
5:6
8:6
11. Czarni Gorzyce
5
12. LKS Studzienna
5:6
5
13. Kolejarz Chałupki
4
6:13
14. Rafamet Kuźnia Rac. 3
6:6
3:7
15. Energetyk Rybnik
2
16. Naprzód Syrynia
2
6:11
3:20
17. Czarni Nowa Wieś
1

KLASA A - RACIBÓRZ
Włókniarz Nędza - Rafako R-rz 0:1,
Komowac - Zabełków 3:1, Ruda Ko
zielska - Pietrowice Wlk. 1:0, Adamowice - Krzyżkowice 5:0, Samborowice
- Rudy Wlk. 2:3, Gaszowice - Grzegorzowice 3:1, Nieboczowy - Górki Sl.
0:3, Bernat Lyski - Kobyla 0:3.
Tabela:
1. Komowac
7
7:2
2. Ruda Kozielska
4:2
7
11:4
3. Pietrowice Wielkie
6
4. Nieboczowy
6
5:3
5. Kobyla
6
4:3
6. Rudy Wielkie
6 7:10
7. Dąb Gaszowice
5
7:5
8. Górki Śląskie
5:3
5
4
9. Włókniarz Nędza
7:3
3
7:8
10. Adamowice
11. Samborowice
3
5:5
4:5
12. Rafako Racibórz
3
13. Grzegorzowice
3
4:6
14. Bernat Lyski
4:9
3
15. Zabełków
1
4:8
0 0:10
16. Krzyżkowice
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Dyrektorom raciborskich szkolnych placówek sportowych zadaliśmy pytanie dotyczące przygotowań do roz
poczynającego się nowego roku szkolnego 1999/2000.

Na miejsca! Start!
SZKOŁA MISTRZOSTWA

GIMNAZJUM NR 2

SPORTOWEGO

dyr. Ludmiła Nowacka:
W naszej placówce od tego roku
szkolnego powstała klasa piłkarska.
Rekrutacja młodzieży odbyła się w
czerwcu i mogę z całą pewnością
stwierdzić, iż kandydaci wykazali się
bardzo dobrą sprawnością fizyczną.
Braliśmy także pod uwagę dotych
czasowe postępy w nauce. W tej
chwili, po oddaniu do użytku pięk
nych obiektów sportowych, będą mo
gli korzystać z nich nie tylko piłka
rze, ale cała nasza młodzież. Kortami
już od sierpnia opiekuje się Mieczy
sław Swadźba i mam nadzieję, iż ten
piękny sport również będzie się coraz
prężniej rozwijał. Udało się nam rów
nież dokonać renowacji parkietu na
małej sali gimnastycznej. Tak więc
stan obiektów sportowych jest bardzo
dobry, w związku z tym z pewnością
podniesie się poziom sprawności fi
zycznej naszej młodzieży.
x

wicedyrektor Sławomir Szwed:
W dalszym ciągu trwa remont
obiektu krytej pływalni. Od 13 wrze
śnia planujemy jednak otwarcie base
nu dla potrzeb treningu sportowego,
wychowania fizycznego, jak również
od tego dnia korzystać z kąpieli będą
mogli mieszkańcy Raciborza i okolic.
Oczywiście,- lekkoatleci będą mogli
trenować w naszej hali tartanowej i
na kameralnym boisku szkolnym,
które będzie wykorzystywane dla po
trzeb lekcji wychowania fizycznego.
Dysponujemy ponadto dużą salą gim
nastyczną, która wymaga gruntowne
go remontu, przede wszystkim zmia
ny parkietu i oświetlenia, ale mam
nadzieję, że tym problemem zajmiemy się w przyszłym roku. Od 1 wrze
śnia funkcjonuje w naszym zespole
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
o profilach: pływanie i lekka atletyka.
Jest to jakby „przedsionek” naborowy do klas Liceum Mistrzostwa
Sportowego i właściwego systemu
pracy w zakresie tych dwóch dyscy
plin sportowych. Tak więc do pracy
przystępujemy pełni zapału. Mam na
dzieję, że nasze chęci zostaną przeło
żone również na szkoloną sportowo
przez nas młodzież. Mamy przecież
czego w tym roku bronić, a „po
przeczkę” trzeba podnosić sobie jesz
cze wyżej.

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK
SPORTU

dyr. Janusz Obarymski:
Zakończyliśmy akcję „Lato w
mieście”, rozpoczynamy więc nowy
rok szkolny bez przerw w pracy
ośrodka. Udało nam się jednak doko
nać wymiany okien, pomalować par
kiet na sali gier i dokonać bieżącej
konserwacji. Program nasz od wrze
śnia nie ulegnie większej zmianie.

PIETROWICE WIELKIE

Najlepsi skaterzy
15 sierpnia rozegrano turniej ska
towy w Pawłowie. Henryk Zalewski,
Hubert Jegliczka i Zdzisław Pelczar organizatorzy z LZS Pawłów - posta
rali się o godne przyjęcie skaterów.
Rozegrano trzy serie po 24 rozdania
w każdej, przy stolikach trzyosobo
wych- Stąd i wyniki adekwatne do
ilości przeprowadzonych gier.
Pierwszą serię wygrał Werner
Mandera (SC ,,Radlin’95) nagranymi
1214 pkt. Wyprzedził Andrzeja Kuczerę z KS „Karlusek” Rydułtowy z
wynikiem 1123 pkt. i Tadeusza
Ulmana z KS „Zryw” Komowac, z
rezultatem 1096 pkt.
W drugiej serii zwyciężył Piotr
Sosna z SC „Strażak” Głożyny, wyni
kiem 1229 pkt. Za nim Alojzy Knura
z KS „Emeryt” Kobyla z nagranymi
1045 pkt. i skater miejscowy z LZS
Pawłów Hubert Jegliczka, wynik 925 pkt.
Po dwóch seriach prowadzili Ta
deusz Ulman - 1877 pkt., Piotr Sosna
-1870 pkt., Andrzej Kuczera - 1718
pkt. i Werner Mandera - 1697 pkt.
Ostatnią serię wygrał Stefan Marszolik z KS „Marcel” Radlin, rezulta
tem 1177 pkt. Następni, Piotr Sosna 1037 pkt. i Adam Juraszek - 1013
pkt., obaj z SC „Strażak”. Wszyscy
uczestnicy turnieju zostali poczęsto
wani żywieckim piwem.
Wykaz zawodników nagrodzonych:
1. Piotr Sosna - 2907 pkt. - SC „Stra
żak” Radlin - Głożyny
2. Stefan Marszolik - 2612 pkt. - KS
„Marcel” Radlin
3. Werner Mandera - 2564 pkt. - SC
„Radlin’95”
4. Tadeusz Ulman - 2506 pkt. - KS
„Zryw” Komowac
5. Hubert Jegliczka - 2464 pkt. - LZS
Pawłów
6. Andrzej Kuczera - 2393 pkt. - KS
„Karlusek” Rydułtowy
7. Alojzy Knura - 2201 pkt. - KS
„Emeryt” Kobyla

NOWINY RACIBORSKIE

Obecny na turnieju wójt Pietrowic
Wlk. Antoni Wawrzynek trzem naj
lepszym wręczył okolicznościowe
puchary, dodatkowo wszyscy nagro
dzeni otrzymali upominki rzeczowe.
Sekretariat zawodów gościnnie pro
wadził Adam Juraszek. Sędziował
prezes wodzisławskiego OZSkat
Werner Mandera.
(e)

RACIBÓRZ
2 września o godz. 16.30 roz
pocznie się II etap kursu instrukto
rów PN (piłki nożnej) w Kolegium
Nauczycielskim w Raciborzu.

Kurs dla
instruktorów
Zajęcia 2-3.09 (od 16.30 do
20.00) poprowadzi dr Ilona Pokowa,
6.09 - dr Zbigniew Wierciński, 9.09 prof. dr hab. Władimir Zjach i 13.09
- dr Zbigniew Wierciński. 16.09 o
godz. 16.30 na boisku SN przy ul.
Dworskiej odbędą się pierwsze zaję
cia praktyczne z trenerem mgr inż.
Jackiem Góralczykiem.
Informacja dla klubów: na przeło
mie stycznia i lutego 2000 roku orga
nizowany będzie II kurs instruktorów
PN. Zgłoszenia przyjmuje inspektor
ds. sportu i turystyki Janusz Gałązka
(Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
ul. Klasztorna 6, 47 - 400 Racibórz,
tel. 4154408, wewn. 304). Uczestnicy
powinni dostarczyć odpis świadectwa
szkoły średniej, 2 zdjęcia, dokładne
dane adresowe oraz CV. Informacja
dotyczy powiatów: raciborskiego,
wodzisławskiego, głubczyckiego i
Kędzierzyna-Koźla.
(e)

Nasze propozycje obejmować będą
zajęcia z akrobatyki sportowej, areobiku, lekkiej atletyki, piłki siatko
wej, koszykowej i nożnej, tenisa sto
łowego, szachów. Skorzystać będzie
można z siłowni, sauny, ścianki do
wspinania. Będziemy także organiza
torami imprez Szkolnego Związku
Sportowego i Towarzystwa Krzewie
nia Kultury Fizycznej.
SPORTOWA SZKOŁA

PODSTAWOWA NR 15

dyr. Dorota Lachowicz:
W tym roku wszystkie siły skiero
wane były na tworzenie gimnazjum i
tam głównie zostały przekazane środ
ki finansowe. Oczywiście odbyła się
bieżąca konserwacja i przygotowane
są obiekty sportowe dla potrzeb na
szej młodzieży. Dysponujemy dwoma
salami gimnastycznymi, siłownią, bo
iskami szkolnymi. Zagospodarowali
śmy teren przed głównym wejściem,
na boisko do piłki nożnej. Chcielibyśmy w tym foku utrzymać wysoką
pozycję w sporcie szkolnym i jedno
znacznie określić swoje kierunki
sportowe na pływanie i lekką atlety
kę.
(MiR)

RACIBÓRZ

Gra o puchar
Od 4 do 5 września na kortach
SP-1 przy ul. Elżbiety 14 trwać bę
dzie Otwarty Turniej Tenisowy mło
dzików i juniorów o Puchar Starosty
Powiatu Raciborskiego. Celem tur
nieju jest popularyzacja i rozwój teni
sa w powiecie raciborskim i Racibo
rzu. Jego organizatorem jest Młodzie
żowa Szkoła Tenisa w Raciborzu.
Zgłoszenia uczestników będą przyj
mowane 4 września w godz. 8.30 9.00 na kortach SP-1. Losowanie od
będzie się o godz. 9.15. Program tur
nieju obejmuje gry pojedyncze
dziewcząt i chłopców oraz turniej po
cieszenia. W rozgrywkach mogą star
tować dziewczęta i chłopcy z roczni
ka 1985 (kat. do 14 lat) i rocznika
1981 (kat. do 18 lat) oraz młodsi po
wpłaceniu wpisowego (10 zł) i
przedłożeniu zaświadczenia lekar
skiego lub zgody rodziców. Turniej
rozegrany zostanie zgodnie z przepi
sami PZT, piłkami „Dunlop”.

Puchar Polski
Kolejna runda zmagań rozgrywek
Pucharu Polski na szczeblu podokręgu
Racibórz zostanie rozegrana. 15 wrze
śnia o godz. 17.00 Wydział Gier doko
nał losowania par 1/32 . Do najcie
kawszych zestawów zapewne zaliczyć
można starcie sąsiadujących ze sobą
Czyżowic i Gorzyc, Nędzy z Rafametem oraz Pietraszyna i Samborowie.
Dzimierz - Komowac
Ocice - Ruda Koz.
Rudyszwałd - Chałupki
Bieńkowice - Syrynia
Pietraszyn - Samborowice
Rudy Wlk. - Nowa Wieś
Bolesław - Pietrowice Wlk.
Czyźowice - Gorzyce
Górki Śl. - Lubomia
Grzegorzowice - Unia Racibórz
Nędza - Rafamet Kuźnia R.
Rafako - Pszów
Gaszowice - Rogów
Lyski - Studzienna
Krzanowice - wolny los.
(s)

Rajd
imieliński
Kolejna już edycja Rajdu AC 1991
Pokale odbyła się niedawno w Imieli
nie. Była to zarazem I Eliminacja Raj
dowych Mistrzostw Śląska oraz Elimi
nacja Ogólnopolskich Rajdów Okrę
gowych, a także ostatni test sprawno
ści organizacyjnej dla działaczy Auto
mobilklubu Śląskiego przed mającym
się odbyć już 9 września prestiżowym
Rajdem Wisły (eliminacja Mistrzostw
Polski i Europy).
Trasa tegorocznej edycji Rajdu li
czyła 4 odcinki specjalne, które za
wodnicy musieli pokonać zaliczając
po trzy pętle. Dodatkowo przejecha
no prolog o Puchar burmistrza Imieli
na Jana Chwiędacza (nie był liczony
w generalnej klasyfikacji). W sumie
startowało 59 załóg - do mety doje
chało 45. Od początku stawce prze
wodził Dariusz Solarski na Fordzie
Escorcie Cossworth 2.0 GR. A - jed
nak fatalna awaria maszyny wyelimi
nowała go z rywalizacji. Od tego mo
mentu na czoło rajdu wysunęły się
pojazdy peugeota, volkswagena i fia
ta.
Ostatecznie wygrała załoga - Mi
chał Uliarczyk i Robert Gabryszewski (peugeot 306), która osiągnęła
najlepszy czas. Drugą lokatę zajął
duet Wojciech Nosalik, Romuald Po
rębski (VW golf), a trzecią Grzegorz
i Marcin Zientarscy (również na gol
fie). Zdyskwalifikowano drugiego na
mecie Marcina Kellera za skrócenie
jednego z odcinków specjalnych. W
klasyfikacj fiatów seicento i cinquecento wygrała para rajdowa Adam
Pol, Jakub Krupa - natomiast w staw
ce fiacików 126 p najlepiej pojechali
Jacek Płonka i Tomasz Janik.
II Rajd Imielin zorganizował Auto
mobilklub katowicki przy współpracy
władz miasta, licznych instytucji i firm
miejscowych m.in.: AC 1991 Pokale,
Knap, Pamet, PHU Elektrych, Metale,
Brampol, Profimet, Uranos. Pisatochem, Rompet, AHC Tunniny i Michael. Bazą uczestników wyścigu był
stadion KS Pogoń Imielin. Następna
tego typu impreza samochodowa szy
kuje się już w październiku - tym ra
zem miłośnicy szybkiej jazdy przybę
dą do Gliwic.
W

WODZISŁAW
5 września odbędzie się I Po
wiatowy Rajd Rowerowy.

Rowerowa
turystyka
Pierwszy rajd rowerowy będzie
wiódł trasą od siedziby starostwa do
ośrodka Kopalni Węgla Kamiennego
„Marcel” w Olzie. Impreza organizo
wana jest przez Wydział Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej Staro
stwa Powiatowego. Celem imprezy
jest popularyzacja turystyki rowero
wej. W ośrodku w Olzie wszyscy
uczestnicy otrzymają ciepły posiłek.
Zaplanowano również mecz piłki
siatkowej między drużynami radnych
powiatowych, a pracownikami staro
stwa. Do dyspozycji uczestników raj
du będzie sprzęt pływający, dodatko
wą atrakcją będzie minimaraton pły
wacki na dystansie 3 kilometrów, któ
ry organizowany jest wspólnie z od
działem
powiatowym
Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunko
wego.
Zgłoszenia do udziału w rajdzie
można kierować do 3 września w Re
feracie Kultury Fizycznej pod nr tel.
4561615 lub 4561609. Dzieci do lat
15 mogą uczestniczyć w rajdzie tylko
pod opieką dorosłych.
Mx

Z PIŁKARSKICH BOISK

KLASA B GR. 1

KRZANOWICE
Krzanowicki Peberow nie ma wciąż pogromcy w IV lidze. IF ubiegłą sobotę „odprawił
popis strzelecki dał Robert Żbikowski

MKS Lędziny, a

Bramkostrzelny „Żbik”
KIETRZ
Piekielne szczęście mieli gracze
Włókniarza w Rudzie Śląskiej.
Strzał rozpaczy pozyskanego z Cze
ladzi Radka w ostatniej minucie
pozwolił im uratować remis w ślą
skich derbach II ligi

Ostatni
strzał
Po męczącym - choć szczęśliwie
wygranym środowym meczu z wro
cławskim Polarem 2:1- gracze z Kie
trza nie imponowali na halembskim
boisku szybkością i precyzją. Rywa
le poczynali sobie nadzwyczaj żwa
wo. Marnowali jednak seryjnie oka
zje podbramkowe. Urbańczyk musiał naprawdę zwijać się jak w ukropie. W 20 min. gospodarzom udało
się wreszcie przerwać niemoc strze
lecką. Po centrze Pawlika na pole
karne Slatinschek w ekwilibrystyczny sposób próbował zaskoczyć golkipera gości - ten odbił ją przed sie
bie, ale akurat nadbiegał na piąty
metr Bąk...
Kietrzanie wznowili grę mocno
zdeprymowani i nic dziwnego, że halembianie hulali po ich połowie jak
szerszenie. W 25 min. ponownie za
spali defensorzy Włókniarza i Bąk
znowu pokonał Urbańczyka - na
szczęście arbiter zauważył przy tym
jego chytre zagranie ręką i gola nie
uznał. Potem kolejne okazje zmarno
wali solidarnie Pawlik, Bąk i Świ
stek, a kibice z Kietrza z przeraże
niem obserwowali rozwój wydarzeń
na boisku...
Niespodziewanie po przerwie role
się odwróciły - trener kietrzan musiał
ostro naskoczyć na swych podopiecz
nych, bo zaczęli grać żywiej (dokonał
też dwóch dobrych zmian). Gospoda
rze pogubili się i do głosu doszli na
pastnicy przyjezdnych. Chałbiński
„przyłożył” w słupek, potem świetne
szanse mieli Trzeciak i Kowalczyk,
łm bliżej końca meczu, tym goręcej
było pod bramką Grunwaldu, ale Jarkiewicz miał wciąż sporo szczęścia.
Opuściło go dopiero w 90 min. przypadkowe zagranie na 16 metrze
trafiło do wprowadzonego wcześniej
aa plac boju Radka, a ten „kropnął”
ile sił w długi róg. Grupa kibiców
Kietrza omal nie zwariowała z rado
ści, miejscowych fanów ogarnęła zaś
:zama rozpacz.
Rachunki wyrównane - skwitował
izkoleniowiec Włókniarza pojedytek. Kiedyś w III lidze Grunwald za
brał nam u nas punkty strzelając zwy
cięską bramkę w ostatniej minucie.
Trener Halemby był z kolei wściekły.
■ Mam masę zawodników, którzy palą
się do strzelania bramek, ale nie wiizę takich, którzy by potrajili biegać
cały mecz! - krzyczał.
Grunwald Halemba - Włókniarz
1:1 (1:0)
3ramki: 20 min. Bąk 1:0, 90 min.
Lądek 1:1
Grunwald: Jarkiewicz - Stemplewski,
3odzioch, Zadylak, Pawlik (71 Przy
tyła), Nawrocki (60 Wąsik), Kapcińiki, Kudełko, Slatischek, Bąk, Świ(ek (55 Szermietiew). Trener Grze
gorz Kapica
Kietrz: Urbańczyk - Sosna, Sala, Tunas (65 Radek), Jordan (46 Kożuthowski), Makarski, Jasiński (46 Nitodem), Jermakowicz, Trzeciak, Ko
walczyk, Chałbiński.
(s)

Pokłóciłbym się z każdym, kto by
po 30 minutach gry prorokował pro
wadzenie 3:0. Nic nie wskazywało na
to, że strzelimy bramki - stwierdził po
spotkaniu selekcjoner Peberowu. Bo
też i początek nie zapowiadał sukcesu
gospodarzy. Rywale grali mądrze w
obronie i- łatwo rozbijali chaotyczne
szarże Krzanowic. Sami groźnie kontrowali - przez długi czas mecz przy
pominał bokserską wymianę ciosów.
W 8 min. Hnida próbował dograć na
pole karne Lędzin, ale nikt z jego part
nerów nie sięgnął piłki. Goście zre
wanżowali się kontrą - potężny strzał z
30 metrów oddał Figiel. W 24 min.
wrzutka Szlezingera do Żbikowskiego
została w ostatniej chwili zablokowana
przez defensorów. A zaraz potem Rasek próbował zaskoczyć Sowerszenkę
strzałem z kilku metrów.
Przełomem okazała się akcja z 28
min. Żbikowski wykorzystał wów
czas podanie „w uliczkę” Dziuka i
płaskim strzałem w długi róg oszukał
Wowrę. Zdenerwowani goście zaczę
li się gubić. W 33 min. „Żbik” po
nownie uciekł obrońcom i wykorzy
stał precyzyjną centrę Marcinkow
skiego, główkując celnie w prawy
róg bramki. MKS odgryzł się dopiero
w 38 min., kiedy to zakotłowało się
pod bramką Sowerszenki. Tuż przed
gwizdkiem arbitra, kończącym 1 po
łówkę Żbikowski z Hnidą chytrze

wymanewrowali obrońców rywali, a
kapitan Peberowu spokojnie posłał
piłkę obok Wowry.
W II połowie gra nieco „siadła”.
Gospodarze czekali na rywali na wła
snej połowie, agresywnie kryjąc nie
pozwalali im jednak na rozwinięcie
skrzydeł. W 54 min. „namieszali”
Marcinkowscy - Mariusz przedarł się
pod pole karne gości, a Ireneusz pró
bował zaskoczyć Wowrę kąśliwą
główką - ten jednak zdołał wybić ją
na róg. Lędzinianie tylko parę razy
zagrozili poważniej bramce Krzano
wic, ale Sowerszenko obronił kilka
soczystych strzałów z dystansu i z
rzutów wolnych. Ostatni cios miej
scowi zadali rywalom w 78 min. dopiero co wprowadzony na boisko
Kretek „zakręcił” obroną gości, wy
stawił piłkę Żbikowskiemu, a ten po
słał piłkę prosto pod „winkiel”. W
końcówce goście mogli stracić jesz
cze dwie bramki, ale okazji nie wy
korzystali Kretek i Karwowski.
Chłopaki przełamują się dopiero
po pierwszej bramce, potem akcje są
już płynne - podsumował mecz trener
Teresiak. Żbkowski zagrał tradycyjnie
znakomitą partię. Uważam, że jak na
tę klasę rozgrywkową to artysta. Dru
żyna Peberowu stale się wzmacnia pierwsze minuty w jej barwach zagrał
ex - gracz Naprzodu Rydułtowy Da
niel Dybiec. Na pewno będzie przy-

WODZISŁAW
Odra Wodzisław odniosła w tym sezonie pierwsze zwycięstwo. W koń
cu wygrała przed własną publicznością z poznańskim Lechem 4:0.

W końcu poszło...
Mecz od samego początku zapo
wiadał się arcyciekawie. Rywalizują
ce ze sobą zespoły miały taki sam do
robek punktowy, a także zajmowali
miejsca obok siebie w tabeli. Lech
był podbudowany awansem do dru
giej rundy Pucharu UEFA zaś Odra
nastawiona optymistycznie po remi
sie w Warszawie z tamtejszą Legią,
choć nie mógł zagrać w tym spotka
niu leczący kontuzję Wojciech Małocha (w klubowej osiemnastce nie
zmieścili się także Rafał Policht i Ar
kadiusz Kampka). Wystąpił za to
Adam Kucz, który rozegrał już zna
komite spotkanie z Legią. W poje
dynku w Wodzisławiu niemrawo do
tąd też grającyi Lech nie miał wiele
do powiedzenia. Goście w ciągu 90
minut zaledwie trzy razy poważnie
zagrozili bramce Grzegorza Tomali.
Pierwszą bramkę gospodarze zdo
byli w 21 minucie z rzutu karnego Arkadiusz Głowacki sfaulował Jana
Wosia. Arbiter prowadzący to spotka
nie zauważył to przewinienie i wska
zał na „wapno”, a dla Piotra Jegora
zamiana jedenastki na bramkę była
tylko formalnością. Na 2:0 po dośrodkowaniu Wosia podwyższył Łu
kasz Sosin. Później ataki wodzisławian nasiliły się. Ostatnia bramka w
pierwszej połowie spotkania padła w
34 minucie. Tym razem szans Kokoszankowi nie dał Mirosław Staniek,
który w zamieszaniu podbramkowym
znalazł się tam gdzie trzeba i posłał
piłkę do siatki. (...) jeszcze jeden,
jeszcze jeden... - krzyczeli kibice.
Mógł ich uszczęśliwić Paweł Sibik,
który w 37 minucie mocno strzelił,
lecz piłka odbita od jednego z obroń
ców Lecha powędrowała na róg.
Po zmianie stron szczęścia próbo
wał lechita Maciej Żurawski, który
pięknym wolejem posłał piłkę prosto
w poprzeczkę. Drużyna gości ożywiła
się, lecz tylko na chwilę. W 55 min.

Wyniki

Paweł Kaczorowski skopiował wy
czyn kapitana swojej drużyny i tekże
trafił w poprzeczkę. Trzy minuty póź
niej groźnie strzelił Staniek, lecz piłka
odbiła się od jednego z poznańskich
obrońców i powędrowała na rzut roż
ny - w chwilę później znakomicie wy
korzystał okazję Łukasz Sosin pod
wyższając głową wynik meczu na 4:0.
Później gra toczyła się w środku bo
iska. Najciekawiej było 85 min., kiedy
przedpole bramki Lecha przeżywało
oblężenie wodzisławian. Najpierw
strzelał Adam Kucz, następnie dobijał
Paweł Sibik, lecz żadnemu z nich nie
udało się podwyższyć konta bramko
wego. W 86 min. za Łukasza Sosina
wszedł Adam Śmigielski, dla którego
ten występ był debiutem w ekstrakla
sie. Trener Jerzy Wyrobek wchodząc
do budynku klubowego po końcowym
gwizdku mówił do siebie: (...) w końcu
poszło... Jedynym minusem tego me
czu to mała frekwencja kibiców. Oglą
dało go zaledwie 2700 widzów. Choć
piłkarze Odry sami są temu winni poprzednio grali wyjątkowo słabo...
Było to bardzo smutne spotkanie
dla trenerów i zawodników naszej dru
żyny - mówił na konferencji prasowej
trener poznańskiej drużyny Adam To
polski: Szkoda, że strzał Żurawskiego
z 15 minuty nie wszedł. . Nie wiem jak
wpłynąć na obrońców, którzy dziś za
winili. Może przerwa związana z wy
stępem reprezentacji coś pomoże...
Dwa punkty w siedmiu spotkaniach to
za mało. Inaczej komentował to spo
tkanie trener wodzisławian: Lech byl
bardzo wymagającym przeciwnikiem,
choć zmęczony po spotkaniu pucharo
wym. To pierwsze wygrane spotkanie
w tynrsezonie. Bardzo dużo do zespołu
wniósł Adam Kucz, który obudził i
zmobilizował drużynę do walki. Świet
nie grała również defensywa - dodał
Jerzy Wyrobek.
M. Macha

datny w obronie - skomentował ten
transfer szkoleniowiec Krzanowic.
Krzanowice - MKS Lędziny 4:0
(3:0)
Bramki: 28., 3J„ 78 min. Żbikowski,
44 min. Hnida.
Krzanowice: Sowerszenko - Twardzik
(73 Dybiec), Wochnik, Szymański,
Dziuk, Szlezinger, Lis (26 Karwow
ski), I. Marcinkowski (78 Bednarz),
Żbikowski, Kretek, M. Marcinkowski
(75 Kretek), Hnida. Trener Józef Tere
siak. Asystent Bernard Sławik.
MKS: Wowro R. - Bednarek, Szczepa
nek, Rozmysłowski, Grzesik (82 Mikołasz), Figiel, Wowro M„ Kolny, Ga
jewski (62 Pająk) Szabański, Rasek
(84 Karkoszko). Trener Edward Głos.
(s)

MARKLOWICE
Polonia Marklowice na wła
snym boisku przy ulicy Wiosny Lu
dów wygrała z zespołem z Łazisk
1:0. Dało to jej awans na 7 miejsce
w tabeli ligi okręgowej.

Jak Polonia
z Polonią
Mecz, jeśli chodzi o poziom gry,
na pewno mógł podobać się każdemu
kto miał okazję go zobaczyć. Zaczęło
się szczęśliwie dla gospodarzy - od
strzelenia bramki w 3 min.. Gola na
wagę 3 punktów zdobył Bogumił
Woźnica. W 20 minucie silny strzał
oddał Adam Skupień, lecz piłka z od
ległości kilkunastu metrów minimal
nie minęła bramkę. Mimo prowadze
nia marklowiczan obraz gry nie uległ
zmianie. Piłkarze z Łazisk nadal nie
mieli pomysłu na sforsowanie defen
sywy gospodarzy. Dobrą formą popi
sywał się za to napastnik gospodarzy
Marek Powieczko. Często jego rajdy
środkiem boiska kończyły się groźny
mi strzałami. Tak było m.in. w 25 mi
nucie, kiedy zawodnik ten przy
współpracy z Markiem Marcinem
miał znakomitą okazję do strzelenia
bramki, lecz bramkarz Polonii Łazi
ska wykazał się refleksem. W 31 min.
chwile grozy przeżyli miejscowi kibi
ce, kiedy Mirosław Mateja bardzo
mocno i technicznie wykonał rzut
wolny, po którym piłka odbiła się od
poprzeczki. Kilka chwil później Po
wieczko strzelił w światło bramki,
lecz tym razem także bramkarz
Krzysztof Dasia nie dał się zasko
czyć.
II połowa spotkania przebiegła
podobnie. Goście, przeprowadzając
chaotyczne ataki, a gospodarze nie
grali już tak konsekwentnie jak w
pierwszej połowie, czego efektem
było wiele podbramkowych sytuacji.
W 71 minucie Piotr Kurkowski zna
komicie dośrodkowa! do Michała
Małyska, ten jednak strzelając głów
ką chybił. Podwyższyć wynik chcieli
także „Kolejarze” doprowadzając do
kilku akcji, jednak już nie tak groź
nych jak w pierwszej połowie. W 64
minucie Marcin podał z prawej stro
ny do Dariusza Długosza, ten strzelił
bardzo silnie, ale bramkarz z Łazisk
wybił piłkę na rzut rożny. W 88 mi
nucie po krótkim rajdzie środkiem
boiska groźny strzał wykonał Adam
Skupień lecz niezawodny w tym spo
tkaniu Krzysztof Dasia bez trudu ją
złapał.
Następny rywal Polonii Marklo
wice to Silesia Lubomia. Mecz zosta
nie rozegrany w Lubomi dzisiaj
(1.09.99) o godz. 16.00.
M. Macha

Gamów - Bogunice 2:2
Płonią - Rzuchów 0:7
Pawłów - Cyprzanów 1:1
Brzezie - Pstrążna 0:2
Pietraszyn - Rudnik 1:3
Zawada Ks. - Maków 3:1
Dzimierz - Siedliska 3:1
Tabela:
1. Zawada Ks.
2. Pstrążna
3. Dzimierz
4. Rzuchów
5. Cyprzanów
6. Rudnik
7. Pietraszyn
8. Pawłów
9. Bogunice
10. Gamów
11. Brzezie
12. Maków
13. Płonią
14. Siedliska

6
6
6
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
0

14:2
5:1
6:3
8:1
7:3
4:4
3:4
2:2
3:3
4:5
1:3
2:5
2:13
2:14

KLASA B GR. II
Krzyżanowice - Gorzyce II 1:3
Czyżowice - Tworków 3:0
Ocice - Wojnowice 5:0
Bieńkowice - Bolesław 4:1
Polonia - Buków 4:0
Rudyszwałd - Owsiszcze 2:4
Krzanowice II - Olza 1:3
Tabela:
1. Czyżowice
6
2. Olza
6
6
3. Bieńkowice
4. Polonia
6
6
5. Ocice
4
6. Gorzyce II
7. Krzanowice II
3
8. Owsiszcze
3
9. Tworków
1
10. Bolesław
0
0
11. Krzyżanowice
12. Buków
0
13. Rudyszwałd
0
14. Wojnowice
0

15:2
10:1
8:1
8:2
8:2
5:3
6:4
6:6
2:5
3:6
2:8
0:8
2:11
2:17

Unia wciąż łoi skórę rywalom w
okręgówce. W sobotę odgryzła się
Lubomi za porażki z poprzedniego
sezonu.

Pewny lider
Unici nie przegrali jeszcze meczu
w tym sezonie. Po ostatnim spotkaniu
wcześniejsze przebąkiwania działa
czy, że dobrze by było być na szpicy,
są jak najbardziej na miejscu. Pod
opieczni trenera Józefa Goili nie mie
li żadnego respektu dla czołowej dru
żyny poprzedniego sezonu i dość
szybko zdobyli prowadzenie. W 22
min. Przybyła wykorzystał dokładne
dośrodkowanie Żiemkiewicza i od
tego momentu grało im się już znacz
nie lepiej. Goście próbowali kilka
razy zaskoczyć Zająca, ale bez powo
dzenia. W 38 min. Cieszyński poka
zał, iż ma nietuzinkowe wyszkolenie
techniczne - przebojem wszedł w
pole kamę rywali i posłał piłkę tuż
obok bramkarza gości. W II połowie
obraz gry w zasadzie nie uległ zmia
nie. Goście ograniczali się do wypa
dów i starali się wybijać unitów z ryt
mu. Defensorzy gospodarzy za bar
dzo się rozluźnili i w 60 min. Borzuckiemu udało się znaleźć trochę wol
nego miejsca i zmniejszyć na 1:2. Na
więcej gościom już unici nie pozwo
lili. W 70 min. Przybyła ponownie
wpisał się na listę strzelców - tym ra
zem wykorzystał błąd bramkarza
przy wykonywanym komerze. Ostat
niego gola strzelił Cieszyński, po
nownie po indywidualnej solówce.
Unia - Silesia Lubomia 4:1
Bramki: 22 min. Przybyła, 38 min.
Cieszyński, 60 min. Borzucki 2:1, 70
min. Przybyła 3:1, 87 min. Cieszyń
ski 4:1
Unia: Zająę - Klobuczek (Ziemkie
wicz K.), Marców, Soroka, Mużelak,
derleta, Moneta, Ziemkiewicz P.
(Sergiel), Cieszyński (Sokołowski),
Przybyła, Trześniewski.
Trener: Józef Goiła.
(s)
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DYREKCJA
Zakładów

c

Elektromechanicznych

„EMA- Brzezie”

KN

1

I

I

»cv

w Raciborzu, ul. Zakładowa 2

1 ll *

pisemny przetarg nieograni
czony na dzierżawę maszyn
i urządzeń (określonych w
wykazie do wglądu w przedsię
biorstwie), w tym głównie:
- urządzenia do suszenia
materiałów sypkich,
- elektryczne piece łukowe,
- urządzenia transportująco
- sortujące,
- urządzenia magazynowo
- namiarowe

u

•1 r! •
wzy większych zamówieniach udzielamy

ogłasza

« iTjh rZj

abatów (pow. 5.000 zł - rabat 10%,

i przy zamówieniach pow. 10.000 zł -15%)

BIURO SPRZEDAŻY

tasze okna produkowane so w systemie
,Trocal Economic" i „Trocal 900"

ul. Rybnicka 29

irofile wzmacniane stalg ocynkowaną

47-400 Racibórz

n całym obwodzie okno - nie wypaczają się
irofil Trocal jest trzykomorowy

tai. 032/415 44 66
415 29 47,415 35 84 w. 44

i nas kupisz okno na dogodnych ratach,

CZYNNE W GODZINACH:
pon. - pt. 8.00 -16.00
sobola 8.00-12.00

tayjdź i zobacz!

r ofercie również duży wybór bram

garażowych i przesuwnych firmy „Hórmann"

P.P.H.U.
KONSEK s.c.
Producent
Okna i drzwi PCV

Nowy Seat Toledo.
Kusząco doskonały.
Wystarczy jedno spojrzenie na nowego SEATa Toledo,
aby przekonać się, że dynamiczne, sportowe nadwozie kryje
w sobie zdobycze najnowszej technologii. Na pełne dyskretnej
elegancji wnętrze Toledo składa sie bogate wyposażenie

standardowe oraz skórzana tapicerka. Każdy detal
został dokładnie zaplanowany, dzięki czemu nowe Toledo
to komfortowa i luksusowa limuzyna. Nowy SEAT Toledo
posiada 12 lat gwarancji na perforacje nadwozia.

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

Niezawodne systemy bezpieczeństwa, nowoczesne silniki,
m.in. V5 150 KM, climatronic, radio ze zmieniaczem płyt CD
oraz wiele innych udogodnień sprawi, że każda podróż bedzie
dla Ciebie i Twoich bliskich wygodna i bezpieczna.

Certyfikat Nr CZITB - 77/1996
Atest higieniczny B 1224/96

44-100 Gliwice,
ul. Bytomska 7
tel./fax (0-32) 23 89 022

44-240 Żory,
ul. Moniuszki 5
tel. (0-32) 434 21 64
tel./fax (0-32) 434 58 96

44-335 Jastrzębie Zdrój,
ul. Arki Bożka 24b
(stary targ)
tel. (0-32) 473 75 43

44-200 Rybnik,
Pl. Wolności 15
tel. (0-32) 422 48 46
tel./fax (0-32) 422 49 92

USŁUGI
Malarstwa
Andrzej Majer
MISTRZ MALARSTWA
47-400 Racibórz
ul. Katowicka 8/2
tel. 0-32/ 415 56 80

malowanie farbami
AKRYLOWYMI
tapet nakrapianych

Niemiecka Firma

METALLBAU
(z okolic Stuttgartu)
zatrudni od zaraz ślusarzy

z umiejętnością spawania
elektrycznego do montażu
poręcz i balustrad

Wymagane
obywatelstwo niemieckie
(Staatsangehbrigkeit)
kontakt telefoniczny:
tel. 032 410 84 65
Bernard Wieder, Krzanowice
lub bespośredni do firmy:

F.A. NG Metallbau GmbH
Raiffeisenstr. 58
74 182 Obersulm - Willsbach
tel. 0049 7134903411
Biuro Usług Językowych PERFECT English Language Center

zaprasza na KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
najmniejsze grupy w Raciborzu - od 4 do 6 osób;
zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania:
wykwalifikowani lektorzy;
szeroka oferta kursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
ogólne, Business English, maturalne, FCE, CAE, Proficiency;
- kursy specjalistyczne dla form i przedsiębiorstw.
Wstąp do nas po pełną ofertę. Racibórz, ul. Ogrodowa 5
(dawny budynek LOK), tel. 0-32 4152310, kom. 0 603 798 984,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 17.00.

-

□kna

drzwi pcv

PRODUKCJA • SPRZEDAŻ • MONTAŻ

Rolety zewnętrzne

i

p ARAPETY

• pomiar, transport, mikrowentylacja gratis • 10 lat gwarancji •
• raty od 8,5 % • raty od 8,5 % • raty od 8,5 % •
Racibórz, ul. Fabryczna 33 obok fabryki elektrod
tel. (32) 414 06 16, 0601 980 183
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SALON

SALON I SERWIS

47-400 Racibórz,
ul. Opawska 54,
tel. (32) 415 27 29

47-220 Kędzierzyn-Koźle,
ul. Koszykowa 23,
tel. (77) 481 04 35,
fax (77) 481 04 77

SEAT

APM-CAR

Łączna cena wywoławcza
czynszu dzierżawy płatnego
w okresach miesięcznych
za maszyny i urządzenia ujęte
w wykazie jak wyżej, wynosi
6000 zł.
Maszyny i urządzenia
można oglądać w dni robocze
w godz. od 8.00 do 14.00.

Oferty będą przyjmowane w
terminie do 14 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia, zaś
rozpatrzenie ofert odbędzie się
w następnym dniu roboczym.
Ogłaszający przetarg
zastrzega sobie prawo
wyboru oferenta i unieważnie
nia przetargu bez podania
przyczyn.

Szczegółowe informacje
o przetargu uzyskać można
w siedzibie przedsiębiorstwa
lub telefonicznie
tel. 415 45 21...3 wewn. 338
u Kier. Działu OrganizacyjnoPrawnego mgr inż. Romana
Wawryszuk.

Fabryka Kotłów Rafako S.A.
z siedzibą w Raciborzu przy ul. Łąkowej nr 33
zaprasza
do zgłaszania w terminie nre później niż do 30.09.1999 r. ofert nabycia nieruchomości obejmującej działki
gruntu ozn. ewidenc. nr nr 918/53 i 1028/53, k.m. 3 (obręb Racibórz) o łącznej powierzchni 0.1663 ha
zabudowane kompleksem tzw. Pałacyku Myśliwskiego o łącznej powierzchni użytkowej 1.100 m2, położonej
w Raciborzu przy ul. Łąkowej nr 33, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 35563 przez Sąd
Rejonowy w Raciborzu.
W skład wielobryłowego połączonego ze sobą funkcjonalnie kompleksu budynków wchodzi budynek główny,
sala widowiskowa z podpiwniczeniem pod sceną i budynek sali zebrań. Nieruchomość położona w sąsiedz
twie parku wyposażona jest we wszystkie niezbędne media, parking samochodowy oraz posiada bezproble
mowy dojazd kołowy drogami publicznymi. Obiekty wchodzące w skład nieruchomości wymagają prac remontowo-modernizacyjnych i są wpisane do ewidencji zabytków.
Zgodnie z planem ogólnym miasta Raciborza w/w nieruchomość położona jest w terenie, na którym dopuszcza
się realizację programu użytkowania podstawowego np. siedzib instytucji samorządowych, szkół prywatnych itp.
oraz urządzeń towarzyszących dostosowanych wielkością do programu użytkowania podstawowego, w tym:
urządzeń komunikacyjnych, infrastruktury technicznej oraz usług, handlu i gastronomii. Istnieje ponadto możli
wość zmiany na inne nieuciążliwe funkcje w przypadku rezygnacji z użytkowania podstawowego.
Minimalna cena całej nieruchomości (grunt wraz z budynkami) wynosi: 470.000 zł.
Oferty można składać w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej nr 33.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 415-32-76, (0-32) 410-18-51.

Zarząd Rafako S.A.

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane o wartości poniżej 30.000 EURO
Miejski Zarząd Budynków ui. Stefana Batorego 8, 47-400 Racibórz tei.032/ 415 2916 fax. 032/ 415 4947 - ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego: wyburzenie części budynku przy uł. Browar
nej 1 w Raciborzu (25/99).
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień: 30.11.1999 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych, zamawiający odstępuje od wymogów zastosowanego
trybu udzielenia zamówienia (wadium, terminy, protesty, odwołania itp.) zachowując jedynie wymóg wykupu specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Formularz specyfikacji można nabyć w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8), w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17.09.99 do godz. 12.00.
Cenę formularza specyfikacji zamawiający ustala na kwotę 5,00 zł netto.
Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji, ze strony zamawiającego są:
1. W sprawach proceduralnych - Artur Chwalczyk, tel. 0-32/415 38 59 w. 308
2. W sprawach technicznych - Leszek Szajna, tel. 0-32/415 38 59 w. 309
Postępowanie będzie się odbywało z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
W postępowaniu mogą brać udział oferenci spełniający następujące warunki:
a) uczestniczą w obrocie gospodarczym
b) wykupią specyfikację istotnych warunków zamówienia
c) spełnią wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.99 r. o godz. 10.00.
Termin otwarcia kopert z ofertami ustala się na dzień 22.09.99 r.

J) CZAR MŁODYCH PAR

Wioleta i Artur Popielarz

Magdalena i Robert Gonawscy

(fot. I. Piwoń)

(fot. I. Piwoń)

Donata i Piotr Hofman

Zdjęcia ślubne wykonał
ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY

Racibórz, ul. Magdaleny 4, tel. 0602 759 630
Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego 4, tel. 483 82 97
ENGLISH

LANGUAGt

(fot.

FOTOdElr

l ENTRt

A. & E. SYCHA
Szkoła w rejestrze Kuratorium Oświaty i MEN
10 poziomów zaawansowania
10 grup wiekowych

Rydułtowy, ul. Bema 22
tel. (032) 457 92 42

Polecamy:

Szeroka oferta kursów:
▲ kursy całoroczne, ogólne
▲ kursy dla Maturzystów
▲ kursy First Certificate i CAE
a kursy Business English dla firm i instytucji
▲ zapewniamy także zajęcia indywidualne

Zdjęć ia ŚlubNE WykoiNAł
ZAkłAd FoTCKjRAficZNy
PiwoŃ Irena
WodzisłAu/ ŚL, ul. ŚREdNiA 5
teI. 455 29 82

A Wysoko kwalifikowani lektorzy:
a

polscy,amerykańscy i brytyjscy (NATIVE SPEAKERS)

A Stały nadzór metodyczny Dyrektora ds. Nauczania
informacja i zapisy w godzinach od 1 3.00 do 18.00

o wszelkiego rodzaju
usługi fotograficzne
□ zdjęcia gabinetowe - ślubne,
komunijne, roczki, itp.
□ zdjęcia reklamowe
i katalogowe
3 video - filmowanie
□ sprzedaż artykułów
• fotograficznych
□ fachowe doradztwo

zwisziwr
pon. -pt. 9.00- >7.00
sob. 9.OO- 13.00
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SPORT TO ZDROWIE

••• 5.09. - zawody wędkarskie o
Puchar Prezydenta Miasta, woda
im. Witolda w Sudole, godz. 7.00.
••• 11.09. - IV Memoriał im. Alfre
da Buchalika w tenisie ziemnym,
OSiR Racibórz, ul. Zamkowa.
••• 13.09. - Międzynarodowe Mi
strzostwa Raciborza w tenisie do
lat 18, OSiR Racibórz.
••• 18.09. - XXXIV Wielodyscyplinowy Rajd po Ziemi Racibor
skiej, start z placu Długosza, godz.
10.00.
••• 18-19.09. - Mistrzostwa Raci
borza w: kręglach (połączone z in
auguracją całorocznej ligi kręglarskiej), tenisie ziemnym, piłce noż
nej 5-osobowej, piłce plażowej,
1 mini-golfie na obiektach Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Zamko
wej. Po zawodach występ zespołu
Piersi z Pawłem Kukizem. Zapisy
w dyrekcji OSiR-u.
••• 18.09. - inauguracja całorocznej
ligi sportowej szkół podstawowych
i średnich z powiatu raciborskiego
w: kręglach, tenisie ziemnym, piłce
nożnej, siatkówce, mini-golfie i
lekkiej atletyce. Z czasem w pro
gramie zawodów: pływanie, jazda
na łyżwach. Szkoły zainteresowane
uczestnictwem proszone są o kon
takt z dyrekcją OSiR Racibórz. Za
kończenie ligi przewidziano na 1
czerwca przyszłego roku. Dla
uczniów, nauczycieli i szkół orga
nizator funduje cenne nagrody.
••• 18.09. - Zawody strzeleckie Racibórz-Opawa o Puchar Dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury,
strzelnica. RAFAKO' ul. Łąkowa,
godz. 10.00.
••• 25.09. - Mistrzostwa Raciborza
w warcabach 64-polowych, Mię
dzyszkolny Ośrodek Sportu ul.
Klasztorna, godz. 10.00.
••• 25.09. - zawody sportowe dla
wójtów, burmistrzów, prezydentów
i przewodniczących rad gminnych
z okazji 700-lecia rządów Rady
Miejskiej w Racibórz, OSiR ul.
Zamkowa. Po zawodach odbędzie
się gala biesiadna (Trubadurzy,
VOX, Gang Marcela). W sprzeda
ży znajdzie się około 3 tys. biletów
w cenie do 25 zł. OSiR zaprasza
mieszkańców do kibicowania sa
morządowcom i skorzystania z
oferty ogródków piwnych.
••• 25.09. - Turniej tenisa stołowe
go o Puchar Prezesa Wojewódzkie
go Towarzystwa Krzewienia Kul
tury Fizycznej w Katowicach,
MOS ul. Klasztorna, godz. 10.00.
••• 25.09. - V Turniej Zapaśniczy
im. Ernesta Starzyńskiego (młodzi
cy), sala KS „Unia” Racibórz pl.
Jagiełły, godz. 11.00.
••• 30.09. - Podsumowanie sporto
wego roku szkolnego 1998/1999,
MOS ul. Klasztorna, godz. 12.00.

RACIBÓRZ
W I Mistrzostwach Raciborza Firm i Zakładów Pracy wzięło udział 280 zawodniczek i zawodników z 14
zakładów. To dużo jak na premierowe wydanie cyklicznej - w założeniu - imprezy.

Pracownicze zmagania
Impreza odbyła się na odbudowa
nych po powodzi obiektach Ośrpdka
Sportu i Rekreacji. Trwała trzy dni od 27 do 29 sierpnia. Zgromadziła
nie tylko sportowców amatorów
(startować mógł każdy pracownik ze
zgłoszonej firmy), ale i sporo raciborzan, który w ostatni weekend waka
cji chcieli się gdzieś zabawić. Kibi
com zapewniono atrakcyjny program
artystyczny.
Wyniki osiągnięte podczas zawo
dów pokazały, że na razie laury zdo
bywają ci, którzy ze sportem mają na
co dzień do czynienia, głównie pra-

Rzutki
1. Kowalewski Krzysztof
2. Jemczura Adam
3. Trawiński Remigiusz
Mini golf
1. Hajduk Adam
2. Rumpel Robert
3. Trawiński Remigiusz
Arfg/e
1. Kowalewski Krzysztof
2. Trawiński Remigiusz
3. Rumpel Robert
Wielobój
1. Kowalewski Krzysztof
2. Trawiński Remigiusz

20
15
12

20
15
12
20
15
12
46
39

Kręgle - sportowa nowość zyskująca sobie coraz większą popularność

cownicy OSiR-u, a szczególnie rodzi
na Kwaśnych (w przyszłym roku po
winni wystąpić tylko pokazowo).
Dbanie o własną kondycję nie jest
bowiem u nas w kraju zjawiskiem
masowym. Niemniej organizowanie
imprezy w przyszłym roku ma sens.
Obiekty OSiR-u są dostępne dla
wszystkich chętnych do uprawiania
możliwych tu dyscyplin. Warto więc
szlifować formę na przyszły rok.
Sport zyskuje sobie coraz większą
popularność. Przybywa chętnych do
gry w kręgle. Kolejnych amatorów
zyskuje sobie tenis ziemny. Ostatnio
coraz większą popularnością cieszy
się siatkówka plażowa. Raciborskie
Towarzystwo Piłkarskie „Unia” Raci
bórz, szkoląc młodych chłopców -

3. Hajduk Adam
34
Punktacja zakładowa
1. ZUiHK
50
2. ZB Trawiński
45
3. Urząd - OSiR
40
Tenis ziemny - powyżej 18 lat
1. Kwaśny Jerzy (OSiR - Urząd) 20
2. Kowalski Andrzej
(SM Nowoczesna)
15
3. Lenk Mirosław (OSiR - Urząd) 12
Klasyfikacja zespołowa
l.OSiR-URZĄD
50
2. SM NOWOCZESNA
45
Tenis ziemny do 15 lat
1. M. Niemiec - (Tak-Bud)
20
2. T. Olaniszyn - (OSiR - Urząd) 15
3. G. Olaniszyn - (OSiR - Urząd) 12
Klasyfikacja zespołowa
l.OSiR-Urząd50

MECZE KLASY A:

MECZE KLASY OKRĘGOWEJ:

14

Mini golf - gra dla cierpliwych

Klasyfikacja zespołowa
1. OSiR-Urząd
50
Kręgle (kobiety)
1. K. Kozdęba (ZUiHK)
20
2. M. Kwaśna (OSiR - Urząd)
15
3. T. Ziółko (OSiR - Urząd)
12
Klasyfikacja zespołowa
1. ZUiHK
50
2. OSiR - Urząd
45
Kręgle (kobiety drużynowo)
1. OSiR-Urząd
20-50
2. ZUiHK
15-45
Kręgle (chłopcy do lat 15)
1. T. Olaniszyn (OSiR - Urząd) 20
2. K. Borkowski (SM Nowoczesna)
15
3. M. Grygiel (ZUiHK)
12
Klasyfikacja zespołowa
l.OSiR-Urząd
50
2. SM Nowoczesna
45
3. ZUiHK
40
Kręgle (mężczyźni)
1. Z. Olaniszyn (OSiR - Urząd) 20
2. J. Kwaśny (OSiR - Urząd)
15

Fot. G.W.
Tenis - nie tylko dla

••• 11.09. Rafako-Pietrowice Wiel
kie (boisko ul. Łąkowa) godz.
16.00.
1 ••• 25.09. Rafako - Krzyżkowice
(boisko ul. Łąkowa) godz. 16.00.

••• 1.09. LKS Studzienna - „Czar
ni” Gorzyce (boisko ul. KrętaUrbana), godz. 16.00.
••• 4.09. „Unia” Racibórz - „Gór
nik” Radlin (OSiR), godz. 16.00.
••• 8.09. LKS Studzienna - „Na
przód” Rydłutowy (boisko ul. Kręta-Urbana), godz. 16.00.
••• 11.09. „Unia” Racibórz - „Gór
nik” Boguszowice (OSiR), godz.
16.00.
••• 18.09. derby LKS Studzienna „Unia” Racibórz (boisko ul. KrętaUrbana), godz. 16.00.
••• 25.09. „Unia” Racibórz
„Start” Mszana (OSiR), godz.
15.30.

2. Jacheć W. - Pietrzak K. (Carmex) 15
3. Kozak R. - Znański G. (Carmex) 12
Klasyfikacja zespołowa
1. Carmex
50
2. OSiR
45
3. ZB Trawiński
40
Piłka siatkowa (6 osobowa)
•
1. Tak Bud
50
2. Kellerbud
45
3. Almar Electronics
40
Piłka nożna (chłopcy do lat 15)
1. ZB Trawiński
50
2. Rafako
45
3. Carmex
40
Piłka nożna (chłopcy do lat 18)
1. Carmex
50
2. Zb Trawiński
45
Piłka nożna (powyżej 18 lat)
1. ZB Trawiński
20
2. ZEW
.
15
3. Carmex
12
Klasyfikacja zespołowa
1. Tak-Bud
50
2. ZB Trawiński
45
3. ZEW
40
Mini golf (dziewczęta do 15 lat)
1. M. Pordzik (OSiR - Urząd)
20
2. A. 6ośnierz (OSiR - Urząd)
15
3. M. Bajer (OSiR - Urząd)
12
Klasyfikacja zespołowa
1. OSiR-Urząd
50
Mini golf (dziewczęta do lat 18)
1. O. Olaniszyn (OSiR - Urząd) 20
2. K. Kwaśna (OSiR - Urząd)
15

Siatkówka plażowa - hit tego lata

żądnych sukcesów graczy wielkiej
niegdyś „Unii”, chce stworzyć wa
runki pod rozwój w Raciborzu wiel
kiej piłki. OSiR jest miejscem, w któ
rym nie chodzi o wyczyn, ale o rekre
ację.
I Mistrzostwa pokazały także, że
jest to świetne miejsce do organizo
wania festynów. Dalekie od centrum,
w którym głośna muzyka przeszka
dza mieszkańcom.
Wyniki (w punktach)
1. Wielobój prezesów i dyrekto
rów firm i zakładów pracy

NOWINY RACIBORSKIE

2. Tak - Bud
45
3. ZUiHK
40
Siatkówka plażowa (kobiety)
1. Kwaśna K. - Fedyn B. (OSiR Urząd)
20
2. Mickiewicz I. - Siatkowska M.
(Almar - Electronics)
15
Klasyfikacja zespołowa
l.OSiR-Urząd
50
2. Almar Electronics
45
Piłka siatkowa (mężczyźni)
1. Kwaśny J. - Lenk M. (OSiR Urząd)
20

Klasyfikacja zespołowa
l.OSiR-Urząd
Mini golf (kobiety)
l.K. Koczwara (OSiR - Urząd)
2. M. Gołębiowska (ZUiHK)
3.K. Kozdęba (ZUiHK)'
Klasyfikacja zespołowa
1. ZUiHK
2. OSiR-Urząd
Mini Golf (chłopcy do lat 15)
1.G. Olaniszyn (OSiR-Urząd)
2. T. Olaniszyn (OSiR - Urząd)
3. M. Grygiel (ZUiHK)
Klasyfikacja zespołowa
1. OSiR-Urząd
2. ZUiHK
3. ZB Trawiński
Mini golf (mężczyźni)
1. J. Kwaśny (OSiR - Urząd)
2. Z. Olaniszyn (OSiR -Urząd)
3. P. Fiegiel (Tak - Bud)
Klasyfikacja zespołowa
1. OSiR-Urząd
2. Tak-Bud
3. SM Nowoczesna
Kręgle (dziewczęta do lat 15)
l.M. Bajer (OSiR - Urząd)
2. M. Pordzik (OSiR - Urząd)
3. A. Sośnierz (OSiR - Urząd)
Klasyfikacja zespołowa
l.OSiR-Urząd
Kręgle (dziewczęta do lat 18)
l.K. Kwaśny (OSiR - Urząd)
2. O. Olaniszyn (OSiR- Urząd)

50

20
15
12
50
45

20
15
12
50
45
40

20
15
12
50
45
40

20
15
12
50
20
15

3. M. Pordzik (OSiR - Urząd)
Klasyfikacja zespołowa
50
1. OSiR - Urząd
45
2. Carmex
3. Almar Electronics
40
Kręgle (drużynowo)
l.OSiR-Urząd
20 -50
2. ZB Trawiński
15 -45
3.Carmex
12 -40
Klasyfikacja drużynowa
925
l.OSiR-Urząd
328
2. Carmex
3. ZUiHK
320
310
4. Zb Trawiński
292
5. Tak - Bud
262
6. Almar Electronics
199
7. SM Nowoczesna
8. Kellerbud
113
107
9. ZEW S.A.
74
10. Vanessa
45
11. RAFAKO
34
12. PRD
34
12. Zakład Stolarski Waniek
13. Betra
33
Klasyfikacja
indywidualna (męźczyźni)
95
1. J. Kwaśny (OSiR - Urząd)
2. Z. Olaniszyn (OSiR) - Urząd) 55
52
3. M. Lenk (OSiR - Urząd)
Klasyfikacja indywidualna (kobiety)
75
1. K. Kwaśny (OSiR - Urząd)
47
2. K. Kozdęba (ZUiHK)
44
3. K. Koczwara (OSiR)

RACIBÓRZ
Graniczne położenie miasta, także na skrzyżowaniu wielkich traktów handlowych spowodowało, że Racibórz musiał mieć potężne mury obronne.
Niedawno kolejny fragment takich fortyfikacji odkryto na terenie boiska SP-4 przy ul. Wojska Polskiego.

Makieta przedstawiająca Racibórz w 1800 r.
wa zajęła kilka lat. Finansowana była
głównie przez mieszczan, którym ksią
żę w tym samym 1299 r. nadał prawo
magdeburskie pozwalające na przeję
cie rządów w mieście przez radę miej
ską. Sam książę, twórca murowanego
zamku na Ostrogu, partycypował za
pewne w budowie. Nowe obwarowa
nia miały, podobnie jak stare ziemnodrewniane, trzy bramy: Opawską zwa

nej makiecie przedstawiającej Raci
bórz w 1800 r. (reprodukowana
obok) widać, że na tym odcinku jest
już tylko pięć wież i - przy Bramie
Starowiejskiej - stara wartownia. Po
między bramami Starowiejską a Od
rzańską były dwie wieże i - pomiędzy
bramami Opawską i Odrzańską - po
jednej wieży obronnej i więziennej.
Ta ostatnia, zwana popularnie basztą,

Fragment posadowienia murów odkryty przy ul. Wojska Polskiego-Solnej
O systemie obronnym Raciborza,
jednego z większych miast średnio
wiecznej południowej Polski, niestety
niewiele dziś wiemy. Sądzi się, że
pierwsze obwarowania drewnianoziemne powstały już na początku
XIII w., w czasie lokowania miasta
na prawie flamandzkim przez księcia
Kazimierza. Wówczas to w osadzie
książęcej osiedli tzw. goście - Flamandowie i Walonowie, dziś za
mieszkujący tereny Holandii i Belgii.
W 1241 r. dwukrotnie (lub też trzy
krotnie, jak utrzymują niektórzy hi
storycy) Racibórz był oblegany przez
Tatarów. Ani razu wojownicy mon
golscy nie zdołali jednak go zająć,
choć uległ im na przykład znacznie
większy Kraków. Racibórz musiał
więc mieć solidne obwarowania.
W połowie XIII w. mamy już
wzmiankę o trzech bramach miejskich.
W 1299 r., za rządów gospodarnego
księcia Przemyśla, zapadła decyzja o
budowie murów obronnych. Ich budo-

ną też „Nową” lub „Bieńkowicką”
(znajdowała się u wylotu ulicy No
wej); Starowiejską określaną również
jako „mikołajską” lub „kozielską”,
według przekazów była najtrudniejsza
do zdobycia (znajdowała się u wylotu
ulicy Gimnazjalnej); Odrzańską, naj
bardziej reprezentacyjną, bo prowa
dzącą do zamku i leżącą na drodze do
Krakowa (znajdowała się u wylotu ul.
Odrzańskiej).
System obronny wzmacniała fosa
(powstała przez XV w., napełniania
systemem śluz wodą z kanału Psinka
(Cyna)), a na odcinku pomiędzy bra
mami Starowiejską i Odrzańską Odra i Młynówka. Na najbardziej za
grożonych odcinkach mury zabezpie
czały baszty i wieże. Ich umiejętne
rozmieszczenie umożliwiało prowa
dzenie obstrzału flankowego. W XV
w. odcinek pomiędzy bramami Staro
wiejską a Opawską chroniło 6 wież i
3 baszty (wykusze). Był to najlepiej
chroniony odcinek. Na przedwojen

zachowała się do dziś wraz z frag
mentem murów obronnych. Stoi ma
jestatycznie obok sądu, jakby przypo
minając, że kiedyś więziono w niej
nieposłusznych obywateli miasta.
Kilka lat temu odrestaurowana, sta
nowi jeden z najcenniejszych zabyt
ków. Łączna długość murów miej
skich Raciborza wynosiła blisko
1818 m. Zamykały one obszar o po
wierzchni około 20 ha. System
obronny podobny był do tego w du
żych miastach polskich. Budowany
był, co podkreślają znawcy, bardzo
ekonomicznie. Zły stan zachowanych
murów utrudnia oszacowanie ich wy
sokości. Maksymalna wysokość ist
niejących fragmentów wynosi od
3,84 do 4,51 m. Jednak wyjście z ist
niejącej wieży więziennej na ganek
straży usytuowane jest na 3 kondy
gnacji, to jest 7,5 m od obecnego po
ziomu. Taką też wysokość miały za
pewne mury. Sądzi się, że mogła ona
dochodzić nawet do 9,4 metrów. Naj

Raciborza

♦ 5.09. - dożynki miejskie w Su
dole; godz. 10.30 uroczysta msza
święta w kościele p.w. Matki Bo
skiej Różańcowej, godz. 13.00
barwny korowód dożynkowy połą
czony z prezentacją koron żniw
nych, godz. 14.00 występy zespo
łów artystycznych, loteria fantowa,
zawody hippiczne, zabawa ludowa.
♦ 6.09. - plener malarski pt.
„Ocalmy Śląsk” - Camping Obora.

JAK BRONIŁ SIĘ RACIBÓRZ?
Cześć muru odkryto podczas prac
przy budowie sieci centralnego
ogrzewania. W głębokim dole, na te
renie boiska Szkoły Podstawowej nr
4, robotnikom ukazał się fragment
murowanej konstrukcji. Archeolodzy
nie mieli wątpliwości. To kolejny od
kryty w ostatnich latach fragment
muru obronnego miasta. Ma około 3
metrów szerokości u podstawy. Jest
na pewno gotycki. Posadowiono go
na podsypce z gruzu ceglanego mówi archeolog Krystyna Kozłow
ska, nadzorująca prace inwentaryza
cyjne przy wykopalisku. Potrwają do
10 września. Do tego czasu fragment
muru zostanie opisany i sfotografo
wany. Dzięki temu uzupełniona zo
stanie uboga, bądź co bądź, wiedza
na temat dawnych obwarowań mia
sta. Fragment przy ul. Wojska Pol
skiego jest tym cenniejszy, że pocho
dzi z średniowiecza, a więc jest jed
nym z najstarszych z dotychczas od
krytych. Tak szeroka podstawa wska
zuje, że mur w tym miejscu był bar
dzo wysoki. Mógł mieć nawet powy
żej 7 metrów - ocenia Krystyna Ko
złowska. Archeolodzy chcą również
poszerzyć teren swoich badań. W wy
kopie widać fragmenty innych mu
rów, które odchodzą w bok. Być
może są to pozostałości jednej z wież
lub baszty. Na tym odcinku było ich
najwięcej w całym systemie umoc
nień. Niewykluczone również, że jest
to pozostałość po Bramie Wodnej. Jej
budowę rozpoczęto, według dzienni
ka mistrza kowalskiego Lachmanna,
5 maja 1835 r. Znajdowała się na
miejscu przebitych murów koło
domu sierot przy ul. Solnej.

ni

wyższe były na odcinkach najbardziej
zagrożonych lub też nie chronionych
przez naturalne przeszkody - stoki
czy też np. młynówki.
Gniazda na belki i zastrzały w ko
ronie muru wskazują, że mury wień
czył drewniany chodnik dla obroń
ców. Grubość muru u podstawy wa
hała się zapewne o4 2 do 3 metrów.
Mury miejskie, bramy, wieże i
baszty były wielokrotnie niszczone
przez najazdy, pożary, po czym odbu
dowywane i - przy okazji - modernizo
wane. Przestały być potrzebne w poło
wie XVIII w. Technika wojenna był
tak dalece rozwinięta, że mury nie sta
nowiły już żadnej przeszkody dla arty
lerii. W państwach doby absolutyzmu
nie groziły już najazdy koczowników.
Wojny rozstrzygano na polach wiel
kich bitew. W 1726 r. burmistrz Fran
ciszek Ignacy Morawiec zdecydował
więc o zaprzestaniu naprawiania nisz
czejących murów. 20 lat później, z po
wodu pęknięć, rozebrano dwie baszty.
W latach 1770-1774 zasypano fosę
miejską. Na początku XIX w. zabrano
się za bramy, które przeszkadzały w
rozbudowie miasta. W 1817 r. rozpo
częto rozbiórkę Bramy Wielkiej (Sta
rowiejskiej). 6 lat później, w związku
z planami budowy wyższego sądu kra
jowego, wydano wyrok na Bramę
Nową zwaną też Opawską. Została
zburzona przed 1837 r. 28 kwietnia
1828 r. rozpoczęto rozbiórkę okazałej
Bramy Odrzańskiej. Działano szybko.
30 czerwca, jak zaświadcza dziennik
wspomnianego mistrza kowalskiego
Lachmanna (nieocenione źródło do
badania dziejów Raciborza z tego
okresu), robotnicy zakończyli prace.
Bramy zastąpiono wrotami, które - po
przebiciu murów - montowano rów
nież w wielu innych miejscach obwa
rowań. Miało to usprawnić system ko
munikacyjny w mieście. W latach
1846-48 przystąpiono do komplekso
wego wyburzania murów.
Do dziś ostały się jedynie fragmen
ty przy ul.: Batorego-Podwale (wzdłuż
targowiska), Drzymały (wzdłuż bloku
prey ul. Zborowej), Basztowej (przy
wieży więziennej) i niewielki na placu
przed blokiem przy ul. Leczniczej.
Niedawno odkryto i zrekonstruowano
mały fragment przy ul. Podwale, tuż
obok starej zdewastowanej kamienicy
naprzeciwko dawnych ZPC „Ślązak”.
Konserwacja zachowanych fragmen
tów jest bardzo kosztowna. W przy
szłym roku przewidziano remont frag
mentu przy ul. Drzymały. Koszt osza
cowano na 220 tys. zł. W 2001 r. od
nowiony ma być najbardziej zniszczo
ny fragment przy ul. Leczniczej.
G. Wawoczny

♦ 8.09. - otwarcie jubileuszowej
wystawy prac artysty plastyka Zyhdiego ęakollego, godz. 17.00, Mu
zeum Racibórz, ul. Gimnazjalna 1.
♦ 8.09. - recital organowy Józefa
Kotowicza z Białegostoku, kościół
famy przy Rynku, początek godz.
18.45.
♦ 10.09. - otwarcie wystaw: „Nos
consules civitatis Rathiboriae” z
okazji 700-lecia przejęcia władzy
w mieście przez Radę Miejską
(nadania prawa miejskiego magde
burskiego) oraz „Odkrycia w ko
ściele dominikanek w Raciborzu”,
godz. 17.00, Muzeum Racibórz, ul.
Gimnazjalna.
♦ 11.09. - festyn kulturalno-rozrywkowy na placu Długosza, godz.
15.00 przemarsz orkiestr dętych
wraz z pokazem musztry paradnej
trasą ul. Londzina, pl. Wolności,
ul. Wojska Polskiego, ul. Nowa i
plac Długosza, godz. 16.00 koncert
orkiestr dętych oraz pokaz musztry
paradnej (pl. Długosza).
♦ 11.09. - Święto Folkloru - koro
wód folklorystyczny trasą plac
Długosza, ul. Nowa, Rynek, ul.
Chopina, ul. Londzina, amfiteatr
DK „Strzecha”. Godz. 16.00 po
czątek występów: Tysmeniczanka
(Ukraina), Vladyslavia (Wodzi
sław), Wolbromiacy (Wolbrom),
Gruppo Folk „Citta di Seunori”
(Włochy), Małokończanie ‘ (Ze
brzydowice), Nowa Ruda (Nowa
Ruda), Strzecha (Racibórz), Mała
Strzecha (Racibórz), dziecięcy ka
baret „Dejcie pozór” (Polska Cere
kiew).
♦ 12.09. - festyn kulturalno-rozrywkowy z okazji 150-lecia linii
kolejowej Chałupki-Bohumin, plac
Dworcowy, godz. 14.00.
♦ 15.09. - Wieczór autorski Gra
żyny Drobek-Bukowskiej połączo
ny z promocją tomiku poezji pt.
„W kolorach tęczy”, godz. 17.00,
TMZR, ul. Długa 9.
♦ 15.09. - koncert kameralny w
wykonaniu Marka Toporowskiego
(Warszawa) - klawesyn i Marka
Caudle (Wielka Brytania) - viola
da gamba, kościół famy przy Ryn
ku, godz. 18.45.
♦ 16.09. - sesja literacka z okazji
100-lecia urodzin Ludwika Bielaczka, Muzeum, ul. Gimnazjalna
Lgodz. 11.30.
♦ 17.09. - Projekcja filmu pt.
„Krótki film o zabijaniu”, po fil
mie spotkanie z Krzysztofem Piesiewiczem, RDK, ul. Chopina,
godz. 19.00.
♦ 18.09. - koncert zespołu Nocna
Zmiana Bluesa, RDK, ul. Chopina,
godz. 18.00.
♦ 22.09. - koncert kameralny w
wykonaniu: Roberta Grudnia (Ra
dom) - organy, Georgija Agratiny
(Ukraina) - fletnia Pana, kościół
famy przy Rynku, godz. 18.45.
♦ 24.09. - Powiatowy Sejmik
Kultury pn. „Kultura w gminie i
powiecie”, Muzeum, ul. Gimna
zjalna, godz. 10.00.
♦ 24.09. - Wieczór teatralny w
wykonaniu zespołu „Tetraedr” z
Raciborskiego Domu Kultury,
RDK, ul. Chopina, godz. 18.00.
♦ 29.09. - recital organowy w wy
konaniu Fausto Fiorina (Włochy),
kościół famy przy Rynku, godz.
18.45.
30.09. - spektakl operetkowy
„Baron Cygański” (Opera w Byto
miu), RDK, ul. Chopina, godz.
18.45.
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RYDUŁTOWY

Tegoroczna wizyta Ojca Świętego na ziemi ojczystej stała się inspiracją dla wielu młodych ludzi. W racibor
skim Muzeum wystawiano od 27 lipca do 23 sierpnia prace poświęcone Janowi Pawłowi II.

Spotkanie z Papieżem
Przez niecały miesiąc raciborza
nie mieli okazję oglądać wystawę
prac dzieci z raciborskich szkół pod
stawowych poświęconych wizycie
Jana Pawła II w Polsce. Organizato
rami ekspozycji byli: Muzeum w
Raciborzu i Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich. Nadesłano około 100
dzieł zatytułowanych „Moje spotka
nie z Ojcem Świętym”. Wszystkie
prace wystawiono. Komisja składa
jąca się z artystów - plastyków: A.
Deryło, M. Zawisły i B. Stachowa
postanowiła wyróżnić siedmiu auto
rów: Karolinę Żurek, Beatę Białas,
Mateusza Gołuchowskiego, Jarosła1 wa Małek, Ramonę Weiser, Katarzy
nę Kotlorz i Agnieszkę Widem. Na
grody zostaną im uroczyście wręczo
ne 18 września na festynie zorgani
zowanym przez Stowarzyszenie Ro
dzin Katolickich.
Poziom prac był różny. Począw
szy od tych najbardziej pracochłon
nych, a skończywszy na tych zeskanowanych na komputerze. Wiele ry
sunków w technice dowolnej odwzo
rowywano na obrazkach i zdjęciach
Jana Pawła II. Te dzieła nic nowego

nie wnosiły. Komisja nie była dla
nich przychylna. Głównie oceniano
oryginalność i estetykę wykonania.
Najczęściej pojawiały się obrazki wy
konane farbami i ołówkiem, a także
rzeźby, wyklejanki i książeczki. Pra
ce uczniów Szkoły Podstawowej nr 7

były najbardziej estetyczne i najład
niejsze. Widać, że osoba, która prze
prowadzała konkurs w tej szkole rze
czywiście prowadziła te dzieci. Ich
prace wyglądają niemal jak pocztów
ki - mówi Dariusz Chojecki, historyk
i pracownik Muzeum.
wego

INFORMATOR 01.09 — 07.09
RACIBÓRZ
Pogotowia:

Ratunkowe - 999, 4154777
Policja - 997, 4154888
Straż Miejska - 4154759
Straż Pożarna - 998, 4152107-8
Energetyczne - 991,4153043
Gazowe - 992, 4154756, 4154779
Wodno - Kanalizacyjne - 4153033
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny
- tel. 4140473, fax 4140474
Szpital Miejski - 4152151 do 5
Zespół Poradni Specjalistycznych
-4159200
Całodobowa opieka lekarsko
-pielęgniarska:
lekarz internista - 0604626515
lekarz pediatra - 0604626516,
0604626494
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:

1.09 - „Pod Różą", ul. Ogrodowa 40,
tel. 4152753
2.09 - ul. Książęca 12, tel. 4152557
3.09 - „Eskulap”, Rynek 12,
tel. 4152560
4.09 - Apteka przy rondzie,
ul. Opawska 89, tel. 4152580
5.09 - „Pod Łabędziem”,
Plac Wolności 13, tel. 4154929
6.09 - „Centrum”, ul. Wojska Polskiego
15, tel. 4151009
7.09 - „Św. Mikołaja”, ul. Londzina 36,
tel. 4158938
Wystawy:

Muzeum, ul. Chopina 12,
tel. 4154905
wystawy stałe: „Dawne techniki
dentystyczne”, ,Rok obrzędowy nad
Górną Odrą”, „Śladami człowieka
prehistorycznego”, „Racibórz w
średniowieczu”, „Cmentarzysko
ciałopalne kultury łużyckiej w Samborowicach”
wystawa czasowa - modele żaglowców
Wolfganga Beracza z Raciborza
Muzeum, ul. Gimnazjalna 1, tel.
4152841
wystawy stałe - „W domu Ozyrysa”,
„Spacerem przez raciborskie dzieje”,
„Rzeźba gotycka”, „Sztuka dawna”,
„Beczka piwa”.
- wystawa czasowa (od 8.09)
jubileuszowa artysty plastyka Zyhdi
ęakollego
Muzeum czynne: poniedziałek
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- czwartek - 10.00 -15.00, środa,
piątek -10.00 - 17.00,
sobota, niedziela -10.00 -14.00
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Raciborskiej, ui. Długa 9,
tel. 4153605
wysiama czasowa - malarstwo,
rysunek, grafika ze zbiorów Mariana
Chmieleckiego z Raciborza
Galeria „Na drabinie”, ui. Solna 5,
tel. 4152377
wystawa fotograficzna pt. „Inny świat przyroda, góry” W. Zimnego
Imprezy:

Dom Kultury „ Strzecha ",
ul. Londzina 38, teł. 4153214
5.09 - udział Z.P. i T. „Strzecha” oraz
zespołów ARA w miejskich dożynkach
w Sudole
Kina:

„Przemko”, ul. Chopina21,
tel. 4152540
1.09 - 2.09 - „Szkoła uwodzenia”,
godz. 17.30
1.09 - 2.09 - „Koszmar następnego
lata”, godz. 19.15
3 - 9.09 - „Gloria”, godz. 17.00
3 - 9.09 - „Osaczeni”, godz. 18.45
„Bałtyk”, ul. Londzina 13,
tel. 4152033
3 - 9.09 - „Kometa nad Doliną
Muminków”, godz. 16.00
3 - 9.09 - ,Matrix”, godz. 17.30 i 20.00

WODZISŁAW
Pogotowia:

Ratunkowe - 999, 4551385
Policja - 997, 4562001
Straż Miejska - 4551345
Straż Pożarna - 998,4551008
Gazowe - 4553756, 4553791
Wodno - kanalizacyjne - 4551840
Energetyczne - 991,45590100
(centrala), 4590215 (dyspozytor)
Śzpital Miejski 1 - 4552641
Szpital Miejski 2 - 4551096
Informacja PKP - 4553014
Informacja PKS - 4552204
Dyżury aptek:

1.09 - „Farmakon", ul. 26 Marca 51,
tel. 4552641-6, w. 467
2.09 - „Valeat”, ul. 26 Marca 55,
tel. 4566401
3.09 - „Piast”, ul. Leszka 10
(Osiedle „Piast”), tel. 4556060
4.09 - „Pod Koziorożcem”,
Os. XXX-lecia 19 a, tel. 4563433
5.09 - „Vivax”, ul. 26 Marca 18,
tel. 4552552
6.09 - ,Valeat", ul. 26 Marca 55,
tel. 456640
7.09 - „Salus”, ul. Styczyńskiego 2,
tel. 4551239

NOWINY RACIBORSKIE

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 - wystawa
fotograficzna „Wodzisław ’99”
wystawa czasowa - malarstwo
Grażyny Zarzeckiej-Czech
i rzeźba Justyny Reclik
Galeria Miłośników Ziemi
Wodzisławskiej „Art Vladislavia”,
Rynek 20, tel. 4554999
czynna w poniedz., środy i piątki
od godz. 12.00-17.00
wystawa czasowa - haft artystyczny
Augustyny Stabli z Godowa (do końca
października)
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Daszyńskiego 2, tel. 4554874
Czytelnia:
wystawa czasowa - Juliusz Słowacki 150 rocznica śmierci
Wypożyczalnia dla dzieci:
- parki narodowe w Polsce
Miejska Biblioteka Publiczna Filia
nr 13, Os. XXX - lecia, tel. 4565646
Dział dziecięcy:
wystawa czasowa „Alfred Hitchcock
- mistrz horroru i przygody”
Miejska Biblioteka Publiczna,
Jedłownik, ui. Kokoszycka 182
16.09 - rozstrzygnięcie konkursu dla
dzieci „Pocztówka z wakacji", po nim
wystawa pokonkursowa do końca
września
Imprezy:

Miejski Ośrodek Kultury „ Cen
trum”, ul. Kubsza 17, tel. 4554855
4.09 - konkurs na powitanie roku
szkolnego (klub „Amber"), godz. 19.00
5.09 - turniej gry „Go” w ramach
Mistrzostw Śląska, godz. 9.00
6.09 - otwarcie wystawy fotograficznej
„Lato w mieście”, warsztaty taneczne,
obozy - Miejski Ośrodek Kultury VII
-VIII '99, godz. 10.00.
Kina:

„Centrum”, MOK, ul. Kubsza 17,
tel. 4554855
3-5.09 - „Operacja Samum”, godz.
18.00
3-5.09 - „Ajlawiu”, godz. 20.00
5.09 - „Sztos”, godz. 15.30
(kino za 3 zł)
„Czar”, ul. Targowa 5,
tel. 4552003
1 - 2.09 - „Ścigany”, godz. 20.00

Na wesoło
Jutro rozpoczynają się Dni Rydułtów. Przez cztery dni mieszkańcy
będą brali udział w cyklu imprez zor
ganizowanych z okazji miejskiego
święta. Imprezą, która zainauguruje
VII Dni Rydułtów będzie wystawa
prac Witkacego. Ekspozycja zatytuło
wana jest „Portrety i fotografie”.
Wernisaż odbędzie się w kinie „Wa
wel” 2 września o godzinie 11.00.
Kolejnym punktem programu będzie
koncert chóru „Gimnazjum” z cze
skiej miejscowości Orłowa. Po po
łudniu o godzinie 17.00 w kinie „Wa
wel” odbędzie się spotkanie autorskie
z pisarzem Zbysławem Śmigielskim,
autorem książki „Kapitanowie”. Pią
tek będzie dniem typowo rozrywko
wym. O godzinie 18.00 na rydułtowskim Rynku rozpocznie się biesiada
piwna. Wieczorem wystąpią trzy zna
ne kabarety: „Duo Trapery”, „Śląskie
Karlusy” i „Murckowskie Gwarki”.
W sobotę okazję do zabawy będą
miały dzieci i młodzież. O 15.00 na
Rynku będzie można oglądać insceni
zację „Opowieści z życia smoków”
oraz program dla dzieci zatytułowany
,3ąjki ze śmiechem”. Po godzinie
17.00 zaplanowano serię koncertów
zespołów prezentujących bardzo róż
ne gatunki muzyki. Rozpocznie się
od występu znanego zespołu „Myslo-

witz”. Później śpiewać będą gwiazdy
cygańskiej muzyki „Roma” i „Don
Vasyl”. Kolejnym punktem programu
będzie występ gwiazdy country
„Gang Marcela”. O godzinie 22.00
mieszkańcy Rydułtów obejrzą spek
takl „Pomsta czyli Zemsta po Śląsku”.
Do północy muzykę pop grać będzie
zespół „Riviera”.
W sobotę na stadionie klubu „Na
przód” trwać będzie spartakiada mło
dzieżowa między sportowcami z Ry
dułtów, a gośćmi z czeskiej miejsco
wości Orłowa. W niedzielę na rydułtowskim Rynku wystąpią Zespoły
„Skotnica” i „Skotniczka” z Orlowej.
O godzinie 16.00 odbędzie się Bieg o
Puchar Burmistrza Miasta. Zaplano
wano biegi na 1000 metrów dziew
cząt oraz 1000 metrów chłopców,
bieg na 1000 metrów kobiet i bieg
główny na dystansie 3000 metrów
mężczyzn. Nagroda za pierwsze
miejsce w biegu głównym wynosi
600 złotych. Wieczorem na Rynku
wystąpią: „Mister B. Pyne”, Magda
Durecka, Antoś Szprycha oraz kaba
ret „OTTO”. W czasie Dni Rydułtów
odbędzie się również wystawa ho
dowców drobnego inwentarza oraz
Turniej Skatowy o Puchar Burmi
strza.
mX

3 - 5.09 - „Mumia”, godz. 18.00 i 20.00
6 - 9.09 - „Mumia", godz. 18.00

4 września
Rynek:
godz. 15.00 - „Opowieści z życia
smoków"
godz. 16.00 - Bajki ze śmiechem program dla dzieci
godz. 17.15 - „Myslovitz"
godz. 19.00 - „Roma i Don Vasyl”
godz. 20.30 - występ zespołu „Gang
Marcela”
godz. 22.00 - „Pomsta” czyli „Zemsta"
A. Fredry po Śląsku
godz. 24.00 - „Rhriera” - muzyka pop
Stadion:
- spartakiada międzynarodowa Orłowa - Rydułtowy
godz. 14.00 - Dzikie szóstki piłkarskie
Palkowiec:
- wystawy hodowców drobnego
inwentarza
5 września
Rynek:
godz. 15.00 - występy zespołów
„Skotnica” i „Skotniczka" z Orlowej
godz. 16.00 - Bieg o Puchar Burmi
strza Miasta Rydułtowy
godz. 17.00 - Mister B. Pyne (country)
godz.18.00 - Magda Durecka z
zespołem
godz.19.45 - Antoś Szprycha - kabaret
godz. 21.00 - kabaret OTTO
godz. 22.00 - zakończenie
Palkowiec:
- wystawy hodowców drobnego
inwentarza
kawiarnia „Narcyz", ul. Ofiar Terroru 99
- turniej skatowy o Puchar Burmistrza
Miasta

RADLIN
Dom Kultury Miejskiego Ośrodka
Kultury i Sportu, ul. Mariacka 9,
tel. 4568928
11.09 - rekrutacja do dziecięcych grup
artystycznych. Od godz. 9.00 dzieci
w wieku od 5 do 6 lat, od godz. 10.00
dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
W ramach działalności prowadzone
będą zajęcia w zakresie: emisja głosu
i śpiew, ćwiczenia utaneczniające,
folklor dziecięcy, estrada dziecięca
i zajęcia umuzykalniające.
- od 15.09 pokonkursowa wystawa
prac malarskich dla nieprofesjonali
stów (prace można składać do 15
września)
Kino „ Górnik " w Domu Kultury
Miejskiego Ośrodka 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:

1.09 - Ośrodek Zdrowia, Rydułtowy,
tel. 4578066
2.09 - „Orłowiec”, Rydułtowy, Osiedle
Orłowiec 20 a, tel. 4577084
3.09 - „Vis Vitalis”, Pszów, ul.
Wołczyka 1, tel. 4558929
4.09 - „Mariańska”, Radlin, ul.
Korfantego 77, tel. 4558200
5.09 - „Szczęść Boże”, Rydułtowy, ul.
Bema 8, tel. 4578340
6.09 - „Św. Łukasza”, Radlin, ul.
Korfantego 8
7.09 - „Pod Jaskółką”, Rydułtowy, ul.
Plebiscytowa 48, tel. 4578286

Kina:

.. Wawel”, Rydułtowy, ul. Ofiar
Terroru 8, tel. 4578591
3.09 - „Mumia”, godz. 19.00 i 21.15
4.09 - „Matrix”, godz. 19.00 i 21.30
5.09 - „Mumia”, godz. 19.00 i 21.15
6 - 7.09 - „Mumia”, godz. 20.00

PSZÓW
Pogotowia:

Ratunkowe - 999, 4551385
Policja - 997, 4558607
Straż Pożarna - 998, 4558808

Imprezy z okazji
VII Dni Rydułtów

Chorzów

2 września
Kino „Wawel":
godz. 11.00 - otwarcie wystawy prac
Witkacego pt. „Portrety i fotografie”
- koncert chóru Gimnazjum z Orlowej
godz. 17.00 - spotkanie ze Zbysławem
Śmigielskim. Promocja autorska
książki „Kapitanowie”.
3 września
Rynek:
godz. 18.00 - Biesiada piwna. W
programie występy kabaretów: Duo
Trapery, Śląskie Karlusy i Murckow
skie Gwarki

Teatr Rozrywki, ul. Konopnickiej
1, tel. 2413232 do 5,
kasa biletowa, tel. 2413232 do 4,
wewn. 313 (czynna od wt. do sob. w
godz. 10.00 - 13.00 oraz 16.00 19.00)
3.09 - XII Międzynarodowy Studencki
Festiwal Folklorystyczny, godz. 18.00
4.09 - „Okno na Parlament”, godz.
19.00 (cena biletu 22,10 zł)
5.09 - „Okno na Parlament”, godz.
19.00 (cena biletu 22,10 zł)
7.09 - „Ptasiek”, godz. 19.00 (scena w
galerii - cena biletu 15,10 zł)
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ROSZKOW

Coraz trudniej znaleźć kowala. Ten prastary zawód wymaga obecnie sporo samozaparcia i miłości do
metalu. Jest to sposób na życie Gerarda i Waldemara Szramowskich z Raciborza.

Kolorowe dożynki

Kowal ■ chłop na schwał

Gospodarzem tegorocznych gminno-powiatowych dożynek było sołec
two Roszków. Uroczystość rolnicza
odbyła się 29 sierpnia. Otworzyła ją
msza św. połowa w namiocie dożyn
kowym przy ul. Nowej. Ok. godz.
14.00 uformował się barwny koro
wód, w którym wzięli udział miesz
kańcy gminy Krzyżanowice oraz ich
goście. Ten bogaty orszak, składający
się z ludowych bryczek i ciągników
przesuwał się ulicami Roszkowa.

Mimo, że kowalstwu grozi wygi
nięcie, kowale mają nadal pełne ręce
roboty. Tak twierdzą raciborscy rze
mieślnicy: Gerard i Waldemar Szramowscy.
Ich zamiłowanie do metalu prze
chodzi z pokolenia na pokolenie. Ge
rard działa w tym interesie od 43 lat,
natomiast jego 28-letni syn Waldemar
już od najmłodszych lat podglądał
jego pracę w kuźni. Pomaga ojcu od
14 lat. Teraz nie wyobraża sobie ży
cia bez kowadła i młota. Jak na razie
nie ma męskiego potomka, któremu
mógłby przekazać „pałeczkę” kowal
skiego fachu.
Obecnie Szramowscy zajmują się
kowalstwem artystycznym. Zapotrze
bowanie na metalowe elementy deko
racyjne jest w tych czasach większe
niż na części rolnicze, które jeszcze
kilka lat temu były poszukiwane.
Kiedyś zajmowaliśmy się naprawą
maszyn rolniczych. Do dziś klepiemy
lemiesze - choć robimy to rzadziej.
Kilka koni podkuwamy co roku przed
Wielkanocą. Wybierają się na świą
teczne wyścigi. Teraz niewielu ludzi

Waldemar Szramowski - junior

Otrzymują głównie zlecenia na
bramy, furty, balustrady i płoty.
Wszystko wykonują ręcznie według
starych i sprawdzonych technik wy
kuwania metalu. Tradycyjne kowal
stwo wymaga krzepy i tężyzny fi-

Gerard Szramowski - senior

korzysta z koni do pracy na roli mówi Waldemar Szramowski.

rydzy) oraz hodowli trzody chlewnej.
Jej areał wynosi 56 ha. Drugi starosta
Augustyn Stasz wraz z synem Anto
nim posiada areał o powierzchni 80
ha.
Gmina Krzyżanowice jest jedną z
ośmiu gmin wchodzących w skład
powiatu raciborskiego. Zajmuje 6900
ha, w tym 5500 ha to użytki rolne.
Jest to obszar typowo rolniczy. Funk
cjonuje tam ponad 60 gospodarstw
wysokotowarowych,
potrafiących

zycznej. Natomiast te unowocześnione, jest całkowicie skomputeryzowa-

ne. Państwo Szramowscy nie preferu
ją tego typu unowocześnień, ponie
waż poprzez ręczne wykonanie moż
na w pracę włożyć serce. Kiedy by
łem w wojsku pracowałem w pracow
ni metalo-plastycznej. Dostałem wte
dy ucznia do przeszkołenia. Już na
pierwszy rzut oka wiedziałem, że z
niego kowal nie będzie. Dobrego ko
wala można poznać po tym, jak trzy
ma młotek. Nie pomyliłem się. Po
trzech miesiącach chłopaka zwolnili
- opowiada kowal.
Sezonem dla kowali jest przede
wszystkim lato. W zimie następuje
zastój. Jest to czas, kiedy pan Walde
mar może oddać się lekturze związa
nej z jego hobby - szablami. Od cza
sów wojska fascynuje się historią i
wykonaniem szabli. Wszystkie były
zrobione fachowo i rozeszły się jak
świeże bułeczki. Ma już pomysły na
następne.
Mimo, iż zawód ten nie daje wiel
kich korzyści materialnych, jest bar
dzo satysfakcjonujący. Żaden z pa
nów Szramowskich nie zrezygnowa
łby z tego rzemiosła.
wego

Korona dożynkowa

Od strony organizacyjnej impreza
została bardzo dobrze przygotowana.
Straż pożarna zadbała o porządek na
terenie dożynkowym. Mieszkańcy
wsi prześcigali się w obstrajaniu
swych obejść i płotów w postacie wy
pełnione słomą oraz kompozycje z te

działać według zasad Unii Europej
skiej.
Na krzyżanowickich ziemiach do
minują gleby pszenno-buraczane.
Uprawia się tam' głównie zboża,
ziemniaki, buraki cukrowe oraz ku
kurydzę.

Listy do Redakcji
Część dożynkowego korowodu
Droga Redakcjo!
Chciałbym odnieść się do artykułu
„Letnie zadymy” z nr NR z 18 sierp
nia. Nadmieniam, że na Ostrogu mu
zyka „na żywo” i balangi odbywają
się w trzech barach w promieniu 500
m jednocześnie. Straż Miejska nie
pracuje w soboty i niedziele, a w te
dni jest najgłośniej. Spokój jest za
kłócany i to nie podlega dyskusji.
Nam mieszkańcom nie chodzi o
cofnięcie koncesji (proszę to przeka
zać wiceprezydentowi p. Lenkowi),
tylko o zakaz muzykowania na wol
nym powietrzu. Niech te biesiady od
bywają się w lokalu, a o 22 chcemy
mieć spokój. Ostróg nie jest dzielnicą
wczasową, ludzie idą rano do pracy i
muszą wypocząć. Nie chciałbym. ni
kogo obrazić, ale większość uczestni
ków tych biesiad to tacy, którzy „nie
sieją ani orzą”, oni prosto po tańcach
idą na nocne spotkania pod nocny
sklep „Uniwers” i tam dalej biesiadu
je
Na Ostrogu mieszka 8500 miesz
kańców. Razem z dziećmi (a jest ich
niemało) w tych biesiadach bierze
udział ok. 300 osób. Dlaczego więk
szość ma cierpieć? Tu nie potrzeba
dyskusji i przepychanek między ludź
mi, bo to tylko dzieli i tak skłócone
społeczeństwo. Tu wystarczy tylko
decyzja Pana Prezydenta. Wystarczy
pomierzyć stężenie hałasu podczas
tych imprez i sprawa będzie załatwio
na.
Jeszcze raz podkreślam: nie do
magamy się cofnięcia koncesji ani
zamykania lokali, chcemy tylko spo
kojnie żyć, a biesiadnicy niech bawią
się wewnątrz lokalu. Takie lokale na

zachodzie mają wyciszone ściany, su
fity, a u nas? - „Hej sokoły” na trzy
bary i pijackie głosy.
Z wyrazami szacunku
mieszkaniec Ostroga

ków. Powinno być ok. 350 gatunków
drzew oraz ich odmian.
E. Nowak

Szanowny Panie Wawoczny!
Nim się coś napisze to trzeba znać
fakty. Zniesławia Pan nieżyjących już
wykładowców SN-u twierdząc, że to
studenci kierunków biologicznych
masowo niszczyli rzadkie rośliny w
Oborze, zbierając je do swoich zielni
ków, a nauczyciele to tolerowali. Do
zaliczeń studenci musieli przedstawić
zielnik, ale roślin pospolitych. Gdyby
student miał w zielniku rośliny chro
nione, nie otrzymałby zaliczenia z
przedmiotu. Wykładowcy uczyli mło
dzież, że rośliny chronione pokazuje
się dzieciom tylko na ilustracji!
Główną przyczyną zaniku wielu ga
tunków roślin jest synantropizacja
oraz niszczenie ich siedlisk.
Powód obumierania świerków też
uprościł Pan sobie bardzo. Umieranie
drzew zależy od wielu czynników.
Powodują je także zanieczyszczenia
powietrza, które z kolei zanieczysz
czają glebę, a zatruta gleba niszczy
strefę włośnikową korzeni i grzyby
żyjące w mikoryzie z korzeniami
drzew. Komiki są szkodnikami wtór
nymi, atakują osłabione drzewa. Je
żeli jest się laikiem w jakiejś dziedzi
nie, to należy dobrze się zastanowić
co się pisze.
Na ziemi raciborskiej występuje
ok. 350 taksonów-gatunków i odmian
drzewiastych. Gatunek w systematy
ce biologicznej jest taksonem, więc
nie można napisać taksonów-gatun

Duże ubytki ilościowe rzadkich
gatunków roślin, w tym i prawnie
chronionych!!) spowodowała w la
tach 60. naszego stulecia „pazer
ność" studentów kierunków biolo
gicznych Studium Nauczycielskiego w
Raciborzu, którzy koniecznie pragnęli
posiadać w zielniku rośliny rzadkie, a
ich nauczyciele zjawisko to tolerowali
- tyle dr Jan Duda w Wybrane war
tości przyrody Parku Krajobrazowe
go CKKRW. Roślinność lasu komu
nalnego Obora" (Ziemia Raciborska
nr 2-3/1999).
W tekście „Obora ogrodem", bo
o niego chodzi p. Nowakowi, poda
łem, że bezpośrednią przyczyną ob
umierania świerków było obniżenie
poziomu wód gruntowych i - w kon
sekwencji - plaga komików. To z
tych powodów drzewa te zaczęły ma
sowo wysychać od 1992 r. Nie wy
klucza to oczywiście działania innych
czynników, o których Pan pisze, a
które miały jedynie pośredni wpływ.
Te inne czyniki działają przecież na
inne drzewa w Oborze, które, w przeciwieństwe do świerków, przetrwały
okres obniżenia wód gruntowych.
Nie wszyscy wiedzą, że takson
oznacza po prostu gatunek, tak samo
jak karburator gaźnik. Nie przeszka
dza to, by pewne rzeczy wyjaśnić.

OD AUTORA:

G. Wawoczny

gorocznych plonów. Wszędzie było
kolorowo i dowcipnie. Nie przeszko
dził zabawie nawet deszcz, o czym
świadczy duża frekwencja i chęć do
zabawy przy piwie, zespołach mu
zycznych i tanecznych, kapelach i ka
barecie.
Starostami dożynek było dwóch
mieszkańców Roszkowa. PierwszaMagdalena Urbaniec specjalizuje się
w produkcji roślinnej (głównie kuku-

Rolnictwo tej gminy ma duże zna
czenie na szczeblu -krajowym. W tym
roku obsiano zbożem ponad 2200 ha
ziemi. Średni plon wynosił 45 q/ha,
natomiast większe gospodarstwa
uzyskiwały 60 q/ha. Dzieje się tak
dzięki unowocześnionym metodom
upraw i nawożenia oraz odpowied
nim zabiegom ochrony roślin.
wego
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Równo o godz. 11.00, w niedzielę 29 sierpnia, w boleslawskim Cen
trum Kultury rozpoczął się egzamin czeladniczy dla przyszłych fryzjerów.

Zmagania fryzjerskie
20 dziewcząt i 1 mężczyzna stanę
ło przed katowicką komisją egzami
nacyjną, działającą pod egidą Izby
Rzemieślniczej, którą reprezentowała
Grażyna Słowiaczek. Przewodniczą
cym był Józef Wrainert, wielokrotny
reprezentant Polski. Członkiniami
były mistrzynie: Maria Włodarz i
Małgorzata Ditrich.
Egzaminy polegały na zajęciach
praktycznych i sprawdzeniu wiedzy
teoretycznejs. Uczestnicy musieli za
prezentować zdolności w modelowa
niu fryzury: wieczorowej, farbowaniu
i strzyżeniu damskim. Sprawdzano
także umiejętności w zakresie nakła
dania klipsów, robienia fal, kręcenia
wałków do trwałej ondulacji oraz
strzyżenia i modelowania fryzury mę
skiej według najnowszych trendów w

fryzjerstwie. Każdy z czeladników
miał swojego modela. Przez kilka go
dzin ich głowy były poddane nie
ustannym zabiegom fryzjerskim.
Swoich uczniów dopingowali do
świadczeni raciborscy fryzjerzy, któ
rych cech jest jednym z prężniej dzia
łających w naszym powiecie. Na sali
było gwarno. Przyszłych fachowców
od modelowania włosów wspierali
również rodzice i znajomi. Podczas
egzaminów panuje swoista atmosfe
ra. Jest rodzinnie, ale da się wyczuć
ducha rywalizacji - mówi Bernard
Korzonek z Olympu.
Według komisji poziom umiejęt
ności prezentowany przez kandyda
tów był wyższy niż w roku ubiegłym.
Egzamin zakończył się pomyślnie dla
wszystkich uczestników.
wego
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Bez języka ani rusz
W ciągu roku naszej obecności w Raciborzu przez szkołę przewinęło się około 200 kursantów
- mówi Roman Gardeła, dyrektor Szkoły Języków Obcych „Lang”. Tak duże zainteresowanie
nauką języków obcych jest dobrą wróżbą na przyszłość - dodaje.
Od maja ubiegłego roku raciborzanie mogą korzystać z kursów
językowych organizowanych przez utytułowaną w Polsce Szkołę
Języków Obcych „Lang”. Placówka, która funkcjonuje na prawach
szkoły publicznej, została założona przez Romana Gardełę 10 lat
temu w Kędzierzynie-Koźlu. Przez ten okres zdobyła sobie reno
mę, plasując się na liście najlepszych szkół językowych w Polsce,
opracowanej i opublikowanej przez tygodnik „Wprost”. Na listę
trafić mogła jedynie szkoła spełniająca ścisłe kryteria. Brano pod
uwagę m in. zatrudnianie lektorów o najwyższych kwalifikacjach
zawodowych i pedagogicznych, wykorzystywanie testów wstęp
nych różnicujących poziom kandydatów, przygotowanie do reno
mowanych egzaminów, np.: Cambridge.
Do Raciborza trafiliśmy głównie ze względu na fakt, iż docierały7
do nas głosy, że mieszkańcy tego miasta chętnie skorzystaliby z
naszej oferty. Niektórzy z nich dojeżdżali na zajęcia nawet do
Kędzierzyna-Koźla - mówi Roman Gardeła. Na pytanie, co przycią
ga dzieci oraz dorosłych w różnym wieku do szkoły, dyrektor
odpowiedział, iż nauka tu znacznie różni się od typowego modelu
poznawania języka. Przede wszystkim słuchacze przed rozpoczę
ciem lekcji przechodzą testy kwalifikacyjne, które różnicują ich
poziom. Nasi lingwiści starają się prowadzić zajęcia w sposób
aktywny, w salach lekcyjnych tworzą sytuacje, w których każdy
z tias może się znaleźć będąc za granicą. Nie chcemy, by nauka
języka była nużącym zapamiętywaniem wyrazów i zasad ich
komponowania. Staramy się kłaść nacisk na naukę umiejętno

ści komunikowania, a unikać żmudnych testów gramatycz
nych. Nauka odbywa się w małych 12-osobowych grupach, co
również zwiększa jej komfort. Nie oznacza to jednak, że języka
można się nauczyć bez systematycznej pracy i sporego wysiłku
- mówi Ropian Gardeła.
Po roku nauki na poziomie początkującym słuchacz jest w stanie
komunikować się w języku obcym i formułować proste zdania.
Od pierwszej lekcji w „Langu” mówi się w obcym języku. Rów
nież tegoroczni maturzyści skorzystali z oferty szkoły, przygoto
wując się w niej do egzaminu dojrzałości i testów na studia wy
ższe. W naszej placówce może uczyć się każdy, kto ukończył 6
lat. Górnej granicy wieku nie ma. Staramy się dostosowywać pro
fil nauki do wymagań słuchaczy. Szkolimy w zakresie języka mar
ketingu, prawa, bankowości i medycyny - mówi dyrektor szkoły.
Kursanci angielskiego mają szansę podczas wakacji wyjechać na
kilka tygodni do Anglii, by podnieść swe umiejętności.

Jak twierdzi dyrekcja szkoły, wśród kadry' pedagogicznej nie ma
osób przypadkowych. Wszyscy lingwiści posiadają wyższe wy
kształcenie. Pracują tu również nauczyciele z zagranicy, którzy nie
znają polskiego języka. Aktualnie w Szkole Języków Obcych
„Lang” można poznawać dwa języki: angielski i niemiecki. Istnie
je jednak możliwość zorganizowania grup francuskich i włoskich.
W raciborskim oddziale szkoły działa kilkuosobowa grupa hisz
pańska.
----------------------------------------------------------------------- ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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WYBRALI MEDYCYNĘ

Grupa raciborzan miała okayę zaśpiewać z młodzieżą całej Europy na obozie języ kowo-integracyjnym nad
Balatonem.

Absolwenci raciborskich liceów
rok w rok ubiegają się o indeks na stu
dia medyczne. Zawód lekarza - mimo
iż nie jest doceniany przez państwo cieszy się uznaniem ze strony społe
czeństwa. Daje również - podobnie jak
prawo, znaczne możliwości zdobycia
stabilizacji materialnej i sporo satys
fakcji. Dotyczy to zwłaszcza lakarzy
dobrych, a takich w Raciborzu jest
niemało. Wprawdzie oni trochę narze
kają (wada wrodzona Lechitów?), jed
nak robią wszystko, by ich potomko
wie kontynuowali tradycje rodzinne.
W naszym mieście mamy klany rodzin
lekarskich z korzyścią dla pacjentów,
jako że seniorzy tych klanów przekazują swoim latoroślom najlepsze swoje
doświadczenia i niemałe umiejętności.
W ostatnich latach środowiska le
karskie w kraju borykają się z proble
mem bezrobocia i stąd coraz więcej
jest chętnych na stomatologię i far
mację. Studia medyczne należą do
najtrudniejszych. Są permanentne:
absolwenci akademii medycznych są
zobligowani podnosić swoje kwalifi
kacje specjalistyczne. Trudne są eg
zaminy wstępne. Testy obejmują za
gadnienia z biologii, fizyki, chemii;
wycofano z języka obcego.
W bieżącym roku z raciborskiego
II LO indeksy na studia medyczne
otrzymało 6 osób: Wojciech Homola,
Justyna Wojtas, Artur Komorek, Ma
rek Skrzypczyński, Dorota Molenda i
Ewa Białoskórska. Z I LO 3 osoby:
Ola Woźniak, Marek Girek i Irena Jó
zefowicz. Różnica ilościowa w licz
bach bezwzględnych jest ewidentnie
korzystna dla II LO, lecz trzeba
uwzględnić fakt, że w tym roku szkol
nym II LO „wypuściło” aż sześć klas
maturalnych, zaś 1 LO tylko trzy, łącz
nie dziewięć. Na jedną więc klasę
przypada w tym roku jeden student
medycyny. W szlachetnej rywalizacji

dwu liceów zanotować można wynik
remisowy. Zresztą dobrymi lekarzami
w Raciborzu są absolwenci obu szkół.
Osobne słowo należy się Irenie
Józefowicz z I LO. Była ona zwol
niona z egzaminów wstępnych z racji
zdobycia tytułu laureata olimpiady
biologicznej na szczeblu centralnym.
Jak przygotowywał się do egzami
nów wstępnych, zapytałem Marka Girka. O podjęciu studiów lekarskich za
decydowałem jako uczeń klasy IV LO.
Namawiała mnie do tego babcia, bo
rodzice postanowili uszanować mój
wolny wybór. Przygotowywałem się
pod kierunkiem doświadczonych na
uczycieli. Z fizyki wiele zawdzięczam
pani Mokrej; z biologii pani Trzcionce, a z chemii paniom Gurbierz i Kucybale. Po maturze odbyłem jeszcze
kurs przygotowawczy we Wrocławiu.
Sądzę, że w raciborskich lic ach jest
kompetentna kadra w zakre ie biolo
gii, fizyki i chemii.
Benedykt Motyka
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Na wymarciu?
500 zł z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej otrzymają raciborscy pszcze
larze zrzeszeni w Miejskim Kole Psz
czelarzy na zakup lekarstw dla psz
czół. MKP uzasadniło, że w ostatnich
latach drastycznie zmniejszyła się na
Raciborszczyźnie liczba rodzin psz
czelich - z 350 do 174. Ich utrzyma
niem zajmują się głównie emeryci i
renciści. Nie stać ich, zdaniem MKP,
na zakup drogich lekarstw. Zarząd
Miasta uznał, że przekazanie kwoty
jest zasadne, tym bardziej, że służy
utrzymaniu równowagi w przyrodzie.
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Śpiewanie nad Balatonem
10 dni trwał pobyt raciborskich
dzieci i młodzieży na obozie języko
wym w Fonyod nad Balatonem. Wy
jazd jest konsekwencją pobytu zespo
łu II LO i RDK- u „Miraż” w Buda
peszcie w maju tego roku. Podczas
majowych koncertów raciborzanie
zapoznali się z przedstawicielami za
rządu Polonii węgierskiej, którzy za
prosili grupę na Węgry. Kilka dni
przed zakończeniem roku szkolnego
zespół otrzymał zaproszenie na 10dniowy obóz integracyjny młodzieży
polsko - węgierskiej nad Balatonem.
Jechały głównie dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz młodzież I i II
Liceum Ogólnokształcącego pod
opieką B. Kuliś, A. Czarnej, z SP 2,
A. Kędzierskiej, E. Biskup z II LO,
D. Jarosz z RDK- u i L. Bujko.
Obóz ten zachęcił młodzież do in
tensywnej nauki języków obcych,
których znajomość umożliwiła kon
takt z grupami z całej Europy. W
pierwszy dzień musieliśmy się ostro
zabrać do pracy. Po południu przyje
chała do nas TV Polonia, by sfilmo
wać nasze zajęcia integracyjne. De
monstrowaliśmy kilka piosenek. Były
też tańce - opowiada Elżbieta Biskup.
Zajęcia młodych ludzi z Polski i Wę
gier odbywały się w formie zabaw na
plaży, pogadanek, wspólnych dysko
tek, ognisk. Pirewszym etapem było
nauczenie się imion, które czasami
sprawiały trudności obu stronom.
Organizatorzy przygotowali także
wyjazdy do Siofok i Tihany. Mło
dzież zwiedziła zabytkowe miasta.
Inną atrakcją był ponad godzinny rejs
po Balatonie.
Polska grupa zorganizowała w
obozie koncert dla wszystkich uczest
ników. Danucie Jarosz przy scenogra

fii pomagał prawie cały obóz. Tłem
były prześcieradła, na których każdy
mógł się podpisać. Ta płócienna
„księga pamiątkowa” zostanie wy
wieszona w Domu Polskim w Buda
peszcie. Plakaty zachęcały w trzech
językach do wzięcia udziału w kon
cercie. Cała sala wypełniła się słucha
czami Po tym koncercie dzieciom
węgierskim przyszła ochota na śpie
wanie. Wszyscy dziękowali nam za
wspaniały występ. Byliśmy jedyną
grupą, która ofiarowała coś swojego

i zaprosiła innych. Miło było usłyszeć
słowo „dziękuję" w różnych językach
- mówi E. Biskup.
Wyjazd nad Balaton umożliwiły
grupie: Polonia węgierska oraz raci
borscy sponsorzy: firma Jan-Tour,
ZRB Kellerbud, Tak-Bud i PRODRYN Racibórz. Prawdopodobnie
nie będzie to ostatnia wyprawa raci
borzan na węgierską ziemię.
E. Wawoczny, G. Orszulka
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Ekwipunek pierwszoklasisty
Dla wielu rodziców rozpoczęcie
roku szkolnego kojarzy się z wieloma
wydatkami związanymi z zaopatrze
niem swych dzieci w przybory szkol
ne. Nie wystarczy tylko zakup pod
ręczników, których w ostatnich cza
sach pojawiło się mnóstwo w związ
ku z reformą szkolnictwa. Opieku
nów pierwszoklasisty czeka także za
kup wielu przyborów, które w skle
pach kuszą różnymi barwami i pomy
słowością wykonania. Wydatek 150
złotych na komplet podręczników dla
ucznia I klasy szkoły podstawowej
nie kończy się na tej sumie. Trzeba
jeszcze kupić tornister, którego cena
waha się od 20 do 50 zł oraz piórnik
(od 5 do 32 zł zwykły i skórzany oko
ło 50 zł). To nie wszystko. Pierwsze
litery należy kreślić ołówkiem (od 20
gr. do 1 zł) a następnie już z większą
wprawą - piórem. Ceny piór są bar
dzo zróżnicowane. Od tych najtań-

szych za 2 zł, do tych średnio drogich
w cenie 46 zł. Na tym nie koniec. W
przyborniku pierwszoklasisty powi
nien znaleźć się także klej (od 50 gr
do 2.30 zł), gumka (od 20 gr do 2,10
zł), temperówka zwykła (do 3 zł), li
nijka (od 40 gr o 1,80 zł) i kredki (od
2 do 9 zł). Przydałyby się także farb
ki: akwarele (2,20 do 14 zł) oraz pla
katowe (4,50 do 13 zł). Warto wspo
mnieć o bloku rysunkowym za zło
tówkę i liczydle (od 4 do 6,20). Nie
można zapomnieć o zeszytach, któ
rych pierwszoklasista zużyje wiele, a
także okładkach i popularnych wśród
dzieci naklejkach.
Pierwszoklasista bez tyty to jak
żołnierz bez karabinu. Tyta - tzw. róg
obfitości kosztuje około 18 zł. Warto
by coś do niej włożyć - tu już pozo
stawiamy rodzicom wolną rękę.
wego

PODRÓŻE
Pomorze Gdańskie to dobre miejsce na letni wypoczynek. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie jechać a w razie
niepogody zwiedzać Hel lub Trójmiasto.

Nadmorska bryza
Mimo to spora rzesza Polaków z wylotem wprost na Zatokę Pucką,
Polskie wybrzeże Morza Bałtyc
kiego przegrywa ostatnio w konku . (obcokrajowcy nad Bałtykiem to gdzie panują idealne warunki do
rencji z tanimi wczasami w Chorwa rzadkość) pozostaje jednak patriota uprawiania tego sportu.
cji, Włoszech, Bułgarii a nawet Hisz mi i postanawia wypocząć w rodzipanii. Ludzie zamożniejsi, a przede
wszystkim takich stać na wczasy,
wolą bardziej południowe kurorty z
jednego względu: słoneczna pogoda
murowana. W Polsce, niestety, jest
inaczej. Aura kaprysi. Pogoda zmie
nia się nawet w ciągu dnia. Jedynie w
tym roku, co sami Kaszubi uznali za
dar niebios, słońce grzało przez pra
wie cztery tygodnie na przełomie lipca i sierpnia. Nadmorskie kurorty się
zapełniły, właściciele kwater i do
mów wczasowych nieźle zarobili, a
zadowoleni turyści wrócili do domów
opaleni.
Dobra w tym roku pogoda nie
zmieni jednak coraz bardziej utrwalo
nego systemu preferencji, którymi
kieruje się polski turysta. Na podjęcie
decyzji, gdzie spędzić wakacje,
wpływ na bowiem aspekt finansowy.
Bulwar nad Wetławą, w tle słynny gdański Żuraw - największa
Koszty pobytu na południu Europy, tego typu budowla w średniowiecznej Europie
nie licząc oczywiście wyżywienia,
paliwa do samochodów lub zakupu mych stronach. Wtedy trzeba wie się pomiędzy pozostałymi miejscopamiątek, są porównywalne do tych dzieć, gdzie spędzić swój urlop.
wościam. I tu: Jastarnia, Jurata i Hel
w Polsce. Jeśli weżmiemy jeszcze Miejscem szczególnie łubianym jest zdecydowanie przewyższają Włady
pod uwagę, że: jedziemy na wczasy rejon Helu. Najwięcej turystów znaj- sławowo. W Juracie wypoczywał w
tym roku prezydent Aleksander Kwa
śniewski. Miejscowość ze swoimi
złotymi piaskami i molo przeszła
dzięki temu mały face lifting. Było
widać, że osiągnęła zachodnie stan
dardy. Bardzo ładnie jest także w Ja
starni i Helu. Kurortach, bądź co
bądź, małych, ale ze swoim specy
ficznym klimatem - małymi uliczka

. „Dar Pomorza” to atrakcja gdyńskiego portu

wa, stare chodniki z nierówno ułożo
nymi płytkami i panujący wszędzie
bród. Odnosi się wrażenie, że miasto

Fragment starej rybackiej zabudowy Helu
zagraniczne, na pewno będziemy
mieli pogodę, a znajomym pokażemy
kolorowe zdjęcia np. z adriatyckich
plaż, to właściwie nie ma się nad
czym zastanawiać. Bałtyk wielu z nas
już się po prostu „przejadł”.

2

dziemy we Władysławowie oraz:
Chałupach, Kuźnicy, Jastarni, Juracie
i w Helu. Nie mają się nad czym za
stanawiać miłośnicy windsurfingu.
Dla nich przygotowano obszerne pola
campingowe w Chałupach i Kuźnicy

houje reheiult ecehic do

ujY&^nniH

______ Dni Otwartych Drzwi 4 5 września 2999
Nowy Renault Scenie. Nie mylić z samochodem. Nie pomylisz się, jeżeli
w dniach 4 i 5 wrze' nia odwiedzisz dowolnego Partnera Renault. Przyjdziesz,
obejrzysz Nowego Renault Scćnic, wsiądziesz do rodka i... zrozumiesz,
o co chodzi. A jeżeli udzielisz interesującej odpowiedzi
na pytanie konkursowe... Nowy Renault Sośnic
może być Twój.

Szczegóły u Autoryzowanego Partnera Renault:

AUTOMENTEL CENTRUM
Wodzisław Śląski, ul. Witosa 8 (kier. Chałupki)
tel. salon

455 18 90,

serwis

455 6?T47,

części

455 68 87

Zapraszamy
Scenie
Assiitance

ROCZNY KOSZT

• r > r

KREDYTU
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Renault Credit Polska
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RENAULT
TO PEŁNIA ŻYCIA

Gdański ratusz majestatycznie dominuje nad zabudową starego miasta.
Zabytek stoi przy słynnej Drodze Królewskiej

mi z widoczną starą rybacką zabudo pozbawione jest służb komunalnych.
wą oraz rozsądnie wkomponowanymi Na każdym trawniku i skwerze pełno
w krajobraz sklepikami, ogródkami śmieci. Prawie z każdej kwatery dale
piwnymi i smażalniami ryb. Obie ko do morza.
miejscowości mają malownicze por
Ceny kwater nieznacznie wyższe
ty, zaś Hel atut szczególny czyli fóka- niż w roku ubiegłym. Za łóżko żąda
rioum.
no od 25 do 27 zł za noc. Ceny napo
Władysławowo tylko podczas sło jów, piwa, ryb i pamiątek takie same,
necznej pogody przypomina miejsco a nawet niższe niż rok temu. Pasaże
wość wypoczynkową. Przy zachmu zapełnione były smażalniami, ogród
rzonym niebie jest tu po prostu przy- ’ kami i bufetami. Konkurencja zrobiła
gnębiająco. Zwykła miejska zabudo- więc swoje. Zrozumiano też prawdo-

podobnie, że pojski turysta przyjechał
nad morze wypocząć a nie wydawać
pieniądze bez opamiętania. W drodze
na Hel napotkamy zresztą duże su
permarkety (Auchan, Geant i Hit), w
których sporo wczasowiczów kupo
wało piwo, napoje, owoce i zwykłe
artykuły spożywcze.
Nad samym morzem, za pół litra
złocistego napoju, niezależnie od
browaru, płaciło się w ogródkach
piwnych od 3,5 do 4 zł. Stosunkowo
tanie były ryby. Jeszcze rok temu 100
gr smażonej flądry kosztowało 2,5 zł,
w tym roku nawet 1,8 zł. Warto było
jednak poszukać i kupić wędzoną flądrę po 11 zł za kg. Amatorzy grillowania mogli nabyć co dopiero zło
wione rybki tego gatunku po 3 zł za
kilogram, sami je upiec i smacznie
zjeść, nie narażając się na dolegliwo
ści żołądkowe, które były dość częste
po skorzystaniu z ofert przydrożnych
smażalni. Domowe obiady kosztowa
ły od 10 do 12 zł (duże porcje).
W razie niepogody można urzą
dzać sobie wycieczki wzdłuż Półwy
spu Helskiego i do Trójmiasta. Jastar
nia, Jurata i Hel zajmują najwyżej je
den dzień. Gorzej z Trójmiastem.
Trudno, po pierwsze, wyjechać z Pół
wyspu na obwodnicę zaczynającą się
w Redzie i prowadzącą dalej do Gdy
ni. Trudno też, po drugie, trafić do
portu w Gdyni. Ustawiono tylko kil
ka kierunkowskazów ułatwiających
dojazd do miejsca, w którym cumuje
niszczyciel Błyskawica i Dar Pomo
rza. W porcie warto zajrzeć do Mor
skiego Instytutu Rybackiego z Mu
zeum Oceanograficznym, a potem
udać się na Przylądek Oksywie. W
Sopocie czeka na nas słynne molo.
Do centrum Gdańska prowadzi
dogodna, aczkolwiek zatłoczona dro
ga prowadząca od obwodnicy. Przed
starówką można bez kłopotu zosta
wić samochód na parkingu strzeżo
nym (2 zł/godz.). Na starówce hulaj
dusza. Nie wolno jej opuścić bez
obejrzenia: Drogi Królewskiej. Dwo
ru Artusa, fontanny ze słynnym Nep
tunem, ratusza, malowniczej ulicy
Mariackiej z Kościołem Mariackim
(największa ceglana świątynia na
świeciej.oraz bulwaru nad Motławą z
Żurawiem (największy dźwig śre
dniowiecznej Europy). Później trzeba
koniecznie pojechać do Oliwy (kate
dra ze słynnymi organami) oraz na
Westerplatte.
(waw)

NOWINY RACIBORSKIE
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec”
w Rydułtowach z siedzibą przy ul. Mickiewicza 21

ogłasza
przetarg na przydział własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:
- typu M-5 pow. użytk. 66,50 m2, Rydułtowy, Raciborska 397/27,
cena wywoławcza wkładu budowlanego 31.573,62 zł, w tym koszty
sądowe 2.779,12 zł, należne wadium 2.879,00 zł.
Mieszkanie można oglądać 3 dni przed przetargiem tj. 7.09.1999 r.
w godz. 13.00 - 14.30.
- typu M-4 pow. użytk. 55,06 m2, Rydułtowy, Os. Orłowiec 51/18,
cena wywoławcza wkładu budowlanego 30.195,34 zł, w tym koszty
sądowe 1.288,84 zł, należne wadium 2.890,00 zł.
Mieszkanie można oglądać 2 dni przed przetargiem tj. 8.09.1999 r.
w godz. 13.00 - 14.30.
- typu M-4 pow. użytk. 54,27 m2, Rydułtowy, Os. Orłowiec 15/1, cena
wywoławcza wkładu budowlanego 31.055,67 zł, w tym koszty są
dowe 2.563,92 zł, należne wadium 2.849,00 zł.
Mieszkanie można oglądać 2 dni przed przetargiem tj. 8.09.1999 r.
w godz. 13.00 - 14.30.
- typu M-3 pow. użytk. 56,61 m2, Rydułtowy, Os. Orłowiec 66/16,
cena wywoławcza wkładu budowlanego 15.844,18 zł, w tym koszty
sądowe 1.691,68 zł, należne wadium 1.415,00 zł.
Mieszkanie można oglądać 2 dni przed przetargiem tj. 8.09.1999 r.
w godz. 13.00 - 14.30.
- typu M-3 pow. użytk. 37,63 m2, Rydułtowy, Os. Orłowiec 58/18,
cena wywoławcza wkładu budowlanego 19.991,45 zł, w tym zadłu
żenie 235,70 zł, należne wadium 1.975,00 zł.
Mieszkanie można oglądać 1 dzień przed przetargiem tj. 9.09.1999 r.
w godz. 13.00 - 14.30.

= • usługi ksero
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CZYNNE

li

Najtańsze zeszyty
regionie
szkolne w

Ł • wizytówki
M • papiery firmowe
„ • system tabliczek
informacyjnych wewnętrznych

„Ema - Brzezie”

ZRB oferuje
do wynajęcia
sprzęt budowlany
po atrakcyjnych cenach:

ogłasza
pisemny przetarg nieograniczony na najem budynków o łącznej po
wierzchni użytkowej 3.700 m2 oraz placów składowych o powierzch
ni 900 m2.

Cena wywoławcza czynszu najmu płatnego w okresach miesięcz
nych za wymienione wyżej powierzchnie użytkowe wynosi 3 zł za
m2, a za powierzchnie placów składowych 1,50 zł za m2.

n
n
n
n

(od 7.00 do 19.00)

Oferty będą przyjmowane w terminie do 14 dni od ukazania się
niniejszego ogłoszenia, zaś rozpatrzenie ofert odbędzie się w na
stępnym dniu roboczym.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo wyboru oferenta i unie
ważnienie przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w siedzi
bie przedsiębiorstwa lub telefonicznie tel. 4154521...3 wew. 338
u Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego mgr inż. Romana
Wawryszuk.

• ZAPOMNIJ O DOCIEPLANIU !

PUSTAKÓW Z
komórkowego Z BIELSKA-BIAŁEJ
BUDUJ OD RAZU Z CIEPŁYCH ODMIAN

LEKKIE - o 40 do 70 % lżejsze od ciężaru wody

CIEPŁOCHRONNE - materiał dużo cieplejszy od drewna
WYTRZYMAŁE - wytrzymałość wysokai - patrz tabela
WYSOKI EJ JAKOŚCI - gwarantuje to elektronicznie
ele
sterowany proces produkcyjny
pustak podstawowy o wym. 24x24x49 [cm]
zastępuje 16 cegieł, a kosztuje tyle co 8 cegieł

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.

Gęstość [kg/dm3]

Odmiana

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

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny.
W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które posiadają zobowią
zania w stosunku do Spółdzielni.

Wytrzymałość na
ściskanie [MPa] *

Współczynnik przewodności .
cieplnej A. [W/ m x K] ■

600

|

0,551-0,650

5,0

0,13

500TERMOREX

1 0,451-? 0,550

4.0

0,10

400TERMOREX

| 0,351-? 0,450
| 0,251-? 0,350

3,0

0,07

2,0

0,05

300TERMOREX

Jest możliwość zapoznania się z regulaminem przetargu oraz
uzyskania informacji w Siedzibie Spółdzielni, pok. nr 15 lub tele
fonicznie 4576454, 4576412, 4576398.

Dla porównania A drewna wynosi: 0,14-0.16 sosna; 0 .19-0,20 dąb
styropian A = 0,04 (im mniejsza A tym cieplejszy materiał).

'
I

♦ Operacje z zastosowaniem kriochirdrgii: żylaki kończyn dolnych i odbytu, przerost prostaty,
migdalki, naczyniaki, nowotwory skóry, kosmetyka

W sprzedaży posiadamy (ceny fabryczne - netto)
pustak 24x24x49 (cm) - 4,10 zł
pustak 36x24x49 (cm) - 6,22 zł
pustak 18x24x49 (cm) - 3,15 zł
element nadprożowy
36x24x49 (cm)
’ -13,57 zł

pustak 12x24x49 (cm)
pustak 8x24x49 (cm)
pustak' 6x24x49 (cm)
element nadprożowy
24x24x49 (cm)

- 2,23 zl
- 1,44 zł
- 1,17 zł
- 8,97 zł

Superciepłe odmiany 400 i 300 Termorex są droższe o 10 %.

W PODANYCH CENACH MIEŚCI SIĘ ZAŁADUNEK MECHANICZNY

♦ Operacje: tarczycy, sutka, stulejki, wnętrostwa

Szczegółowych informacji udziela Dział Handlowy

♦ Szpital dzienny: opieka pielęgnacyjna, podawanie kroplówek

PPH PREFABET BIELSKO-BIAŁA, ul. Żywiecka 118,43-300 Bielsko-Biała

posiada kontrakt z śląską kasą chorych

k CZYNNE CODZIENNIE OD GODZ. 9.00 -12.00,15.00 -17.00

NOWINY RACIBORSKIE

BETONU

Beton komórkowy znany ną zachodzie pod nazwą Ytong, Hebel
to doskonały materiał do wznoszenia ścian budynków.
My specjalizujemy się w produkcji jego najcieplejSZych Odmian.

Przetarg odbędzie się w Siedzibie Spółdzielni, pok. nr 3, w dniu
10.09.1999 r. Pierwszy etap przetargu ograniczonego tylko dla
członków Spółdzielni odbędzie się o godz. 9.00. W przypadku
braku chętnych członków odbędzie się o godz. 12.00 drugi nie
ograniczony przetarg. Osoba, która wygrała przetarg i zrezygnu
je z przydziału mieszkania traci wadium.

♦ Operacje laparoskopowe: pęcherzyka żółciowego, przepuklin, wysiłkowego nietrzymanra moczu

Istnieje
możliwość
dostawy
i montażu
na placu budowy

• ZAPOMNIJ O ŚCIANACH WARSTWOWYCH !

Spółdzielnia stwarza możliwość spłaty kwoty zadłużenia w 36 rów
nych ratach.

REJESTRACJA TELEFONICZNA/

rusztowania elewacyjne
leje zsypowe do gruzu
stemple rozporowe
betoniarki

Tel. 0602 397 323

Budynki i place będące przedmiotem przetargu można oglądać w
dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00.

- typu M-2 pow. użytk. 37,61 m2, Pszów, Juranda 7/A/5, cena wywo
ławcza wkładu budowlanego 9.456,55 zł, w tym zadłużenie 54,05
zł, należne wadium 940,00 zł.
Mieszkanie można oglądać 1 dzień przed przetargiem tj. 9.09.1999 r.
w godz. 13.00 - 14.30.
- typu M-2 pow. użytk. 33,85 m2, Racibórz, Katowicka 10/7, cena
wywoławcza wkładu budowlanego 19.958,22 zł, w tym zadłużenie
2.186.97 zł, należne wadium 1.777,00 zł.
Mieszkanie można oglądać 1 dzień przed przetargiem tj. 9.09.1999 r.
w godz. 13.00 -14.30.
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w Raciborzu ul. Zakładowa 2

- typu M-2 pow. użytk. 35,65 m2, Pszów, Jagiełły 4/B/8, cena wywo
ławcza wkładu budowlanego 9.998,50 zł, w tym koszty sądowe
1.086,00 zł, należne wadium 891,00 zł.
Mieszkanie można oglądać 1 dzień przed przetargiem tj. 9.09.1999 r.
w godz. 13.00 - 14.30.

♦ Lecznica

• grawerowanie - w tej technice
proponujemy wizytówki,
numery, identyfikatory, certyfiJ
kąty, podziękowania, gratulacje, dyplomy, medale, puchary

Dyrekcja Zakładów Elektrochemicznych

- typu M-4 pow. użytk. 68,86 m2, Pszów, Witolda 6/B/9, cena wywo
ławcza wkładu budowlanego 20 341,96 zł, w tym koszty sądowe
3.126.96 zł, należne wadium 1.721,00 zł.
Mieszkanie można oglądać 2 dni przed przetargiem tj. 8.09.1999 r.
w godz'. 13.00 - 14.30.
- typu M-3 pow. użytk. 50,91 m2, Pszów, Witolda 3/B/3, cena wywo
ławcza wkładu budowlanego 14.319,50 zł, w tym koszty sądowe
1.592,00 zł, należne wadium 1.272,00 zł.
Mieszkanie można oglądać 2 dni przed przetargiem tj. 8.09.1999 r.
w godz. 13.00-14.30.

dr n. med. STANISŁAW PŁONKA
Racibórz, ul. Klasztorna 3, tel. 0-32/ 419 08 88

“ • laminowanie i oprawa
D
dokumentów

RACIBÓRZ, ul. SOLNA 7,
tel./fax 414 04 79
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 8.00 - 16.00

- typu M-3 pow. użytk. 45,66 m2, Rydułtowy, Os. Orłowiec 44/12,
cena wywoławcza wkładu budowlanego 23.971,50 zł, należne wa
dium 2.397,00 zł.
Mieszkanie można oglądać 1 dzień przed przetargiem tj. 9.09.1999 r.
w godz. 13.00 - 14.30.
- typu M-4 pow. użytk. 88,68 m2, Niewiadom, Sportowa 136a/2, cena
wywoławcza wkładu budowlanego 31.704,16 zł, w tym koszty są
dowe 1.375,60 zł, należne wadium 3.032,00 zł.
Mieszkanie można oglądać 3 dni przed przetargiem tj. 7.09.1999 r.
w godz. 13.00- 14.30.

rN.Z.O.Z. LECZNICA IMIENIA ŚW. ŁAZARZA

y • artykuły biurowe na za
mówienie, pełen asortyment,
|=
transport gratis

ENTRUM

A

tel. (033) 814 18 31 do 33, fax (033) 814 15 48

’ dąb

MEBLE Pi f
WODZISŁAW,

□ z płyty, rurowo-kulowe

Finua Handlów

Jędruś

PSZÓW
CENTRUM

do większego pawilonu pod adres:

Rybnik, ul. Grunwaldzka 46 (dawny MEBLOTEX)
tel. 0-32/ 422 42 07

RYBNICKIE CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ „KONSUM"
44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 152, łel./fax 42 44 066, lei. 42 44 067
• okna typowe do natychmiastowego odbioru
NOWOCZESNE
• na zamówienie dowolny kształt, kolor i oszklenie
• do wyboru systemy: niemiecki BRUOMANN GOLDEN
okna
LINĘ, austriacki profil licencyjny PANORAMA
drzwi
• parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• ekskluzywne drzwi bankowe antywłamaniowe
z PCV
włoskiej firmy DIERRE
• drzwi wyjściowe, przeciwpożarowe
na
oraz stalowe wielofunkcyjne
•
uchylne i segmentowe niemieckie bramy garażowe
które
e
NOVOFERM i NORMSTHAL wraz z automatyką
Cię stać! • drzwi wewnętrzne firm ASTRA, TUREN oraz PORTA

----------------------------- \

P.P.H.U. WIGMORS

URZĄDZENIA CHŁODNICZE
Proponujemy naszym Klientom szeroki asortyment wyrobów
chłodniczych tj:
• 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
Codziennie od 8°°-16°°
w Soboty od 8”-12"

ZAKŁAD STOŁARSKO-TAPICERSKI

SKLEP

INSBUD
OFERUJE:
■
■
■
■
■
■
■

■

wanny
zlewozmywaki
brodziki
baterie wannowe
i umywalkowe
rury
kształtki PCV,
kształtki żeliwne
zawory wodne
i gazowe oraz inne
art. instalacyjne
instalacje
sanitarne

♦-CHAŁUPKI

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

DORADZTWO • TRANSPORT • MONTAŻ • SERWIS • RATY

tel. (0 32) 415 22 39

Zapraszamy
na zakupy1

„SUBIEKT” Firma Handlowa
Informujemy, że sklep został przeniesiony
niesiony

ftnCIAÓAZ, ul.flybnickn 15 tel. 414-02-64
PSZÓUI, Osiedle ul.Jogielly 7 tel. 455-89-06

47-400 Racibórz,
ul. Odrzańska 3,

ul. Czyżowicka 43
tel. 455 15 81

na wymiar w kolorach:
chrom, złoto, dowolny
□ witryny apteczne, witryny
szklane i ze złączek
□ wieszaki, stojaki, manekiny^B ’
J sprzęt chłodniczy: lady, regały
□ wagi elektroniczne, metkowniąe

PRODUCENT

OKIEN PCV

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

POMIAR * TRANSPORT * MONTAŻ * RATY

P.P.U.H. „BOLEX” s.c.

Gaszowice, ul. Rudzka 12, tel./fax 43 05 534
Wodzisław Śl.
Michalskiego 18 a
tel. 455 33 92
(obok PZMOT)

Racibórz
Rybnicka 4
tel. 414 08 22

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

Zakład
Stolarski
47-451 Tworków, ul. Długa 28

Bogunice k/Lysek
ul. Raciborska 44
tel. 43 OO 777

UŁTransport gratis II! Raty -

KAFELEK

BB W 7
*

phu

A

1 "W

"1 "i

TBT X • B

RACIBÓRZ
UŁ. RYBNICKA 15
TEŁ. 410 02 70

tel./fax (032) 419 61 72
OFERUJE:
PRODUKCJA DREWNIANO STOLARKI BUDOWLANEJ

Zapewniamy bezpłatny
transport na terenie
Raciborza i okolic !
Zapraszamy w godzinach
codziennie 8 00 - 17 00
soboty 9 00 - 13 00

OKNA • DRZWI
WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTY Z NAJLEPSZYCH MATERIAŁÓW
• LAKIERY _

.OKUCIA

Rhenocryl®
MONTAŻ • TRANSPORT • USŁUGI EXPORTOWE

Duży Wybór Płytek Ceramicznych

Krajowych i Importowanych,
Kleje Atlas, Fugi, Listwy, Armatura,

Wszystko Co Niezbędne Przy Kafelkowaniu
od SJP° - 1700
w Soboty od 9™ -13™

Codziennie

NOWINY RACIBORSKIE
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TYGODNIK
Poszukujemy młodych i operatywnych ludzi
do pracy na stanowisku dziennikarza,
obsługującego powiat wodzisławski.
WYMAGANIA:

-

wiek do 30 lat
miejsce zamieszkania - Wodzisław lub okolice
wykształcenie wyższe lub rozpoczęte studia
znajomość obsługi komputera i edytorów tekstów
prawo jazdy kat. B (mile widziany samochód)
dyspozycyjność
dobry stan zdrowia

Oferty z dopiskiem Tygodnik wraz z dokumentami (podanie
ze zdjęciem, curriculum vitae, świadectwa pracy) prosimy
składać od pd. do pt. w godz. od 8.00 do 16.00 w redakcji
„Nowin Raciborskich” przy ul. Podwale 1 w Raciborzu.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

OKNA PCV

F.H. JURKIEWICZ

„PANORAMA”, „TROCAL EKONOMIO”, „TROCAL 900”
Okna typowe - natychmiastowy odbiór oraz nietypowe - na zamówienie

OKNA DACHOWE o DRZWI ZEWNĘTRZNE
PANELE ŚCIENNE / PODŁOGOWE
44-295 LYSKI
ŁUKOWSKA 8
tel./fax 43 00 314

RATY
Zapraszamy!

Proponujemy: transport, pomiary, montaż

COMMERCIAL 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

CZYNNE CODZIENNIE 9-17
SOBOTA 9-14
NIEDZIELA 9-17

44-200 RYBNIK
WIEJSKA 5
tel./fas 42 35 260
(obok biurowca PREFR0W)

RATRANS Sp. z o.o.
odda w dzierżawę
pomieszczenie
o powierzchni 118 m2
przy ul. Kościuszki 34
(salon samochodowy)

415 75 25,
415 75 02
OD GODZ. 8.00 - 15.00
tel.

TRENDY
----------------------

IAIU

U’ A

U I \ ----------------------

Sieć salonów fryzjerskich

„TRENDY”

AUTO SALON
MARGO
ATRAKCYJNA OFERTA KREDYTÓW:
VW BANK, INVEST BANK, GBG S.A.

KREDYT BANK PBI SA.
ORAZ PAKIETÓW W PZU S.A.

44-218

RYBNIK

UL.WODZISŁAWSKA 201
TEL 0-32 / 739 80 29
TEL/FAX 0-32/42 48 666

- renomowana firma
współpracująca z firmą
WELLA i L’OREAL
posiadająca wysokiej klasy
salony fryzjerskie

poszukuje fryzjerów
do współpracy na terenie
Raciborza i okolic.
Oferujemy możliwość
podniesienia kwalifikacji
zawodowych bezpłatnie.
Zapewniamy atrakcyjne
wynagrt idzenie.

Tel. 415 39 91
OD GODZ. 8.00 DO 20.00.

OGŁOSZENIA DROBNE
MOTORYZACJA
Sprzedani samochód Jelcz 325.
chłodnia + przyczepa.
Tel. 089/53 45 170.________________
Sprzedam Polonez ATU rok prod.
1996, poj. 1,6 Gli, pełne wyposaż.,
alufelgi, hak holowniczy, plus komplet
opon zimowych. Pierwszy właściciel,
garażowany. Tel. 415 30 47._________
VW Polo 99; 1,4 ABS, imobilajzer,
33.000 zł. Seat Ibiza 97, 1,9 diesel,
dzielone siedzenie, bogate wyposażenie,
zielony. 29.000 zł. Tel. 0601 47 11 26.
Sprzedani: Ford Fiesta 96, 1,4, 16V,
bogate wyposażenie, 27.000 zł. Seat
Ibiza 99, 1,4, bogate wyposażenie,
32.000 zł. Tel. 0601 47 11 26.________
Fiat 126 el., 95 r., 46 tys. przebieg.
Czerwony. Tel. 4512066.____________
Sprzedani Fiata 126p, r. prod. 98, na
gwarancji; granatowy, przebieg 7 tys.
km, cena: 10 tys. zł. Tel. 415 01 95.
Sprzedam Volkswagen Passata 1,8,
seledynowy metalik, rok prod. 91.
135 tys. przebieg, sprowadzony w
całości. Tel. 419 65 32 po godz. 17.00.
Odsprzedam umowę promocyjną
na przedpłatę w Auto-Systemie ną
samochód marki Polonez Plus.
Kontakt: tel, 415 93 00.__________ '
Sprzedam BMW (E21) zarejestrowany.
Tel. 0604 86 39 67.

PRACA
Legalna praca w Niemczech
dla kobiet - Opieka nad starszymi
ludźmi. Znajomość j. niemieckiego
i udokumentowane pochodzenie.
Tel. 032/419 83 13 po 16,00,________
Zatrudnimy pracowników niewykwa
lifikowanych do pracy przy sortowaniu
surowców wtórnych. Zatrudnimy
operatora fadromy. Wymagany paszport
niemiecki lub pochodzenie niemieckie.
Mile widziany własny samochód.
Gliwice. Tel. 032/ 279 96 72,
032/ 279 96 80.___________________
Interesuje cię dodatkowa praca zadzwoń. Tel. 032/ 454 03 40 w godz.
8.00-10.00, 15.00-16.00 od pn. - pt.
Dodatkowe zajęcie
po godzinach pracy. Tel. 0601 819 291
w godz. 10.00-12.00 od pn. - pt.
Pielęgniarkom, masażystom,
rehabilitantom dodatkowo praca.
Tel. 0604 61 36 15.________________
Firma zagraniczna poszukuje
współpracowników. Praca umysłowa.
Tel. 455 84 27.____________________
Praca w Niemczech przy szlifowaniu
detali z tworzyw sztucznych. Warunek
- pochodzenie + paszport niemiecki.
Tel. 049 172 42 126 13._____________
Zatrudnię emerytkę do sklepiku
szkolnego. Tel. 430 40 74.
Podejmę się opieki nad dzieckiem.
Tel. 415 84 72.____________________
Chcesz zarobić od 500 do 1000 zł.
Tel. 419 69 73 w godz. 11.00 - 14.00.
Przyjmę kierowcę kat. C + E.
Tel. 0604 138 743.
Praca od zaraz w Niemczech

dla brygady murarskiej
do wykonania stanu surowego.
Możliwość dalszej współpracy.
Tel. 0049/671/68103.

Rodowód naszej firmy wywodzącej
się z PZU S.A. sięga prawie 200 lat.
Udział PZU ŻYCIE S.A. w rynku
ubezpieczeń na życie wynosi 65,1%
(dane z I połowy 1998 roku).

PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A.
wypłacają najwięcej świadczeń i odszkodowań w Polsce.
Największa w Polsce firma ubezpieczeniowa działająca
w dziedzinie ubezpieczeń na życie - PZU ŻYCIE S.A.
ogłasza nabór kandydatów do pracy w charakterze:

AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO
Zainteresowanych pracą na własny rachunek we współpracy
z uznanym i doświadczonym partnerem, cieszącym się zaufaniem
milionów Polaków - PZU ŻYCIE S.A. proszeni są o przesłanie CV
NA adres:

PZU ŻYCIE S.A.

fhj

Inspektorat w Wodzisławiu Śląskim
ul. Michalskiego 12
44-300 Wodzisław Śląski - z dopiskiem „praca".
Kontakt telefoniczny - 455-28-90, 455-57-01, 455-49-16
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z obywatelstwem
niemieckim do pracy w krajach
Unii Europejskiej
w zawodach:
• ślusarz,
- spawacz MIG, MAG, TIG,
- tokarz,
- frezer,
- elektryk,
- hudraulik.
Wskazana znajomość
języka niemieckiego

Ta. 0-32/415 1501,415 19 98,
lub 0-77/ 4548850
pn-pt. 9.00-17.00

Dochodowy biznes dla małżeństw
po 40-tce. Tel. 414 03 75 pn.- pt.
8.00- 11.00.______________________
Dochodowa lub stała.
Tel. 032/ 42 42 352 od godz. 8.00 - 12.00.
Praca w Niemczech od zaraz
dla murarzy-tynkarzy, płytkarzy.
Teł, 0049/671 68 103.______________
Atrakcyjna praca stała lub dodatkowa.
Tel. 45 58 109 od 18.00 do 20.00.

RÓŻNE
Sprzedam suknię ślubną; rozmiar 40.
Tel, 419 61 18.____________________
Sprzedam suknię ślubną roz. 38
z włoskiej satyny, tegoroczny model.
Tel, 415 93 00.____________________
Sprzedam kasę fiskalną Optimus
Passa, wydruk termiczny, na gwarancji,
ulga podatkowa. Tel. 0601 47 11 26.
Kupię maszynę dziewiarską.
Tel. 415 64 73.____________
Sprzedam ciekawy zbiór książek
w biblioteczkach oszklonych szt. 4
(dużych) i atrakcyjny zbiór znaczków
pocztowych. Tel. 090 305 419._______
Sprzedam suknię ślubną, roz. 38.
Tel. 755 26 46.____________________
Sprzedam fortepian. Rok prod. 1991.
Stan bardzo dobry. Tel. 415 16 97.

USŁUGI
Renifer - naturalne czyszczenie,
farbowanie, naprawianie odzieży
skórzanej. Renowacja skór<zanych
kompletów wypoczynkowych
„Chemipral”, ul. Kozielska 5
oraz uL Zborowa 5. Tel, 0602 130 082.
Malowanie, tapetowanie.
Tel. 0602 440 336._________________
Dezynsekcje, deratyzacje,
dezynfekcje, gazowanie zbóż.
Racibórz, Siorak, tel. 415 62 21
(usługi dla ludności i instytucji).
Przeprowadzki kraj, zagranica.
Tel. 0602 812 461._________ _______
Czyszczenie dywanów i wnętrz
samochodów. Tel. 415 66 46.
Produkcja i sprzedaż płytek
piaskowca, lastrika oraz wykonywanie
usług. Tel. 032/ 43 00 898.___________
Czyszczenie wnętrz samochodowych,
dywanów i tapicerek. Racibórz,
tel. 415 35 52.____________________
Usługi malarsko-tapicerskie, gładź
gipsowa. Podanik VAT. Tel. 43 00 700.
Usługi rehabilitacyjne, masaż.
Tel. 0602 423 479._________________
Śluby, oprawa muzyczna.
Tel, 415 67 18.____________________
Otwarty Fundusz Emerytalny
POLSAT. II filar ubezpieczeń emery
talnych. Informacja. Zawieranie umów.
Zadzwoń już dzisiaj. Tel 415 51 52.
Kredyty gotówkowe - Racibórz,
ul. Londzina 18. Czynne: pn.- pt.
10.00- 16.00, sobota 9.00 - 13.00.
Tel. kom. 0603 663 485.____________
Pełne usługi rehabilitacyjne w domu
pacjenta. Tel. 415 48 61 w godzinach
14.00 - 20.00. Tel. kom. 0602 423 479.
Ocieplanie budynków, tynki mineral
ne, akrylowe, żywiczne. Szybko, tanio,
solidnie. Tel. 414 06 51, 0602 425 776.
Instalarstwo wodno-kanalizacyjne,
gaz, C.O. Płatnik VAT.
Tel. 0604 312 725 lub 032/ 415 72 96.
Prywatne lekcje muzyki: pianino,
skrzypce i umuzykalnienie.
Tel. 755 26 46._______
_________
Usługi transportowe 1.5 tony,
kontener. Tel. 415 21 88, 0602 449 246.
Absolwentka Akademii Muzycznej
udzieli lekcji gry na pianinie i akordeonie, Tel. 415 36 96._______
Jeżeli organizujesz przyjęcie, wesele,
urodziny, stypę itp. Potrzebujesz
kucharza. Zadzwoń. 0604 729 583.

TOWARZYSKIE
Atrakcyjna i miła. Tel. 0602-505-585.
Zadzwoń. Czekam. Tel. 0602-720-756.
Kinga zaprasza. Tel. 0604 363 677.
Dyskretna Pani - 0603 526 789.

ZDROWIE
STOMATOLOGIA
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.
Gabinet stomatologiczny Duodent,
lek. storn. Halina i Dariusz Świerkosz
- bezbolesne leczenie zębów laserem,
- leczenie próchnicy szwedzkim żelem.
Racibórz, ul. Żorska 1,
tel. 032415 1799.

DERMATOLOGIA
Wiktoria Kralewska-Kućmierz
- Dr n. med. Choroby skóry, testy
alergologiczne. Leczenie laserem.
Racibórz, ul. Solna 4/3
(centrum obok Orbisu).
Godziny przyjęć: od poniedziałku
do piątku od 15.30 do 17.00.
Tel. 4153750.

DIAGNOSTYKA USG
Gabinet USG
Lek. med. Witold Ostrowicz
Racibórz ui. Klasztorna 3
Przyjmuje: pn., wt., czw., pt.
12.00-14.00. Tel. 0604347669

Teresa Ziętak - lek. med.
specjalista - pediatra, alergolog.
Porady pediatryczne,
alergologiczne, testy uczuleniowe
dla dzieci i dorosłych.
Racibórz, ul. Książęca 12
Pon., śr., pt. od 17.00 do 18.00.
Wizyty domowe codziennie,
tei. 415 82 50.

lek. med. Piotr Szczerbicki
- specjalista chirurgii urazowej
i ortopedii
USG stawów biodrowych dzieci.
Przyjmuje: śr. 17.00-18.00.
Tei. 0604590344.

PSYCHOTERAPIA
Roman Walczak
certyfikowany psychoterapeuta
Instytutu Terapii Gestalt:
■ interwencje kryzysowe,
- psychoterapia.
Zgłoszenia tei. 415 89 37
w godz. 18.00-21.00.

Anna Walczak
certyfikowany psychoterapeuta
Instytutu Terapii Gestalt:
- interwencje kryzysowe,
- psychoterapia.
Zgłoszenia tei. 415 89 37
w godz. 18.00-21.00.

PEDIATRIA
Olczyk Jerzy - pediatra
USG, wizyty.
Racibórz, Klasztorna 3,
wt. 18.00-19.00, pt. 17.00- 18.00
Tel. 0602 102 043.

Pełna księgowość

księgi przychodu i rozchodu.
Tel. 0-32/ 415 60 65 (po 20.00).

USŁUGI BRUKARSKIE

i budowa szamb.
Otwarty Fundusz Emerytalny
„Zurich Solidarni”

świadczy pełny zakres usług.
Jolanta Matuszczak. Racibórz,
ul. Ocieka 82. Tel. 415 78 74.

Przepisywanie
prac dyplomowych,
profesjonalny,
komputerowy skład.
Wydruk na drukarce laserowej.
Cena za stronę 3,5 zł.

Tel. 0602 185 080

Tel. 419 65 70 lub 0604 583 432.

NIERUCHOMOŚCI
Kupimy starsze domy. Nieruchomość
ARKADY. Tel. 42 48 772.___________
Sprzedam czteropiętrową kamienicę
w centrum Katowic. Tel. kontaktowy
415 25 29 do godz. 18.00,
kom. 0601 59 25 29._______________
Sprzedam dom w Zabełkowie.
Tel, 0604 412 166._________________
Zamienię mieszkanie komunalne,
kawalerkę, 38 m2 ogrzewanie c.o.
w centrum Raciborza na większe
Tel. 0601 471 123 lub 415 63 12.
Sprzedam dom 170 m2 w zabudowie
szeregowej przy ul. Pomnikowej
w Raciborzu. Tel. 415 25 15.
Sprzedam mieszkanie 64 m2, 3 pokoje.
Tel. 415 39 88, 0601 214 719.
Sprzedam mieszkanie M3,
48 m2 w Skarżysku-Kamiennej.
Tel. 041/25 38 087.________________
Sprzedam działkę rekreacyjną
z murowaną altanką. Racibórz-Ostróg.
Tel, 0602 811 953._________________
Pilnie sprzedam dom komfortowy
o pow. 180 m2 z garażem i pomieszcze
niami gospodarczymi w Baborowie.
Tel. 077/ 486 96 25.________________
Do wynajęcia umeblowany nowy
apartament 45 m2. „Tresna” - okolice
Szczyrku. Cena 250 zł miesięcznie.
Tel. 0049 623 450 718 od godz. 18.00.
Sprzedam mieszkanie własnościowe
o pow. 52 m2 w Raciborzu przy
ul. Lotniczej 38/2. Tel. 0602 500 417.
Sprzedam mieszkanie 34 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
telefon, ul. Głowackiego.
Tel. 0604 80 11 61 po godz. 18.00.
Sprzedam działkę budowlaną
własnościową o pow. 5,64 ara przy
ul. Szczecińskiej w Raciborzu.
Tel. 415 74 30, tel. kom. 0604 54 88 89.
Sprzedam garaż z kanałem i prądem
przy ul. Górnej. Tel. 415 97 16.
Sprzedam dom w zabudowie szerego
wej skrajnej, działka 5 arów, o wysokim
standardzie. Cena do uzgodnienia.
Tel. 032/ 415 47 65 po godz. 17.00.
Sprzedam mieszkanie 49 m2, parter
w Raciborzu przy ul. Katowickiej.
Tel. 415 74 30, tel. kom. 0604 54 88 89.
Sprzedam atrakcyjne mieszkanie
M3, 38 m2. Racibórz, ul. Dworska, I p.
Tel. 286 44 78.____________________
Do wynajęcia lokal w centrum
Raciborza na działalność gospodarczą,
33 m2. Tel. 415 30 93 od 9.00 do 16.00.
Kupię mieszkanie własnościowe
do 30 m2, I-II piętro, z C.O., centrum
Raciborza. Tel. 415 86 59 po 17.00.
Zamienię mieszkanie komunalne.
2 pokoje, 36 m2, C.O. w centrum
Raciborza na większe, mogą być piece.
Tel, 0604 389 557._________________
Sprzedam mieszkanie 52,3 m2
w Raciborzu przy ul. Zamojskiego 10/5,
cena do negocjacji. Tel. 415 70 44,
0604 385 709._____________________
Zamienię mieszkanie własnościowe
2 pokoje, II piętro, 52,3 m2 na 3 pokoje.
Tel. 415 70 44, 0604 385 709.
Sprzedam garaż przy ul. Siwonia.
Tel. 415 32 78.____________________
Odstąpię sklepik wielobranżowy
w Samborowicach ul. Polna 1.
Wiadomość ul. Chodkiewicza 38 m. 4.
Wynajmę lokal o pow. 72 m2
na działalność gospod. w Raciborzu.
Tel. 415 49 58,____________________
Sprzedam mieszkanie 39 m2
w Raciborzu. Tel. 415 12 79
od 8.00-9.00 i 21.00 - 22.00.________
Do wynajęcia garaż przy ul. Nowej.
Tel. 0602 709 290._________________
Zamienię mieszkanie spółdzielcze
(61,5 m2, 3 pokoje) na mniejsze
(2 pokoje). Tel, 0603 410 661.________
Garaż do wynajęcia, Racibórz,
ul. Lwowska. Tel. 419 00 74.

Sprzedam mieszkanie własnościowe
o pow. 71 m2 przy ul. Żorskiej.
Tel. 415 00 24.___________________
Sprzedam lub wynajmę kiosk
drewniany przenośny o pow. 25 m2.
Tel. 501 59 17 73._________________
Sprzedam działkę budowlaną
na terenie Brzezia. Tel. 419 08 23.
Sprzedam kawalerkę 28.5 m2
ul. Kossaka II piętro, balkon,
opomiarowanie. Niska zabudowa.
Cena 38 tys. Tel 415 01 52
od 9.00- 10.00.__________________
Sprzedam mieszkanie 44 m2
w centrum. Tel. 415 39 91 od 8.00 20.00,415 19 58._________________
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
6 piętro na ul. Chełmońskiego.
Tel. 0602 139 392.________________
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
56 m2. Cena do uzgodnienia. Racibórz,
ul. Przejazdowa 21/1 (wieczorem).

Do wynajęcia dom z ogrodem
z zabudowaniami gospodarczymi
w Raciborzu. Tel. 415 29 53.
Sprzedam działkę w Raciborzu
przy ul. Ocickiej „Tulipan” wraz
z domkiem: kominek, woda, ubikacja.
Tel. kontaktowy 456 40 65.
Sprzedam mieszkanie w KędzierzynieKożlu o pow. użytkowej 2'00 m2 w willi
4 rodzinnej, garaż, pomieszczenia
gospodarcze. Tel. grzecz. 415 11 81.

ZiqjKa

47400 Racibórz ul. Mickiewicza 19b w (032) 414 04 14 a/tu (032) 415 49 54,
e-mail: ziajka@pro.onet.pl
Czynne: pn. - pL 9.00 -17.00

KUPNO ★ SPRZEDAŻ * WYNAJEM ★ DORADZTWO
Obsługa: Prawna, Notarialna, Geodezyjna, Wycena Nieruchomości

MIESZKALNE

TURYSTYKA
Wynajmę pokoje w Krynicy Górskiej.
Tel. 415 50 86 po godz. 16.00.
Ośrodek kursowy Wodzisław

ogłasza wpisy do LO
3 semestry 1.5 roku
w Raciborzu - eksternistyczne.
Zapisy i informacje:
tel. 422 55 17,455 69 12
______________ :____________

DOMY - SPRZEDAŻ

♦ R-rz Ostróg, dom w zabudowie szeregowej,
wysoki standard, cena do negocjacji.

47-400 Racibórz, ul. Rzeźnicza 2/2 (naprzeciw salonu FORDA) te\. 415 20 67
Biuro czynne: pon. - pt. 10.00 -16.00

♦ Baborów, dom wolnostojący o pow. 200 m2,
cena 130 000 zł.

Cena do negocjacji.

• Kawalerka pow. 38,6 m2,1 p przy ul. Lotniczej.
Cena do negocjacji.

• Kawalerka, przy ul. Rudzkiej, pow. 26,30 m2.
Ul p. Cena do negocjacji.

_________________

• Mieszkanie w Kędzierzynie-Koźlu, pow. 48 m2.

II p. z telefonem. Cena do negocjacji.____________
• Mieszkanie pow. 38 m2, 2 pokojowe. IV piętro
przy ul. Bosackiej, z telefonem. Cena 41 tys. zł.

==sz

DOMY

• Owsiszcze - budynek pięrtowy na działce

12.5 arów + 25 arów pola. Cena 56 tys. zł.
• Gródczanki - gm. Pietrowice. Budynek mieszkalny o pow. 120 m2 na działce 15 a. Cena 60 tys. zł.
• Nędza - budynek piętrowy, na działce 40 arów.
Cena 65 tys. zł.

♦ Mieszkanie przy ul. Katowickiej, pow. 62 m2,
X piętro, cena 55 000 zł.

♦ Mieszkanie w Kuźni Raciborskiej, 2 pokojowe,
IV piętro, cena 45 000 zł.

• Krzyżanowice - budynek piętrowy, pow użytkowa
230 m2. pow. działki 50 arów. Cena do negocjacji.

♦ R-rz Brzezie, działki o pow. 819 m2, 829 m2,
cena do negocjacji.
♦ R-rz Ocice, ul. Tuwima, pow. 770 m2, ogrodzona,
uzbrojona, cena 50 zł/m2.

• Markowice, 10 a. uzbrojona; 9 a. 27 m2.

• Długomiłowice - gmina Reńska Wieś. Dom
piętrowy, pow. 200 m2, 20 arów. Cena 90 tys. zł.

• Łubowice, 50 arów. Cena 25 tys. zł.___________

WYNAJMIEMY

uzbrojona; 12 arów, uzbrojona. Ceny do negocjacji

• Rudyszwałd, 20 arów. Cena 15 tys. zł.

♦ Mieszkanie 2 pokojowe, pow. 49 m2, II piętro,
550 zł + media.

SPRZEDAŻ, KUPNO, WYNAJEM, ZAMIANA, KREDYTY
5. Kuźnia Radb.

45 m2

45000

6. ul. Katowicka

52 m2

55000

7. Czarnieckiego

63 m2

66000

8. ul. Kościuszki

61 m2

59000

9. ul. Kościuszki

61 m2

59000

1200 m2

20 ar

2. Centrum miasta 2200 m2

18 ar

1. Baborów

450 m2

2. Centrum miasta

117m2

2. Ostróg

40 m2

46000(1

15 ar

12000

30 m2

450

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

• 60 m2, Spółdzielcza, I p. - 50 tys zł.
• 62 m2, Królewska, I p.

59,5 tys zł.

• Skrajny segment na Ostrogu, zmoder
nizowany - 230 tys zł (na raty).
• Dom z barem piwnym i sklepem na
15 a pod Raciborzem - 65 tys zł.

• Dom mieszkalno-biurowy + 300 m
hal prod.-magaz. w R-rzu - 265 tys zł.

ŻALUZJE - ROLETY

• 64 m2, Chodkiewicza, I p. - 75 tys zł.

• Dom 7-izbowy z lokalem warsztatowo
magazynowym w R-rzu -190 tys zł.

ZEWNĘTRZNE

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

DZIAŁKI BUDOWLANE_______________

• 64 m2. Królewska, XI p. - 62 tys zł.

antywłamaniowe, markizy
balkonowo-tarasowe

• 64 m2, Królewska, II p. - 64 tys zł.

• Racibórz - 0,45 hektara, pod budowę
stacji paliw. Cena do negocjacji.

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

• R-rz -14 arów, z garażem - 40 tys zł.

— PROMOCJA WIOSENNA —
— RATY—_______

• 70 m2, Londzina, IV p. - 52 tys zł.

• Ocice - 754 m2 - 28 tys zł.__________

DOMY I LOKALE DO SPRZEDANIA

• Dom 240 m2 luksusowo zmodernizowany na 12 a. w Ocicach - 390 tys zł.

♦ R-rz, Huzarska, 0,62 ha, cena 50 zł/ m2.

do negocjacji.

♦ R-rz, Drzymały, 0,08 ha, cena 300 zł/m2.
♦ R-rz, Łąkowa, 0,125 ha,cena 65 zł/m2.

I!

OFERTY PRZYJMUJEMY BEZPŁATNIE
POŚREDNICTWO W HANDLU
NIERUCHOMOŚCIAMI
Racibórz, 47-400, Hotel .POLONIA" ,
Plac Dworcowy 16,
tel Jfax 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, tel./fax 032/ 423 85 70, tel. 422 50 66;

DWA DOMY mieszkalne o pow. 100 m2
i 200 m2, położone na parceli 10 arów,
Racibórz. Istnieje możliwość zamiany
na mieszkanie lub dom.______________

POSZUKUJEMY do wynajęcia lokalu
handlowego w Rynku w Raciborzu
dla renomowanej firmy,

OBIEKT trzykondygnacyjny o pow.
całkowitej 675 m2 z przeznaczeniem na
działalność usługowo-biurową, położony
w Raciborzu. Cena 400 000 zł.

SPRZEDAMY:

Racibórz, ul. Wojska Polskiego 9B/12, tel. 415 34 16

• 52 m2. Lotnicza, VI p. - 52 tys zł.

♦ R-rz, Mickiewicza, 0,11 ha, cena 550 z/m2.

POSZUKUJEMY do kupna parcel pod
zabudowę wielorodzinną w Raciborzu
i okolicy.

Biuro obrotu nieruchomościami

• 47 m2. Ogrodowa - 52 tys zł.________

♦ R-rz. 1-go Maja, 0,46 ha, cena 130 zł/ m2.

1000

Mana
MIESZKANIA 2-POKOJOWE________

♦ R-rz. Mickiewicza, 0,08 ha, cena 650 zł/ m2.

WITAMY na stronach internetowych: www.ak.net.pl/infomark
31 ar

2. ul. Lotnicza

3 TERENY INWESTYCYJNE
♦ R-rz, Mickiewicza, 0,25 ha, cena 600 zł/m2.

Biura czynne od pon.-pt. w godz. od 8.00 - 16.00.

Wynajem mieszkania
1. Racibórz

• Cyprzanów - 7038 m2, w tym pod
zabudowę 19 arów - 32 tys. zł.______

• Nędza

Więcej ofert do wglądu w biurze

♦ R-rz. 0,7 ha, hala produkcyjno-magazynowa,
dwukondygnacyjna, zaplecze biurowe i socjalne,
I kondygnacja 500 m2, sprzedaż, cena 450 tys. zł.

OFERTA SPECJALNĄ

80000I

Wynajem lokalu
1. Miedonia

♦ R-rz, obiekt magazynowo-biurowo-usługowy,
0,44 ha, biura 120 m2 - umeblowane, magazyn +
warsztat + pom. socjalne 200 m2, parkingi,
wysoki standard, cena najmu 6 tys. zł/m-c.

Racibórz centrum, parter domu
wolnostojącego 124 m ,
piwnice 50 nr, nadaje
Sie na mieszkanie lub gabinet}
lekarskie. Cena 115 000 zł

tel./fax (32) 415 64 64, e-mail: micasa@webmedia.pl

Sprzedaż domu

♦ R-rz, 0,42 ha, biura 101 m2, hala 262 m2, maga
zyn 396 m2, warsztat 48 m2, sprzedaż 450 tys zł.

♦ R-rz, centrum, 0,07 ha. hala produkcyjnomagazynowa 400 m2, cena 230 tys zł.

47-400 RACIBÓRZ, ul. Staszica 6,

CENA

OBIEKTY GOSPODARCZE 2
♦ R-rz, obiekt pofabryczny, 1,2 ha, hale 4 500 m2,
wiata 800 m2, suwnice wewnętrzne i zewnętrzne,
stacja trafo 400 KVA, bocznica kolejowa,
sprzedaż 1200 tys zł.

♦ R-rz, obiekt restauracyjno - dyskotekowy
1200 m2, parcela 0,77 ha, parkingi, ogrodzony,
oświetlony, przy drodze wylotowej, cena najmu
10 tys. zł/m-c.

♦ Mieszkanie 3 pokojowe, w centrum R-rza, cena
najmu czynsz + 300 zł + media.

Biuro Obrotu
Nieruchomościami

POW. OZ.

♦ R-rz, Ostróg, budynek 250 nr, wysoki standard,
możliwość kupna lub wynajmu.

♦ R-rz, obiekt magazynowy, 0,35 ha, hala 490 m2
ogrzewana, wiata 100 m2, biura 80 m2, cena
najmu 7 500 zł/mies.

DZIAŁKI BUDOWLANE
♦ R-rz Ocice, ul. Górna, pow. 529 nr, cena do
negocjacji.

LOKALE HANDLOWO - USŁUGOWE
♦ R-rz, centrum, sklep 82 m2, piwnica 29 m2,
sprzedaż 270 tys zł.
♦ R-rz, centrum handlowe, pow. handlowe 2 x 600
m2, biura 100 m2. Ceny najmu do negocjacji.

♦ R-rz, obiekt pofabryczny, 2,3 ha, hale
produkcyjne, wiaty, biurowiec, budynek
socjalny, stacja trafo 500KVA, bocznica
kolejowa, maszyny i urządzenia budowlane,
sprzedaż, cena do uzgodnienia.

♦ Mieszkanie w Rydułtowach, pow. 40 m2, cena 36
000 zł.

Cena 55 tys. zł.

• Racibórz - Markowice Budynek mieszkalny o
pow. 120 m2 na działce 12 arów. Cena 80 tys. zł.

POW M.

1

♦ Mieszkanie przy ul. Lotniczej, pow. 37 m2, cena
42 000 zł.
♦ Mieszkanie przy ul. Żółkiewskiego, 3 pokojowe,
IV piętro, cena 850 zł/m2.

• Ciechowice, gmina Nędza - budynek piętrowy,
pow. użytkowa 150 m2 na działce 16 arów.

• Nowa Wioska - g. Krzyżanowice. Budynek mie
szkalny do remontu nadz. 4,15 ara. Cena 25 tys. zł.

LOKALIZACJA

♦ R-rz, biura, wysoki parter, 100 m2, cena najmu
12 zł/m2.

♦ Baborów, centrum, odnowiony budynek 350 nr,
2 lokale użytk., działka 950 m2, sprzedaż lub za
miana na mieszkanie. Cena sprzedaży 200 000 zł.

♦ Mieszkanie przy ul. Mysłowickiej, pow. 72 m2,
VIII piętro, cena do negocjacji.
♦ Mieszkanie przy ul. Żorskiej, pow. 71 m2, VII
piętro, cena do negocjacji.
,

• Krzanowice. Dom piętrowy na działce 4 ary

Cena 60 tys. zł - okazja._______________________

LOKALE BIUROWE

♦ Rogów, dom wolnostojący, pow. działki 3 a,
cena 70 000 źł.

MIESZKANIA - SPRZEDAŻ

KOMERCYJNE
♦ R-rz, budynek administracyjny 3-piętrowy,
675 m2, strych 160 m2, piwnica 150 m2,
powierzchnia kondygnacji 160 m2,
sprzedaż, cena 390 tys. zł.

♦ R-rz Ostróg, pół bliźniaka, cena 150 000 zł.

♦ Mieszkanie przy ul. Chodkiewicza, 3 pok. o pow.
63 m2, cena 73 000 zł. Możliwość kupna garażu.

„REZYDENCJA”
• Mieszkanie pow. 72 m2, IV p z telefonem.

POSZUKUJEMY
♦ Mieszkań 2-3 pokojowych do kupna lub
wynajęcia. Pilne!____________________

♦ R-rz Ocice, budynek przedwojenny, sad, 1,29 ha,
cena 80 000 zł.

Biuro Obrotu Nieruchomościami

MIESZKANIA 3 - POKOJOWE________

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

NIERUCHOMOŚCI

14 a. z rozp. bud. - 38 tys zł.

Prowizja nadal 1,5%

MIESZKANIE w Raciborzu przy
ul. Katowickiej, pow. 49 m2, M-3,
parter. Cena 47 000 zł - do negocjacji.
MIESZKANIE w Raciborzu,
ul. Kościuszki, M-4, pow. 60 m2,1 p.
Cena do negocjacji.
MIESZKANIE w Raciborzu, rejon
ul. Chodkiewicza, M-4, pow. 64 m2, 1 p.
Cena do uzgodnienia.

MIESZKANIE w Raciborzu, ul. Rudzka,
M-4, pow. 64 m2,1 p. Cena 63 000 zł.
DOM jednorodzinny położony 7 km
za Kietrzem o pow. użytk. 100 m2,
pow. parceli 13700 m2. Cena 31 000 zł
- do negocjacji.______________________
DOM położony w Raciborzu - Brzeziu,
pow. użytk. 120 m2, parcela 16 ara.
Cena do uzgodnienia.

DOM jednorodzinny, parterowy,
po kapitalnym remoncie-oraz budynek
gospodarczy z garażem na działce
o pow. 3270 m2, położony w rejonie
Nieboczowy. Cena 65 000 zł
- do negocjacji.

BUDYNEK WARSZTATOWY, parterowy
o pow. użytk. 400 m2, parcela
o pow. 700 m2, położony w Raciborzu.
Cena 200 OOO zł.____________________
PARCELĘ budowlaną o pow. 2003 m2,
uzbrojona, położona w Raciborzu
- Brzeziu. Cena 50 OOO zł.____________
PARCELĘ budowlaną o pow. 25 ar,
położona w Łukowie. Możliwość
zamiany na samochód.
Cena 15 000 zł._____________________
PARCELĘ budowlaną o pow. 3698 m2,
położona w Bogunicach.
Cena 15 OOO zł - do negocjacji._______
GARAŻ z kanałem w Raciborzu - Ocice.
Cena 9000 zł._______________________
WYNAJMIEMY:

LOKALE HANDLOWE o powierzchniach:
153 m2, 80 m2, 20 m2 na parterze,
położone w centrum Raciborza.
Preferowane branże: kosmetyczna,
RTV, AGD, odzieżowa, meble.
Czynsz do uzgodnienia.

NOWINY RACIBORSKIE
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KRZYŻÓWKA

W ostatnich dniach w raciborskim
szpitalu urodziły się:

z niespodzianką

Waga
(23.09-23.10)

Baran
(21.03-20.041
Niech Cię nie denerwują
czyjeś złe humory, będą niczym nie
usprawiedliwione, zlekceważ je, tak
jakby ich nigdy nie było. Warto nato
miast skierować uwagę ku komuś no
wemu, kto pojawi się na horyzoncie
w sposób zupełnie niespodziewany.
W wiadomej sprawie - z opresji po
może Ci wyjść Rak.

Nie musisz koniecznie kon
centrować się tylko na podstawowych
obowiązkach. Jeśli coś wyjątkowo Cię
zainteresuje, a będzie tak w tym tygo
dniu, na pewno nic złego z tego nie
wyniknie. W Twoich kontaktach z
partnerem zła passa już wkrótce minie.
Dostrzeżecie w sobie zalety, na które
dotąd nie zwracaliście uwagi.

Skorpion
(24.10-23.11)

Byk
(21.04-20.05)
Z wielką łatwością nawią
zywać będziesz znajomości i możesz
zyskać nowego przyjaciela. W spra
wach zawodowych oprzyj się na lu
dziach, którym ufasz. Co dwie głowy,
to nie jedna. W finansach nie widać
teraz wielkiej zwyżki, ale żyjąc
skromniej, dasz sobie radę.

14.08, ur. o godz. 4.45., córka
Jolanty Gajewskiej. 3200 g, 54 cm.

Bliźnięta
(21.05-21.06)
Nadchodzące dni będą peł
ne niespodzianek. Ktoś za Tobą szaleje
i wreszcie to wyzna w najbardziej nie
oczekiwanym momencie. Chodząc z
głową w chmurach, nie trać gruntu
pod nogami. Miłosne wzruszenia nie
powinny Cię obezwładniać! Masz
duże możliwości, więc dołóż starań i
nie zepsuj czegoś i tym razem.

Rak
(22.06-22.07)

14.08, ur. o godz. 9.38, córka
Joanny Iwanowskiej. 3550 g, 50 cm.

Poziomo:

(Stamsłw Kapuśniak)

1) Pomorskie lub Mazurskie, 6) nalot na miedzi, 7) Ignacy, rodak
zasłużony dla Chile, 9) pachnie wieczorem w ogródku, 14) auto z
Bielska, 15) lokatorka za ścianą, 17) dyskiem lub oszczepem, 18)
900 sekund, 19) bezkrólewie, bezrząd, 21) świątynia protestancka,
22) stolica Uzbekistanu, 24) kraj fiordów, 25) umowa handlowa,
31) wyborca, 32) najważniejszy przepis prawny, 33) starożytny
twórca etyki lekarskiej.
23.08, ur. o godz. 22.40, córka
Anny Wagner. 3000 g, 50 cm.

23.08, ur. o godz. 12.30, córka
Moniki Smołkowicz. 3600 g, 55 cm.

1) pęk banknotów, 2) sekutnica, 3) ze stolicą w Delhi, 4) rączy koń,
5) znawca moralności, 6) szczyt w pobliżu Kasprowego, 8) na
bolące miejsce, 10) miejscowość nad Dunajcem z gotyckim zam
kiem, 11) port rybacki na Półwyspie Helskim, 12) świadectwo uro
dzenia, 13) rozczochrane włosy, 14) mężczyzna w spódnicy, 16)
kwitnie tylko jeden raz, 20) utrzymywanie czystości ciała, 23) sie
dlisko uczuć, 26) matecznik w puszczy, 27) mieszkaniec Ankary,
28) wydatek, 29) brak szczęścia, 30) jedna z planet Układu Sło
necznego.
Litery z pól oznaczonych od 1 do 24 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 kosmetyki do pielęgnacji ciała.

Bądziesz gotowy na każde
szaleństwo, bo bardzo Ci zależy, aby
ktoś zwrócił na Ciebie uwagę. Posta
raj się rozwiązać swoje sercowe pro
blemy na początku tygodnia, bo potem
będziesz potrzebował spokoju. Nawał
obowiązków gruntownie Cię przy
gniecie. .Pamiętaj: masz coraz większe
szanse u kogoś, na kim Ci zależy.

Lew
(23.07-22.08)
Atmosfera w domu nie bę
dzie najlepsza. Dojdzie do spięć z
partnerem. Pamiętaj o jednym: mowa
jest srebrem a milczenie złotem. Jeśli
nie chcesz komplikacji, trzymaj się
tej mądrej zasady jak najdłużej. W
pracy zachowaj dystans do proble
mów, a oszczędzisz sobie zmartwień.

Panna
(23.08-22.09)
Pobyt Merkurego w Twoim
znaku kończy się, ale zdążyłaś wyko
rzystać szansę. Przygotuj się na sukce
sy zawodowe. W dziedzinie uczuć też
szykują się przyjemne niespodzianki.
Romantyczne spotkanie, czułe wyzna
nia, jednym słowem wszystko, o czym
od dawna marzyłaś!

Licz przede wszystkim na
siebie. Chociaż zaprzyjaźniona blon
dynka też może Ci sporo pomóc, i to
w bardzo ważnym momencie. Porwiesz się na dużą sprawę i będziesz
mieć spore szanse na zwycięstwo.
Ale nie wszystko jednak zależy od
Ciebie. Potrzebny będzie też przysło
wiowy łut szczęścia.

Strzelec
(24.11-21.12)
Jesteś zmęczony, a przez
to często podekscytowany i zirytowa
ny. Uważaj, bo bardzo łatwo możesz
teraz popaść w konflikt ze swym naj
bliższym otoczeniem. Najgorzej by
było, gdyby Twój zły humor padł na
szefa. Mogłoby dojść do jakiejś scy
sji. Na pewno nie byłbyś wtedy tym,
kto wygra.

H

Koziorożec
(22.12-20.01)

Bądź tym mądrzejszym i
nie daj się wciągnąć partnerowi w
emocjonalne gierki. Opanowanie i
zdecydowanie to punkt dla Ciebie.
Zanim podpiszesz jakąś umowę,
przeczytaj ją trzy razy. Nie wchodź w
interesy z ludźmi, do których nie
masz pełnego zaufania, bo możesz
paść ofiarą oszusta.

Wodnik
(21.01-20.02)
Najbliższy okres będzie na
leżał do męczących: nawał zawodo
wych
obowiązków,
konieczność
wzmożonych kontaktów oraz przemę
czenie nerwowe mogą się ujemnie od
bić na zdrowiu nieco starszych Wodni
ków. W tej sytuacji cięższe prace do
mowe zostaw sobie na później.

Ryby
(21.02-20.03)
Dotkliwie przeżyjesz ko
niec wakacji, tym bardziej że zmarno
wałeś możliwość wypoczynku. Nie
pozostaje Ci nic innego, jak teraz po
myśleć o zregenerowaniu sił, przynaj
mniej częściowo. Dobrze zrobią Ci
spacery i codzienna gimnastyka.

Balsamy „Vaseline Intensive Care” otrzymuje zwyciężczyni
krzyżówki z 18 sierpnia pani Halina Szymczyk z Raciborza.
Nieodebranie nagrody w ciągu miesiąca od daty opublikowania listy
zwycięzców będzie uznane za rezygnację z jej przyjęcia.
[—■

—■—

—-

——

11

I

—. —

I “KUPON-KRZYŻÓWKA”
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| ■ Kupon należy wystać na adres naszej redakcji z roz■ wiązaniem i z danymi nadawcy (imię, nazwisko, adres). Wśród tych, którzy nadeślą
I poprawną odpowiedź zostanie wylosowana co tydzień nagroda. -

♦♦*
Pewien baca miał bardzo groźnego
psa. Pozagryzał on wszystkie oko
liczne psy.
- Skąd ty masz taką bestię? - dzi
wowali się sąsiedzi.
- Wójek mi przywiózł z Afryki. Ja
mu tylko trochę grzywkę przycią
łem...

24.08, ur. o godz. 19.45, syn
Eweliny Musiel. 3350 g, 55 cm.

| Imię/nazwisko:
| Adres: |

Tel.

L

J

RADIO
25.08, ur. o godz. 17.05, syn Agnieszki Frankowskiej. 2900 g, 53 cm.

Dwóch górali wychodząc z gospo
dy przewróciło się na amen. Po
chwili jeden głośno godo:
- Józek, jak wstaniemy, to idziemy
jesce na jednego. A jak nie wsta
niemy, to idziemy do domu.

❖ ❖ ♦.
- Baco, co robicie, jak macie czas?
- Siedzem se i myślem.
- A co robicie, jak nie macie cza
su?
- Wtedy ino siedzem.
« ❖❖
Turysta wchodząc do gospody
Pyta:
- Baco, ten stołek obok was jest
wolny?
Baca się schyla pod stół i pyta?
- Jędrek, bedzies jesce pił?

❖ ❖ ❖

