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RACIBÓRZ
Władze miasta i powiatu przedstawiły radnym projekty przyszłorocznych budżetów. Teraz radni będą zgła
szać swoje poprawki choć - generalnie - panuje opinia, że kryzys Jinansów publicznych w państwie odbije się
na samorządach.

Gdzie szukać pieniędzy?
Powiat startuje w przyszły 2000
rok z budżetem 84,7 min zł. W tym
roku jest to 56,2 min zł. Tak znaczący
wzrost wynika z faktu przekazania
przez budżet państwa ponad 31 min
zł na dokończenie budowy szpitala
przy ul. Gamowskiej. Tu hojność
państwa, dla władz powiatu trochę
zaskakująca, niestety się kończy.
Reszta pieniędzy to dotacje i subwen
cje na ściśle określone zadania. Pie
niędzy tych, co akurat dla władz po
wiatu nie jest zaskoczeniem, na pew
no w ciągu roku zabraknie. Samorzą
dowcy są dziś bowiem przekonani, że
władze centralne co prawda podzieli
ły się władzą z powiatami, ale na jej
sprawowanie przekazują żałośnie ni
skie kwoty. Przysługujący powiatom
1 proc, udział w podatku dochodo
wym płaconym przez mieszkańców
został oszacowany na poziomie 925,7
tys. zł. Nie ma co myśleć o realizacji
jakiejkolwiek znaczącej inwestycji.
Przyjdzie zająć się planami i koncep
cjami na przyszłość oraz żmudnie re
alizować obowiązkowe zadania.
To drugie nie należy do łatwych.
Powiat przekonał się o tym w tym
roku w dziale oświata ponadpodsta

wowa. Już w styczniu 1999 r. było
wiadomo, że subwencja na te cele
jest niedoszacowana. Jakby tego było
mało, państwo zostawiło władzom
powiatu schedę w postaci kilku dy
rektorów placówek, którzy nie po
zbyli się mentalności dłużników i przekraczając budżety - zaciągali zo
bowiązania finansowe. W tym roku
oświata pochłonie ponad 23 min zł
subwencji i od 1,5 do 2 min zł kredy
tu na załatanie oświatowego deficytu.
W 2000 r. powiat otrzymał na oświa
tę 26,64 min zł. To co prawda więcej,
ale jeśli uwzględnić konieczność
spłaty kredytu i podwyżkę wynagro
dzeń nauczycieli, prawie nic. Władze
powiatu, chcąc więc zapobiec podob
nym jak w tym roku przykrym kredy
towym niespodziankom, zapowiadają
w oświacie restrukturyzację i poważ
ne działania oszczędnościowe.
Budżet miasta wyniesie 67,4 min
zł, w tym dochody własne (podatki i
opłaty lokalne, udział w podatkach
dochodowych od osób prawnych i fi
zycznych oraz wpływy ze sprzedażymienia), to 64,24 min zł czyli niewie
le ponad 400 tys. zł więcej niż w tym
roku. Oznacza to, że finanse miejskie

przegrały z inflacją. Powód? Mniej
sze niż w tym roku będą wpływy z
udziałów w podatkach: od osób fi
zycznych - tylko 15,8 min zł (16,24
min zł w ’99) i prawnych - 700 tys. zł
(1 min zł w '99). Władzom miasta
pozostaje jedynie liczyć na zwiększe
nie kwot tych udziałów w ciągu roku.
Jest na to jakaś szansa, bo przy ich
obliczaniu resort finansów wziął dane
GUS-u z września 1998 r.
Mimo to wzrost dochodów z tego
tytułu nie spełni oczekiwań władz
miasta na tyle, by myśleć o pełnej re
alizacji planów
inwestycyjnych.
Przyjęty w tym roku plan działań sa
morządu na lata 1999-2003, od przy
szłego roku w dużym stopniu okaże
się koncertem pobożnych życzeń. Był
zresztą taki z założenia, bo wiele in
westycji miało być realizowanych
przy pomocy środków zewnętrznych,
głównie funduszy przedakcesyjnych
Unii Europejskiej. Na razie jednak
nie zapowiada się, by już w przy
szłym roku Racibórz obficie czerpał z
tego źródła, na które z utęsknieniem
spogląda kilka tysięcy innych gmin i
powiatów.
Grzegorz Wawoczny

„Pewnym pozytywnym novum”
nazwał prezydent Raciborza Andrzej
Markowiak spotkania, które Zarząd
Miasta odbywa z Zarządem Powiatu.
Jeszcze do niedawna o współpracy
obu szczebli samorządów nie mówiło
się poważnie. Sytuacja zmieniła się
od momentu odwołania starosty
Krzysztofa Bugli i powołania na to
stanowisko Marka Bugdola oraz włą
czenia do szerokiej koalicji rządzącej
w powiecie Towarzystwa Miłośni
ków Ziemi Raciborskiej. Prezydent
Andrzej Markowiak wyraził nadzieję,
na sesji Rady Miasta 17 listopada, że
ta współpraca pozwoli rozwiązać
wiele ważnych kwestii. W podob
nych duchu, w rozmowie z nami wy
rażał się starosta Marek Bugdol. Na
wspólnym spotkaniu, 8 listopada, Za
rządy Miasta i Powiatu omawiały
wspólnie kwestie dotyczące: prze
kształcenia Zakładu Lecznictwa Am
bulatoryjnego; przekazania miastu
budynku Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu; utworzenia Centrum Kultury
na bazie działających w mieście
ośrodków: powiatowego Młodzieżo
wego Domu Kultury oraz miejskich RDK-u i „Strzechy” oraz wypraco
wania wspólnych założeń do strategii
rozwoju miasta i powiatu.
z
(waw)
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Amnestia
dla dłużników
Miejski Zarząd Budynków w Ra
ciborzu rozesłał swym najemcomdłużnikom zawiadomienie o umorze
niu odsetek od zaległości czynszo
wych oraz opłat za świadczenia ko
munalne typu: wywóz i składowanie
odpadów, woda i odprowadzanie
ścieków. Jeśli zaległości zostaną spła
cone do końca tego roku, to odsetki
zostaną umorzone w 100 proc. Jeśli
ktoś zdecyduje się z tym poczekać do
końca marca 2000 r., to redukcja się
gnie tylko 75 proc.
Zaległości czynszowe w zasobach
zarządzanych przez MZB ma ponad
600 lokali, głównie mieszkalnych.
Łącznie opiewają one na kwotę 1,12
min zł. Tylko w tym roku MZB skie
rowało do sądu 147 pozwów o eks
misję. Od 1 kwietnia do końca paź
dziernika, kiedy prawo na to zezwala,
wykonano 32 takie eksmisje.
(waw)
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23 listopada odbyła się sesja
Rady Powiatu. Podczas niej radni
wysłuchali informacji o stanie rol
nictwa i ochrony środowiska w
powiecie raciborskim oraz wystą
pień: śląskiego wojewódzkiego
inspektora ochrony roślin w Kato
wicach Doroty Szwajgier, dyrek
tora Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa w Opolu Jerzego
Kołodzieja, dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz
nej Dariusza Forysia i powiatowe
go lekarza weterynarii Andrzeja
Diadyka.
❖

Daniel Siedlok wygrał konkurs
na dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 5 w Raciborzu-Studziennej. Za
stąpi na tym stanowisku Marka
Kurpisa, który objął stanowisko
naczelnika Wydziału Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych w
Urzędzie Miasta.
❖

Zarząd Miasta Raciborza zmie
nił swoją wcześniejszą decyzję i
udzielił wicestaroście raciborskie
mu Krzysztofowi Kowalewskiemu
urlopu bezpłatnego na zajmowa
nym do niedawna stanowisku dy
rektora Zakładu Usług i Higieny
Komunalnej.
❖

Zarząd Miasta zgodził się na
zakup przez Muzeum w Raciborzu,
z środków własnych placówki, ze
stawu komputerowego, który po
służy do inwentaryzacji zbiorów
oraz prostego składu ulotek i za
proszeń.
❖

Maria z Zobolewiczów Wojt
czak otrzyma od władz miasta 600
zł nagrody za dorobek poetycki,
popularyzację poezji i słowa pol
skiego.
❖

Władze miasta będą w tym
roku ponownie, na placu Długosza,
organizować zabawę sylwestrową.
Ma być koncert oraz pokaz sztucz
nych ogni. W budżecie miasta za
rezerwowano na ten cel 7,6 tys. zł.
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WODZISŁAW

Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała wniosek starosty o wyrażenie zgody na odwołanie radnego Jana
Kuligi z funkcji dyrektora Powiatowego' Centrum Pomocy Rodzinie.

Niedawno prezydent Wodzisła
wia Ireneusz Serwotka przebywał z
wizytą w tureckim mieście Alania.
■Odbywał się tam zjazd partnerów
miasta Gladbeck.

Dziecko bez rodziców?
Czuję się w tych sprawach jak
dziecko, którego rodzice rozwodzą się
- powiedział przed głosowaniem nad
wnioskiem starosty sam zaintereso
wany. Rada w milczeniu słuchała
jego wystąpienia, w którym Jan Kuli
ga starał się przekonać radnych, że
wnioskowi starosty brakuje uzasad
nienia merytorycznego. Przypomnijmy, że - zgodnie z prawem - praco
dawca chcący zwolnić z pracy radne
go musi wystąpić z wnioskiem o wy
rażenie na to zgody przez Radę. Zgo
da ta nie ma jednak charakteru obli
gatoryjnego. To znaczy sprzeciw
Rady nie wiąże wnioskującego pra
codawcy, w tym przypadku starosty.
Tymczasem przypadek radnego
Jana Kuligi przypadkiem pospolitym
nie jest. J. Kuliga, w latach 19901994, był prezydentem Raciborza. Od
1994 r„ kiedy to prezydentem został
Andrzej Markowiak, przeszedł do
opozycji. Najpierw konstruktywnej,
bo w latach 1994-1998 w zasadzie nic
nie było w stanie zmienić układu wła
dzy w mieście, potem do bardziej real
nej. Realnej, bo przed ubiegłoroczną
kampanią wyborczą, J. Kuliga wraz z
odwołanym starostą Krzysztofem Buglą utworzyli Ligę Raciborską. Jej pre
zydentem został sam Kuliga. Ugrupo
wanie to weszło później w koalicje
wyborcze. Do Rady Miejskiej jej kan
dydaci startowali w ramach AWS-u,
do Rady Powiatu w ramach koalicji
Przyszłość Regionu Raciborskiego.
W tym czasie interesy obecnego
starosty Marka Bugdola i Jana Kuligi
były zbieżne. W powiecie Liga Raci
borska weszła w skład koalicji rzą
dzącej, w mieście znalazła się w opo
zycji. Kandydatem tej opozycji na
prezydenta Raciborza był Marek
Btigdol. Jego kandydatura nie prze
szła. Wcześniej jednak, kiedy koali
cja AWS-SLD-Mniejszość Niemiecka-Forum Raciborskiej Izby Gospo
darczej - przynajmniej w założeniach
jej liderów - miała większość w Ra
dzie, Kuliga był brany pod uwagę

❖

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
przedstawiła
najnowszą statystykę dotyczącą za
chorowań na niektóre choroby za
kaźne na terenie powiatu racibor
skiego. W tym roku, co cieszy, nie
odnotowano zachorowań na: dur
brzuszny, dur rzekomy, błonicę,
botulizm, czerwonkę, zapalenie
mózgu, tasiemczycę, ostre poraże
nie wiotkie u dzieci do 14 lat,
krztusiec i odrę. W przypadku po
zostałych chorób sytuacja wygląda
następująco (kolejno: ilość przy
padków w 1998 r„ w okresie I-IX
’99, dynamika wzrostu): salmonellozy - 54,3 7,(-)31,5%; zatrucia po
karmowe - 94,92,(-)2,1%; biegunki
u dzieci do lat 2 - 24,31 ,(+)29,2%;
płonica - 132,30,(-)77,3%, ospa
wietrzna - 466,467,(+)0,2%; ró
życzka - 179,1l,(-)93,8%, żółtacz
ka (WZW B) - 25,16,(-)36%; żó
łtaczka (WZW C) - 10,24,(+)24%;
WZW i inne nieokreślone - 17,15,()11,8%; świnka - 430,462,(+)7,4%;
świerzb - 138,58,(-)58%, grypa 1942,7204,(+)270,9%. Ze statystyk
wynika, że najgroźniejszą obecnie
chorobą zakaźną jest grypa.
❖

31,1 tys. zł rezerwy na akcję
„Zima” ma Powiatowy Zarząd
Dróg w Raciborzu. Jeśli zimowa
aura utrzyma się do końca listopa
da, pieniędzy tych może jednak za
braknąć.
❖

216 znaków drogowych na
podległych sobie arteriach wymie
nił w tym roku Powiatowy Zarząd
Dróg.

~ ■ INFORMACJE ■
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Jubileusz
chóru
Chór Parafii Wniebowzięcia Naj
świętszej Marii Panny w Raciborzu
obchodzi w tym roku swoje 25-lecie.
Inicjatorem j€go utworzenia był nie
żyjący już ks. prałat Stefan Pieczka.
Pierwszy koncert chóru odbył się do
kładnie 8 grudnia 1974 r. W tym roku
chórzyści z fary postanowili uroczy
ście obchodzić swój jubileusz. Kon
cert inauguracyjny odbył się w bazy
lice na Górze Świętej Anny. Dalsze
uroczystości z tym związane odby
wać się będą w kościele p.w. WNMP
w Rynku.
W 1974 r. rolę stałego dyrygenta
objął Józef Oślizło, a prezesem zosta
ła jego żona Sonia. W prowadzeniu
zespołu
pomagali:
Aleksander
Orłowski, Anna Pardon oraz siostra
Danuta SVD. Po śmierci, w 1991 r„
księdza Pieczki, opiekę nad chórem
przejął obecny proboszcz parafii w
Rynku, ks. Ginter Kurowski. Łączni
kami i opiekunami chóru byli księża:
Alojzy Nowak, Piotr Tkocz, Jan Szafarczyk a obecnie Waldemar Walz.
Po kilkumiesięcznej przerwie w
działalności, od wiosny tego roku, sta
łym dyrygentem 40-osobowego chóru
jest Jan Goldman, a prezesem została
Danuta Kanuer. Z chórem współpracu
je organista Krystian Strzondała. Dętą
orkiestrą kameralną kieruje Herbert
Gawron. Chór ma w swoim repertu
arze utwory na wszystkie uroczystości
kościelne oraz kameralne i rodzinne.
(waw)
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jako kandydat na prezydenta. Stało
się inaczej. M. Bugdol tymczasem
został wicestarostą a K. Bugla staro
stą. J. Kuliga zaś - pracujący dotych
czas w Młodzieżowym Ośrodku Wy
chowawczym w Kuźni Raciborskiej został przez starostę Buglę powołany
na stanowisko dyrektora Powiatowe
go Centrum Pomocy Rodzinie.
W lipcu doszło jednak do kryzysu
politycznego w powiecie. W jego
efekcie, w październiku, odwołano
starostę K. Buglę. Zastąpił go, jak
wiadomo, Marek Bugdol. Nastąpiło
ocieplenie stosunków z władzami
miasta, jednocześnie Liga Racibor
ska straciła jakiekolwiek wpływy po
lityczne. Jan Kuliga zrezygnował z
przewodzenia opozycji w mieście. Po
staroście Bugli, z funkcji wiceprze
wodniczącego Rady Powiatu odwoła
no jego zwolennika Marka Rapnickiego. Dla wielu radnych powiato
wych stało się oczywiste, że kolejną
osobą „do zwolnienia” będzie wła
śnie Jan Kuliga.
Wniosek starosty nie był więc za
skoczeniem. Zarząd powiatu wskazy
wał wcześniej na dwie merytoryczne
przesłanki: opieszałość przy wypłacie
zasiłków dla rodzin zastępczych ofiar
wypadku w Studziennej i brak proce
dur wewnętrznego obiegu dokumen
tów w PCPR. Za to pierwsze dyrekto
rowi udzielono upomnienia, od czego
odwołał się on do sądu pracy. Nieofi
cjalnie mówiło się też o konieczności
^oczyszczenia” atmosfery w jednost
ce ze względu na autokratyczny spo
sób kierowania nią przez dyrektora
Kuligę, co miało spowodować rezy
gnację z pracy kilku pracowników.
Podczas sesji radni usłyszeli, że:
ich kolega „nie pchał” się na stanowi
sko dyrektora PCPR, mimo to jest
dumny z działalności jednostki, Ma
rek Bugdol - kiedy był wicestarostą nigdy nie interesował się jej działal
nością a jego obecny wniosek wynika
z „niedoinformowania”. Kuliga za
kończył swe przemówienie senten
cjonalnie. Powiedział, że człowie
kiem się jest a dyrektorem bywa.
Głosowanie nad wnioskiem staro
sty było tajne. Wcześniej radni opo
zycji: Henryk Wójcik i Mirosław
Szypowski chcieli, by starosta uza
sadnił a w zasadzie doprecyzował
swój wniosek. Ten, który przedstawił
uznali bowiem za niewystarczający.
Rada odrzuciła jednak tę sugestię, tak
samo jak wniosek o powołanie spe
cjalnej komisji do wyjaśnienia spra
wy. Po głosowaniu okazało się, że na
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Wieczornica
w Strzesze
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Raciborskiej, Dom Kultury „Strze
cha” oraz Muzeum w Raciborzu za
praszają, 27 listopada o godz. 17.00,
do DK „Strzecha” na wieczornicę po
święconą pamięci raciborzanina Arki
Bożka, w związku z przypadającą w
tym roku 100 rocznicąjego urodzin i
45 rocznicą śmierci. Wieczornica
otworzy cykl spotkań i wystaw po
święconych Bożkowi oraz czasom, w
których żył i działał. Honorowy pa
tronat nad tymi imprezami objęli: sta
rosta raciborski Marek Bugdol i pre
zydent Raciborza Andrzej Marko
wiak. 27 listopada w DK „Strzecha”
wystąpi chór maestro Piotra Libery,
wykład wygłosi prof. Franciszek Ma
rek z Uniwersytetu Opolskiego, zaś
krótkie prelekcje przedstawią Norbert
Mika i Alfred Nowak. Z montażem
poetyckim wystąpią uczniowie SP-14
im. Arki Bożka w Mąrkowicach.
(waw)

Jan Kuliga

33 radnych, 20 pozytywnie zaopinio
wało wniosek starosty, 10 było mu
przeciwnych, zaś trzech wstrzymało
się od głosu.
G. Wawoczny

WODZISŁAW

Będzie
rentgen
Zarząd Powiatu wodzisławskiego
podczas posiedzenia, które odbyło się
17 listopada, przyjął projekt uchwały
Rady Powiatu w sprawie zakupu uni
wersalnego aparatu rentgenowskiego.
Starostwo kilka dni temu otrzymało
potwierdzenie, że obiecana dotacja w
wysokości 400 tysięcy złotych dla Ze
społu Opieki Zdrowotnej trafi lada
dzień na powiatowe konto. Podczas
kolejnej sesji radni otrzymają projekt
uchwały w sprawie rozdysponowania
tych pieniędzy - mówi rzecznik Urzę
du Powiatowego Krzysztof Gemza.
Ponieważ muszą one zostać wydane i
rozliczone do 15 grudnia, władze
ZOZ-u zwróciły się do Urzędu Zamó
wień Publicznych, by zezwolił na
skrócenie procedury przetargowej.
Zgoda taka została wydana - dodaje.
Nowy aparat rentgenowski będzie
kosztował 700 tysięcy złotych. Bra
kujące 300 zł będzie pochodzić ze
środków Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Max

WODZISŁAW

Wspólny
interes
Władze powiatowe chcą poprzeć
rezolucję radnych powiatu racibor
skiego w sprawie ochrony przeciw
powodziowej, a konkretnie braku de
cyzji o budowie zbiornika „Dolny
Racibórz”. Zarząd Powiatu wodzi
sławskiego przyjął już projekt
uchwały Rady Powiatu popierającej
inicjatywę samorządowców Raciborszczyzny.
Jeśli radni przyjmą dokument,
wówczas zostanie on wysłany do
marszałka sejmu. Mieszkańcy powia
tu wodzisławskiego również z nie
cierpliwością czekają na decyzję o
budowie zbiornika, który zabezpie
czyłby przed powodzią dorzecze gór
nej i środkowej Odry.
Pierwsze plany budowy zbiornika
sięgają czasów przedwojennych. Te
mat odżył ponownie już około 20 lat
temu. Mieszkańcy miejscowości, któ
re mają zostać wysiedlone i zalane od
lat żyją niepewni jutra, a powódź z
1997 roku pokazała, jak bardzo bra
kuje w tym regionie tego zabezpie
czenia.
Max

Z wizytą
w Alanii
Z inicjatywą spotkania we wrze
śniu tego roku Wystąpił burmistrz
niemieckiego miasta Gladbeck Eckhard Schwerchoff. W tureckiej Alaijii, która również utrzymuje stosunki
z Gladbeck, spotkali się partnerzy
tego miasta. Oprócz prezydenta Wo
dzisławia przyjechali goście z Fran
cji, Austrii i terenu byłej NRD.
Tureckie spotkanie miało na celu
udowodnić, że nie tylko w Brukseli
zapadają decyzję dotyczące integracji
europejskiej. Bardzo istotne dla wspól
nej Europy są również partnerskie
kontakty na szczeblach samorządo
wych. Choć spotkanie miało charakter
zapoznawczy, jego organizatorzy liczą
na to, że przyszłe kontakty będą przy
nosić wymierne korzyści. Gospodarze,
czyli władze miasta Alania zaprezento
wali dorobek ostatnich 10 lat. Jest to
miasto w którym mieszka około 150
tys. osób. Alania w ciągu ostatniej de
kady zrobiła ogromny krok naprzód
jeśli chodzi o rozwój turystyki. W se
zonie w mieście przebywa ponad 450
tys. osób. Dobre efekty dają również
działania proekologiczne oraz aktywna
polityka samorządu w sprawie mini
malizacji bezrobocia. Prezydent Irene
usz Serwotka zaprosił przedstawicieli
władz tureckiego miasta, by w przy
szłym roku odwiedzili Wodzisław. Wi
zyta, jeśli dojdzie do skutku, odbędzie
się prawdopodobnie podczas przyszło
rocznych „Dni Wodzisławia”. Turcy są
zainteresowani współpracą z samorzą
dami miasta jak i całego regionu.
Max

WODZISŁAW
Zarząd Powiatu przyjął projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie
regulaminu przyznawania dotacji.

Jak dotować?
Do starostwa trafiają pisma z proś
bami o dofinansowanie organizacji imprzez kulturalnych i sportowych lub
działalności zespołów czy stowarzy
szeń. Do tej pory powiat nie mógł
udzielać takich dotacji. Pomimo tego
staraliśmy się pomagać w organizacji
kilku imprez przyjmując na siebie rolę
współorganizatora - mówi rzecznik
Urzędu Powiatowego Krzysztof Gem
za. W ten sposób powiat dofinansowy
wał takie przedsięwzięcia - dodaje. Je
śli radni zaakceptują projekt regulami
nu udzielania dotacji oraz trybu i spo
sobu ich rozliczania, wówczas będzie
mógł dotować różnego rodzaju przed
sięwzięcia, oczywiście w ramach po
siadanych środków finansowych.
Max

RACIBÓRZ

Kontakt w OPS
Wszyscy bezdomni, szukający po
mocy w okresie zimowym, powinni,
jak poinformowano nas w Wydziale
Edukacji, Kultury i Spraw Społecz
nych Urzędu Miasta, kierować swe
pierwsze kroki do Ośrodka Pomocy
Społecznej. Tam zostaną przekazane
informacje co do dalszego toku postę
powania. Bezdomni raciborzanie będą
kierowani do Domu dla Bezdomnych
„Arka N.” w Sudole. Urząd Miasta
wykupi dla nich usługi w Pogotowiu
Ratunkowym i Szpitalu Rejonowym.
W nagłych, szczególnych wypadkach
osoby bezdomne, którym grozi zamar
znięcie zostaną przewiezione do Sudo
ła pojazdami Straży Miejskiej.
(waw)

------ ■ INFORMACJE*
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Pod koniec listopada będzie wiadomo jaką ilość oraz jaki rodzaj usług rehabilitacyjnych zakontraktowała
na przyszły rok Śląska Kasa Chorych w wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

Zgoda na
porozumienie

Ośrodek na swoim
Usamodzielnianie Ośrodka Reha
bilitacyjnego dla Dzieci Niepełno
sprawnych trwało kilka miesięcy.
Ostatecznie procedura zakończyła się
8 października, kiedy to w Sądzie Re
jestrowym ośrodek zarejestrowany
został jako samodzielny zakład opieki
zdrowotnej. Zgodnie ze statutem
głównym celem działania instytucji
jest wieloprofilowe leczenie, rehabili
tacja i usprawnianie dzieci i młodzie
ży z następstwami uszkodzenia
ośrodkowego układu nerwowego i
układu ruchu. Na liście świadczonych
usług znalazły się: badania i porady
lekarskie, rehabilitacja lecznicza, pie
lęgnacja i opieka, diagnostyka psy
chologiczna, logopedyczna i pedago
giczna. Do innych świadczeń należy
prowadzenie szkoleń i instruktażu dla
rodziców dzieci niepełnosprawnych,
terapia psychologiczna oraz konsulta
cje w zakresie zastosowania metod
rehabilitacyjnych i terapeutycznych
dzieci i młodzieży.
Od przyszłego roku placówka ta
nie będzie już jednostką budżetową
miasta tak jak to było dotychczas.
Będzie natomiast funkcjonować na
takich zasadach jak inne powstałe w
wyniku reformy służby zdrowia sa
modzielne ZOZ-y. Głównym źródłem
pieniędzy dla ośrodka stanie się Kasa
Chorych. Jesteśmy już po negocja
cjach z kasą. Niebawem dowiemy się
jakie usługi zakontraktowane zostaną
w naszym ośrodku na rok 2000- mówi
dyrektor ośrodka Dorota Jaromin.
Wiadomo jednak, że pieniądze z kasy

Wodzisławski ośrodek jest jednym z najnowocześniejszych w regionie
chorych nie wystarczą by się nadal
rozwijać - dodaje. Wodzisławski
ośrodek ma szansę na dobry kontrakt,
jest to placówka nowoczesna, dobrze
wyposażona, a w czasie swojej krót
kiej działalności może pochwalić się
sukcesami.
Oprócz negocjacji z Kasą Cho
rych przygotowane już zostały pro
jekty umów z gminami powiatu wo
dzisławskiego, o wykupienie części
usług rehabilitacyjnych dla dzieci z
tych gmin. Chcemy, by resztę naszych
świadczeń wykupiły gminy. W naszym
ośrodku znaczna część pacjentów to
mieszkańcy okolicznych miejscowo
ści. Uważamy, że samorządy miast i

RACIBÓRZ
Nowy basen już na pewno powstanie na terenie kempingu Obora.
Rada Miasta definitywnie odeszła od koncepcji dokończenia basenów na
Ostrogu.

Dwa projekty
Dwa konkurencyjne projekty
uchwał w sprawie budowy w Racibo
rzu otwartego kąpieliska rozpatrywa
ła na swej sesji, 17 listopada, Rada
Miejska. Jeden, autorstwa Zarządu
Miasta, zakładał budowę basenu na
terenie kempingu Obora. Inwestycja
w Oborze ma kosztować 3,2 min zł.
W przyszłym roku, na jej rozpoczę
cie, zapisano w budżecie miasta 800
tys. zł. Kolejne 2,4 min zł ma być
przekazane w latach 2001-2003. Dru

Powiat powierzy Miejskiej Biblio
tece Publicznej w Raciborzu prowa
dzenie zadań powiatowej biblioteki
publicznej. Zgodę na zawarcie odpo
wiedniego porozumienia wyraziła, 17
listopada, Rada Miejska. Z wnioskiem
o utworzenie biblioteki powiatowej na
bazie MBP wystąpiły władze powiatu.
Do utworzenia takiej jednostki obligu
je ustawodawca. Powiatu - ze wzglę
dów finansowych - nie stać jednak na
organizowanie placówki bibliotecznej
od podstaw. W tegorocznym budżecie
zapisano na ten cel jedynie 15 tys. zł.
Starostwo ćhciało jednak, by środki te
spożytkować już w tym roku. Powiat
chce za te środki zatrudnić biblioteka
rza, który świadczyłby usługi instruk
tażowe dla bibliotek gminnych oraz
rozpocząć kompletowanie zbiorów
książek poświęconych przede wszyst
kim powiatowi raciborskiemu.
(waw)

członek - wiceprzewodniczący Rady
Wojciech Nazarko próbował przeko
nać radnych do Ostroga. Argumento
wał, że jak już budowąć, to coś po
rządnego, coś co spełni oczekiwania
zarówno sportowców (basen 50 metro
wy) jak i ogromnej rzeszy mieszkań
ców (duża niecka, wykorzystanie oko
licznych oczek do uprawiania sportów
wodnych). W zasadzie Zarząd Miasta
się z tym zgodził, ale realizacja, zda
niem wiceprezydenta Adama Hajduka,

gmin mogłyby choć w części sfinan
sować rehabilitację tych dzieci mówi Dorota Jaromin.
Aktualnie w ośrodku zarejestrowa
nych jest około 100 dzieci. Część z
nich leczona jest w systemie ambulato
ryjnym. Dzieci podczas wizyt w
ośrodku przechodzą zabiegi terapeu
tyczne. Funkcjonuje również tzw.
wczesna interwencja, czyli rehabilita
cja dzieci od 0-3 lat. 30 osób leczy się
w ośrodkupodczas tzw. pobytu dzien
nego, spędzając tam czas od rana do
godzin popołudniowych. Obecnie
opracowywany jest wniosek do Pań
stwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych o sfinanso
wanie warsztatów terapii zajęciowej
dla młodzieży powyżej 16 roku życia.
Wówczas oferta ośrodka będzie kom
pletna.
Max

WODZISŁAW
20 listopada ma zakończyć się
remont wypożyczalni dla dorosłych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Nowa
instalacja

f

Rekonesans
17 listopada w Starostwie Powiato
wym przebywali przedstawiciele an
gielskiej firmy „IMC Consulting”, zaj
mującej się m.in. realizacją rządowych
programów minimalizacji negatyw
nych skutków restrukturyzacji górnic
twa. Colin Hewe chciał zapoznać się z
problemami wynikającymi z restruktu
ryzacji sektora górniczego, które wy
stępują na terenie powiatu wodzisław
skiego. Działalność firmy jest dosyć
interesująca, jej przedstawiciele nie
zajmują się realizacją dużych przedsię
wzięć w skali kraju, lecz wspierają
niewielkie inicjatywy na poziomie
miasta, dzielnicy, czy nawet ulicy. Fir
ma chciałaby działać na terenie Wodzi
sławia i Rybnika. Wizyta nie przynio
sła konkretnych ustaleń. Przedstawi
ciele starostwa nie dowiedzieli się,
czy rząd Wielkiej Brytanii będzie re
alizował program pomocy finansowej
dla naszego regionu.
Max

Holenderska
pomoc
Dwie delegacje z Holandii gościły
w ubiegłym tygodniu w raciborskim
Urzędzie Miasta. Jedną tworzyli
przedstawiciele holenderskiej firmy,
która za pieniądze tamtejszego rządu według standardów niderlandzkich opracuje program ruchu kołowego dla
Raciborza. W skład drugiej weszli
przedstawiciele fundacji, która po po
wodzi w 1997 r. przekazała Szkole
Podstawowej nr 1 na Ostrogu 30 tys.
zł na usuwanie skutków kataklizmu.
Holendrzy chcieli zobaczyć, jak zosta
ła spożytkowana ich pomoc. Obiecali
również pomagać w przyszłości. Chcą
między innymi wesprzeć Centrum Re
habilitacji przy ul. Rzeźniczej.
(waw)

ASTRA
CLASSIC

ASTRA CLASSIC
Z GLIWIC

Zarząd Powiatu wodzisławskie
go zapoznał się z propozycjami in
westycyjnymi Powiatowego Zarzą
du Dróg na rok 2000. Ostateczną
decyzję o tym, jakie drogi na tere
nie powiatu będą remontowane i
modernizowane podejmie Rada
podczas jednego z najbliższych po
siedzeń.
❖

Wodzisławski zespół „Kurtzband”, grający standardy muzyki
jazzowej, nagrał płytę zatytułowa
ną „Evergreen’s for camival”. Zna
lazły się na niej największe hity
światowej muzyki, nie tylko jazzo
wej. Wydanie płyty w pewnym
stopniu dofinansowało Starostwo
Powiatowe.
❖

W środę 17 listopada nie odby
ło się posiedzenie Zarządu Miasta.
Jego członkowie spotkają się w
tym tygodniu. Odwołanie posie
dzenia Zarządu spowodowane było
kontrolą Regionalnej Izby Obra
chunkowej, która miała miejsce w
Urzędzie.

19 listopada obchodzony jest
Dzień Pracownika Socjalnego. Z
tej okazji w Miejskim Ośrodku Po
mocy Społecznej odbyła się uro
czystość, w czasie której zasłużeni
pracownicy MOPS-u otrzymają
gratyfikacje za całoroczną pracę.
Na uroczystość zaproszeni zostali
przedstawiciele władz miasta,
członkowie organizacji i instytucji
współpracujących z MOPS-em, a
także przedstawiciele Powiatowe
go Centrum Pomocy Rodzinie.
❖

Interesującą propozycję dla
uczniów wodzisławskich szkół
podstawowych
przygotowało,
wspólnie z Wydziałem Ekologii
Urzędu Miejskiego, Towarzystwo
Miłośników Ziemi Wodzisław
skiej. W maju przyszłego roku od
będzie się „I Ekologiczny Rajd
Gimnazjalistów
Grodzisko
2000”. Trasa marszu będzie uroz
maicona i oznakowana. W punk
tach kontrolnych młodzież będzie
musiała wykazać się wiedzą z za
kresu ekologii, dziejów Wodzisła
wia, Unii Europejskiej, ważna bę
dzie również sprawność fizyczna.
Suma punktów zadecyduje o zwy
cięstwie.
❖

27 listopada odbędą się uroczy
ste obchody 35-lecia istnienia
Szkoły Podstawowej nr 5 w Wo
dzisławiu Śląskim. W programie
oprócz uroczystej akademii prze
widziano również spotkanie absol
wentów oraz wieczorek taneczny.
❖

Na terenie gmin powiatu wo
dzisławskiego funkcjonują obecnie
33 Jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej, aż 11 z nich należy do
Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego.
❖

Po reformie administracji wy
dawanie kart wędkarskich stało się
zadaniem powiatu. Od 1 stycznia
1999r Starosta ma w za kresie
swoich kompetenćji wydawanie ta
kich uprawnień.
❖

Budowa basenów to szansa na ożywienie kempingu w Oborze

gi projekt, wniesiony przez radnych - powinna nastąpić dopiero za kilka lat,
członków Komisji Sportu, zakładał . kiedy miasto będzie w lepszej kondy
dokończenie budowy basenów na cji finansowej. Na razie, dopóki finan
Ostrogu. Kosztów drugiego przedsię se miejskie nie pozwalają na polot in
wzięcia jednak nie sprecyzowano, bo westycyjny, pozostaje jedynie budowa
i nie było jak. Według szacunków Za basenu w Oborze, który może nie bę
rządu Miasta potrzeba na to przynaj dzie szczytem marzeń, ale spełni przy
mniej 20 min zł.
najmniej część oczekiwań. W głoso
I właśnie wysokie koszty budowy waniu Rada zdecydowała, że od 2000
basenów na Ostrogu spowodowały, że r. rozpocznie się budowa basenu w
Rada odrzuciła projekt radnych z Ko Oborze.
misji Sportu. Wcześniej jednak jej
(waw)

WODZISŁAW

❖
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Do końca listopada w bibliotece
trwać będzie remont instalacji elek
trycznej oraz montaż alarmu przeciw
pożarowego. Pracownicy biblioteki
oczekiwali na ten remont już od po
nad roku. Funkcjonująca tam alumi
niowa instalacja nie była wymieniana
już od 20 lat i zagrażała bezpieczeń
stwu przebywających tam osób. Re
mont finansowany jest ze środków
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta.
Do użytku oddany został już dział
dla dzieci i czytelnia. Do 20 listopada
zakończyć ma się remont wypożyczal
ni dla dorosłych. Efekt finalny będzie
można oglądać na początku grudnia.
Władze miasta chcą również, by bi
blioteka przyłączona została do sieci
centralnego ogrzewania. Pomysł ten
zostanie zgłoszony do konkursu na li
kwidację niskiej emisji.
K. Damiec

Wjskrócie

V.

Jeśli w latach następnych bę
dzie wystarczająca ilość środków
finansowych, wykonane zostanie
poszerzenie ulicy 26 Marca, tak
jak przewiduje to opracowany pro
jekt wykonawczy.
❖

WYGODA
I ELEGANCJA

OPELS

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

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

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

Rzecznikiem Praw Konsumen
tów w powiecie wodzisławskim
jest Kazimiera Laik.
’

❖

Straż Miejska ma prawo kon
trolować wagi i miary stosowane w
wodzisławskich sklepach.

ŚRODA, 24 LISTOPADA 1999 r.
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❖

Powiatowy Zarząd Dróg chce,
by bieżące remonty i inwestycje na
drogach powiatowych odbywały
się przy ścisłej współpracy z gmi
nami.

<

❖

Projekt Programu Wspierania
Niepełnosprawnych został opraco
wany przez Fundację na Dobro
Domu Pomocy Społecznej w Go
rzycach w czerwcu tego roku. Do
kument ten został pozytywnie za
opiniowany przez Państwowy Fun
dusz Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych.
❖

Przewodniczącym Rady Spo
łecznej ZOZ-u w Wodzisławiu jest
starosta Jerzy Rosół. Radzie rydułtowskiej przewodniczy wicestarosta Czesław Karwot.
❖

25 listopada w Miejskim
Ośrodku Kultury „Centrum” odbę
dzie się spotkanie autorsko - aktor
skie z Danielem Olbrychskim. Z
aktorem rozmawiać będzie mło
dzież wodzisławskich szkół pod
stawowych.
❖

27 listopada Miejski Ośrodek
Kultury organizuje turniej MOSiRów w piłce nożnej. Grać będą
trampkarze - rocznik 1988.
❖

30 listopada w klubie „Amber”
przy wodzisławskim MOK-u odbę
dzie się koncert andrzejkowy.
❖

28 listopada w świetlicy „Roz
kwit” przy ulicy Marklowickiej
odbędzie się turniej „Barbórkowy”
skata.

RYDUŁTOWY
‘ 16 listopada władze miasta oce
niły 16 mianowanych pracowni
ków Urzędu.
❖

Kolejna sesja Rady Miasta za
planowana została na 30 listopada.
Tematem wiodącym będzie ochro
na zdrowia w mieście oraz sprawy
związane z reformą systemu zdro
wotnego.

PSZÓW
Mieszkańcy Pszowa mogą zgła
szać swe uwagi dotyczące zimowe
go utrzymania dróg w Ośrodku
Dyspozycyjnym Burmistrza Mia
sta, Wydziale Komunalnym Urzę
du Miasta (Antoni Swoboda) pod
numerem telefonu 4558628 lub
0601165640. Uwagi zgłaszać moż
na również do Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej pod
nr tel.:
4557881,
7291058,
0602409336, 0602409338 (Franci
szek S.tawinoga i Leszek Piątkow
ski). Uwagi dotyczące dróg woje
wódzkich i powiatowych przyjmu
je punkt dyspozytorski w Powiato
wym Zarządzie Dróg w Jastrzębiu
Zdroju przy ul. Podhalańskiej 15,
nr tel.: 4713204, 4717389.
Władze Pszowa mają nadzieję,
że członkostwo w Stowarzyszenia
Gmin Dorzecza Górnej Odry po
może zaprezentować walory mia
sta na zewnątrz. Dużym atutem jest
fakt, iż stowarzyszenie współpra
cuje z gminami czeskimi. Tam
również Pszów chce szukać part
nerów do współpracy.

RADLIN
Na terenie miasta, w tak zwanej
strefie przemysłowej, znajduje się
ponad 5 hektarów gruntów, w któ
rych są dosyć pokaźne zasoby pia
sku. Ze wstępnych szacunków wy
nika, że złoża piasku sięgają 460
tysięcy ton.

4

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników, proponujemy wspólne redagowanie kolumny,
na łamach której postaramy się znaleźć odpowiedzi na Państwa pytania, problemy, interwencje w sprawach ważnych
i często bulwersujących. Czekamy na Państwa telefony w naszych redakcjach codziennie od godz. 10.00 do 16.00.
Powiat wodzisławski - tel. 032/ 455 66 87, 455 68 66

Jestem mieszkanką Wodzisławia,
mam 42 lata. Kilka tygodni temu
straciłam pracę. W moim zakładzie
zreformowano system zatrudnienia,
co skończyło się odejściem z pracy
kilkunastu osób. Przepracowałam w
tej firmie 16 lat i dziś stwierdzam, że
właściwie nic innego nie potrafię ro
bić. Z dnia na dzień zostałam bez do
chodów. Nigdy nie byłam w takiej sy
tuacji. Próbuję znaleźć jakieś zatrud
nienie, ale jak na razie bezskutecznie.
Największą przeszkodą jest wiek i
brak odpowiednich kwalifikacji. Dziś,
by kobieta znalazła pracę potrzebne
są długie nogi, języki obce i dobra
obsługa komputera. Gazetowe ogło
szenia w niczym mi nie pomogły, ofe
rują najczęściej akwizycję. W naj
bliższych dniach chcę zarejestrować
się w Urzędzie Pracy przede wszyst
kim po to, by otrzymać zasiłek dla
bezrobotnych. Niestety z tego co sły
szałam przyznawany jest on przez
pól roku, a później trzeba przepraco
wać kolejny rok, aby ponownie zdo
być prawo do zasiłku. Słysząc jak
duże jest bezrobocie wśród kobiet w
naszym mieście martwi mnie to, że
mogę nie znaleźć pracy. Chcialabym
się dowiedzieć, jakie możliwości ma
bezrobotny w dzisiejszych czasach.
Czy prowadzone są jakieś programy
pomocy bezrobotnym? Czy ludzie w
moim wieku, którzy stracili pracę są
skazani na siedzenie w domu? Po
dobny problem ma moja córka, która
w tym roku ukończyła szkołę średnią i
również ma problem ze znalezieniem
zatrudnienia.
imię i nazwisko znane redakcji
Głównym zadaniem Powiatowego
Urzędu Pracy jest pośrednictwo pra
cy. Urząd stara się zaistnieć na rynku
pracy aktywnie szukając zatrudnienia
dla zarejestrowanych bezrobotnych.
Prowadzi również poradnictwo zawo
dowe, by pomóc bezrobotnym sku
tecznie szukać zatrudnienia.
W Urzędzie Pracy Junkcjonuje
Program Aktywnego Przeciwdziała
nia Bezrobociu, wspierany ze środ
ków Funduszu Pracy, w ramach któ
rego bezrobotni korzystają z kilku
różnych form zatrudniania. Pierwszą
z nich są prace interwencyjne. Z tej
formy pomocy korzysta najwięcej
bezrobotnych. Do końca października

zostało w ten sposób zatrudnionych
387 osób. Pomoc ta skierowana jest
przede wszystkim do osób długotrwa
le bezrobotnych . Pomoc urzędu pole
ga na tym, iż refunduje on część kosz
tów zatrudnienia pracownika. Refun
dacja przyznawana jest w wysokości
zasiłku. PUP opłaca również składkę
ZUS od tej kwoty. Resztę do wysoko
ści przynajmniej najniższego wyna
grodzenia pokrywa pracodawca.
Taka umowa może być zawarta na
okres do 6 miesięcy. Ta forma prze
ciwdziałania bezrobociu daje dobre
efekty. Ponad 70 procent osób zatrud
nionych na prace interwencyjne znaj
duje stałe zatrudnienie. Kolejną formą
aktywizacji bezrobotnych są roboty
publiczne. Polega ona na tym, iż or
ganizatorzy robót zatrudniają bezro
botnych do wykonywania prac wspie
rających lokalne inwestycje infra
strukturalne. W tym roku skorzystało
z tej formy około 80 osób. Co trzeci
bezrobotny znalazł stałe zatrudnienie.
W Powiatowym Urzędzie Pracy
funkcjonuje również Program Akty
wizacji Zawodowej dla Absolwentów.
W tym roku liczba bezrobotnych ab
solwentów zwiększyła się o 20 pro
cent w porównaniu z rokiem poprzed
nim. Wynika to po pierwsze z wyżu
demograficznego, a po drugie z trud
nej sytuacji panującej na rynku pra
cy. PUP zwraca szczególną uwagę na
to, by absolwenci nie zaczynali swo
jego dorosłego życia od roli bezro
botnego. Umowy absolwenckie rów
nież polegają na refundacji części
wynagrodzenia przez okres do 12
miesięcy. W tym roku z takiej formy
zatrudnienia skorzystało około 200
osób. Ludzie młodzi są również za
trudniani na umowy stażowe. Staży
sta nie jest pracownikiem zakładu
pracy, a wynagrodzenie pobiera w
Urzędzie Pracy w wysokości zasiłku.
Istnieje również możliwość otrzy
mania pożyczki na rozpoczęcie dzia
łalności gospodarczej przez bezrobot
nych oraz dla zakładów pracy na
utworzenie nowych miejsc pracy.
Urząd Pracy prowadzi również szko
lenia, które pomagają w zdobyciu no
wego zawodu.
Powiatowy Urząd Pracy
w Wodzisławiu Śląskim

TEGO JESZCZE NIE BYŁO!!!

Powiat raciborski - tel. 032/ 415 09 58, 415 47 27,
SZANOWNA REDAKCJO!

Byłam lokatorką budynku przy
ulicy Mariańskiej, który spłonął 23
września tego roku. Do napisania
tego listu skłonił mnie fakt, iż wielu
ludzi wypytuje mnie jakie sumy pie
niędzy, jak to określają, od Państwa
otrzymaliśmy w związku z pożarem.
Niniejszym oświadczam, że nikt z
byłych lokatorów tego budynku nie
otrzymał od nikogo żadnych pienię
dzy. Ja osobiście otrzymałam z
Ośrodka Pomocy Społecznej 50 zł w
bonach i to po wielu procedurach.
Teraz, kiedy opadły już emocje,
przyszedł czas na refleksje. Otóż przy
okazji tego wydarzenia krytykowano
Miejski Zarząd Budynków, ale jedy
nie właśnie pracownicy MZB jako je
dyni interesowali się nami, okazywali
pomoc. Powszechnie wiadomo, że
MZB- nie ma pieniędzy na remonty
mieszkań i choć prawie wszyscy
otrzymaliśmy mieszkania do remon
tu, to już otrzymaliśmy wszystkie
niezbędne materiały aby go przepro
wadzić.
Żadnego zainteresowania nami
nie wykazał natomiast Ośrodek Po
mocy Społecznej. Choć pracownicy
MZB wielokrotnie tam dzwonili, na
miejscu wydarzeń nie pojawił się
nikt. I nie chodziło nam bynajmniej o
pieniądze, ale moje czteroletnie
dziecko przez trzy dni było bez cie
płego posiłku i chodziło brudne, a
przecież OPS dysponuje stołówkami
i domami dziennego pobytu, gdzie na
pewno by się nim zaopiekowano.
Słowa krytyki chciałabym skiero
wać również pod adresem personelu
medycznego, który był obecny w cza
sie pożaru. Otóż jeden z moich sąsia
dów, pan Jurek, lokator pierwszego
piętra miał kłopoty z wyjściem na ze
wnątrz, ponieważ ogień już się roz
przestrzenił. I niestety, ogień oparzył
mu ramię i część pleców (widzieli
śmy na własne oczy te plecy), logicz
ne jest więc, że zwrócił się o pomoc
medyczną. Odpowiedziano mu, że
ma to sobie polać wodą, a kiedy za
pytał skąd ma wziąć wodę, odpowie
dziano mu, aby wziął gaśnicę od stra
żaków. Tak wyglądała pomoc me
dyczna.
I na koniec najsmutniejsza reflek
sja. Wsźyscy wiedzieli, że potrzebna
nam pomoc, ale nie przyszedł nikt.
Jeszcze raz sprawdziło się przysło
wie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I tym pesymi
stycznym akcentem kończę.
Z poważaniem
Cecylia Peplińska-Babiniec

Tylko teraz nowy samochód za 6 zł dziennie
SZANOWNA REDAKCJO!

Wszystkich klientów zaintere
sowanych zakupem nowego wy
marzonego auta zapraszamy do
wzięcia udziału w WIELKIEJ
AKCJI PROMOCYJNEJ samo
chodów koncernu DAEWOO przy
gotowanej tylko na trzy kolejne

dni.
Tylko w tych dniach będą mogli
Państwo kupić wybrany model
na raty plącąc miesięcznie jedy
nie 152 zl (TICO), 171 zl
(POLONEZ), 182 zl (MATIZ),
248 zł (LANOS), 343 zl
(NUBIRA). Tylko ci, którzy sko
rzystają z tej specjalnej oferty
będą płacić najniższe raty na

rynku, nie zapłacą żadnych od
setek i dzięki temu zaoszczędzą
nawet 15000 zł w porównaniu z
ofertami ratalnymi innych ma
rek. Dodatkowo osoby te nie
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będą musiały przedstawiać żad
nych zaświadczeń o dochodach
ani angażować znacznych kwot
pieniędzy, gdyż do zawarcia umo
wy wystarczy jeden dokument
stwierdzający tożsamość oraz 3%
wartości wybranego modelu. Fir
my, emeryci i renciści mogą li
czyć na zniżki nawet 4%.
Oferta ratalna przez nas przy
gotowana na te dni jest najko
rzystniejszą na rynku i daje mo
żliwość zakupu samochodu dużej
liczbie klientów. Niestety, jest
ograniczona ilościowo dla pierw
szych 15 osób. Dlatego też korzy

stając z tej niepowtarzalnej pro
mocji zagwarantujecie sobie Pań
stwo wcześniejszą rezerwację
umowy dzwoniąc do salonu fir
mowego podanego poniżej.

Zadzwoń pod numer 423-50-29
lub przyjdź do
MAKRO CASH & CARRY
(Rybnik, ul. Żorska 60)

& DAEWOO

Zarząd Spółdzielni Mieszkanio
wej
„Nowoczesna”
z
dniem
1.10.1999 r. wprowadził opłatę termomodemizacyjną w wysokości
0,1% wartości odtworzeniowej tj.
0,16 zł/m2 miesięcznie.
Uchwała została podjęta na Ze
braniu Przedstawicieli Członków. Nic
dziwnego, szkopuł tylko w tym, że
nikt nie przedstawił kosztów tej in
westycji, nawet w przybliżeniu. Uwa
żam, że podejmując taką decyzję po
winno się zaznaczyć przez jaki okres
składka będzie płacona. Ja nie wiem,
czy będzie trwać rok, 5 lat, 50 lat czy
też 100 lat, a może i więcej.
Nie neguję decyzji Spółdzielni, ale
trzeba lokatorom i członkom spół
dzielni powiedzieć jasno, ile to będzie
lat płacone.
Wieżowiec na Słowackiego ma 66
mieszkań. Jeżeli weżmiemy na przy
kład 8 zł miesięcznie razy liczba lo
katorów razy ileś tam lat, to są to bar
dzo duże sumy.
mieszkaniec ulicy Słowackiego

Na trasie między Raciborzem a
Pietrowicami Wielkimi, szczególnie w
Raciborzu - Studziennej chodniki na

peronach (szczególnie tuż przy kra
wędzi, od strony szyn) są pozarastane
trawą, stąd jest ślisko i niebezpiecz
nie podczas wsiadania do pociągu.
Przydałoby się także namalować
nowe pasy bezpieczeństwa.
czytelnik
W nawiązaniu do otrzymanego pi
sma w sprawie pozarastanych trawą
krawędzi peronowych na stacji Racibórz-Studzienna przepraszamy pod
różnych w imieniu naszego Przedsię
biorstwa za niedogodności w trakcie
korzystania z naszych usług.
Jednocześnie pragniemy poinfor
mować, że dołożymy wszelkich sta
rań, aby podobne przypadki nie miały
miejsca w przyszłości.
PKP
Sekcja Przewozów Pasażerskich w
Rybniku
zastępca naczelnika sekcji
Tomasz Banajski
Po południu pod Rejonem Energe
tycznym ludzie stoją w kolejce na
dworze, ponieważ drzwi wejściowe są
zamykane. Uważam, że to oburzają
ce. Jak można w taki sposób trakto
wać petentów?
mieszkaniec Raciborza
W związku z interwencją czytelni
ka Waszej Gazety w sprawie zamknię
tych w godzinach popołudniowych
drzwi Rejonu Energetycznego uprzej
mie wyjaśniam:
W środy, gdy Rejon Energetyczny
Racibórz obsługuje Klientów w wy
dłużonym czasie do godziny 17.00,
ze względów organizacyjnych od go
dziny 14.00 do 15.00 obowiązuje
przerwa, niezbędna do konserwacji
systemu informatycznego, rozlicze
nia kas i zmiany obsługi na dyżuru
jących stanowiskach. Informacja o
przerwie od kilkunastu już lat za
mieszczana jest na książeczkach i ra
chunkach opłat za energię, lecz
mimo to w przypadku niesprzyjają
cych warunków atmosferycznych
staramy się ją skrócić do niezbędne
go minimum. Za powyższą niedogod
ność naszych Klientów serdecznie
przepraszamy.
• Z poważaniem
kierownik
Działu Obsługi Klientów
mgr inż. Jarosław Jańczyk

Mieszkam przy ul. Solnej 16. Pro
szę o informację, kiedy MZB planuje
remont klatki schodowej, ponieważ
nie była już malowana 20 lat. Co jaki
okres czasu są przewidywane remonty
mające na celu odnowienie i zapew
nienie estetycznego wyglądu klatek
schodowych?
lokator

W2 odpowiedzi na interwencję lo
katora w sprawie malowania klatki
schodowej w budynku przy ul. Solnej
16, uprzejmie informuję, iż Miejski
Zarząd Budynków w Raciborzu za
rządza nieruchomością, położoną
przy ul. Solnej 16 w imieniu i z upo
ważnienia Wspólnoty Mieszkaniowej,
będącej właścicielem przedmiotowe
go budynku.
W skład Wspólnoty Mieszkaniowej
wchodzą osoby fizyczne oraz Gmina
Miasta Raciborza. Miejski Zarząd
Budynków na corocznym zebraniu
właścicieli zaproponuje wprowadze
nie robót związanych z malowaniem
klatki schodowej do planu gospodar
czego nieruchomości na 2000 rok. W
przypadku zgody właścicieli, którzy
partycypują w kosztach wykonanych
prac w części wspólnej nieruchomo
ści - klatka schodowa zostanie poma
lowana.
Z poważaniem z up. dyrektora MZB
inż. Aleksander Olszewski
kierownik Oddziału Gospodarki
Mieszkaniowej nr III
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LADA DZIEŃ

Od 1 stycznia normalny bilet w autobusach PKM-u będzie kosztował
1,60 zł a ulgowy 90 gr. To efekt kompromisu radnych i Zarządu Miasto',
choć Zarząd w swoich kalkulacjach taki kompromis brał właśnie pod
uwagę.

Trwa remont mieszkań wykupio
nych przez miasto w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Orłowiec”. Do koń
ca roku do użytku oddanych ma być
11 lokali mieszkalnych. W pierw
szym kwartale roku 2000 zakończy
się remont kolejnych 11.
Sytuacja mieszkaniowa w Rydu
łtowach jak dotąd nie jest najlepsza.
W Urzędzie Miasta leży około 120
wniosków o przydział mieszkania,
tymczasem od sześciu lat w mieście
nie powstał komunalny budynek
mieszkalny. Niektóre lokale wycofa
no z użytkowania ze względu na ich
zły stan techniczny. Miasto ma obec
nie 31 budynków komunalnych. W
większości są to obiekty sprzed dru
giej wojny światowej. Na remonty
budynków komunalnych wydawano
rocznie od 150 do 300 tys. złotych.
W tym roku na remonty zaplanowano
ponad 200 tysięcy złotych. Te kwoty
w niewielkim stopniu poprawią stan
starych już budynków, a tym bardziej
nie zwiększą ilości mieszkań. Z przy
gotowanej przez studentów Politech
niki Śląskiej ekspertyzy wynika, że
cztery budynki nadają się jedynie do
wyburzenia.
By poprawić sytuację władze mia
sta kilka miesięcy temu po negocja
cjach postanowiły wykupić w Spó
łdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”
udziały oraz około 1000 metrów
kwadratowych powierzchni miesz
kalnej. Ustalono, że spółdzielnia wy
remontuje na potrzeby miasta 22
mieszkania. Urząd Miasta zapłaci za
to ponad 400 tysięcy złotych. Pierw
sze 11 lokali zostanie oddanych do
użytku do końca tego roku. Pozostała

RACIBÓRZ

Opłaty
zatwierdzone
Rada Miejska przyjęła, w wersji
zaproponowanej przez Zarząd Mia
sta, uchwałę w sprawie ustalenia
opłat w zakresie usuwania i uniesz
kodliwiania odpadów komunalnych.
Według nowych stawek, od 1 stycz
nia 2000 r., za odpady z kontenera PA
o pojemności 1,1 m sześć, zapłacimy
15,40 zł, zaś z pojemnika SM 110 1,
używanego najczęściej przez właści
cieli domków jednorodzinnych, 2,95
zł. Zarząd Miasta uzasadnił podwyż
kę wzrostem kosztów eksploatacji
składowiska i wywozu śmieci i jed
nocześnie oszacował, że w 2000 r.
samo ich składowanie będzie nas
kosztować 938 tys. zł (800 tys. zł w
roku bieżącym).
(waw)
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Jubileusz
Centrum
10-lecie istnienia Centrum im.
Adama Smitha, niezależnego instytu
tu badawczo-naukowego, było okazją
do zorganizowania, 9 listopada, kon
ferencji naukowej „Wolność gospo
darcza - strategia rozwoju”. Wziął w
niej udział prezydent Andrzej Markowiak. Jednym z prelegentów, obok
krajowych autorytetów w dziedzinie
ekonomii, był prof. Marek Belka,
były minister finansów, a obecnie do
radca prezydenta Aleksandra Kwa
śniewskiego.
Centrum A. Smitha zajmuje się
badaniem polskiej gospodarki i rynku
finansowego. Jego analizy są publi
kowane na łamach „Rzeczpospoli
tej”. W swych ocenach atrakcyjności
inwestycyjnej miast polskich, Cen
trum wysoko oceniało Racibórz.
(waw)

część ma być gotowa w pierwszym
kwartale roku przyszłego. Będą to lo
kale o powierzchni od 30 do 56 me
trów kwadratowych. W mieszkaniach
będzie c.o., kuchnia i łazienka. Po
nieważ mieszkania te nie będą stano
wiły części zasobów komunalnych
gminy, w związku z tym nie będzie
można przyznawać dodatków miesz
kaniowych najemcom. Problem przy
znawania dodatków zniknie, gdy wej
dzie w życie przygotowywana ustawa
o mieszkalnictwie, która pozwala
przyznawać dodatki nie tylko najem
com lokali komunalnych - mówi wi
ceburmistrz
Henryk
Niesporek.
Czynsz w tych lokalach będzie zbliżo
ny do tego jaki jest w mieszkaniach
spółdzielczych. IV zależności od po
wierzchni będzie wynosił od 250 do
450 złotych. Będziemy te lokale trak
tować jako mieszkania rotacyjne.
Oczywiście w pierwszej kolejności
postaramy się załatwić przypadki
najpilniejsze. Do pozostałych lokali
przeniesiemy lokatorów z budynków,
które planujemy gruntownie wyre
montować - dodaje.
Władze miasta chcą, by w przy
szłym roku gruntownie wyremontowa
na została kamienica przy ulicy Bema
6, a jeśli starczy pieniędzy to również
jeden z budynków Kolonii Karola.
Dokonując pewnych roszad na mająt
ku komunalnym chcemy go sukcesyw
nie remontować - mówi wicebur
mistrz. IV naszym mieście jest zapo
trzebowanie raczej na małe i średnie
mieszkania. Większość wniosków o
przydział złożona jest przez osoby sa
motne lub małe rodziny, których nie
stać na duże mieszkanie. Problemem
są również nadmetraże, czyli przypad
ki kiedy jedna osoba zajmuje mieszka
nie o powierzchni 60 metrów. Z takie
go lokalu moglibyśmy zrobić dwa
mniejsze. Ustawa o mieszkalnictwie
ma dać gminom prawo do rozwiązy
wania takich sytuacji - dodaje.
max
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Razem łatwiej
W Rydułtowach zarejestrowanych
jest ponad 1000 podmiotów gospo
darczych, z tego większość to firmy
handlowe i usługowe. Część z nich
należy do Forum Firm Miasta Rydu
łtowy. Celem tej organizacji jest
m.in.: poznawanie nowoczesnych
metod organizacji i zarządzania fir
mą, wymiana doświadczeń zawodo
wych, współpraca z instytucjami sa
morządowymi, finansowymi i dorad
czymi. Celem organizatorów forum
jest także podnoszenie kwalifikacji
własnych i pracowników, doskonale
nie znajomości prawa, wspólne roz
wiązywanie problemów dotyczących
prywatnych firm oraz pozyskiwanie
nowych kontrahentów i interesują
cych kontaktów.
max
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Wilk syty i owca...
Już dawno, podczas obrad Rady
Miejskiej, podwyżka cen biletów w
tzw. czerwonych autobusach nie
wzbudziła tak wielu emocji. W grę
wchodziła jednak obrona interesów
sporej grupy społecznej, więc sprawy
nie można było tak pozostawić. Bój
toczono więc zażarty.
Przypomnijmy, że wskutek wielo
krotnych podwyżek cen paliw, nale
żące do miasta Przedsiębiorstwo Ko
munikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaczę
ło przynosić straty. Firma ta świadczy
usługi komunikacyjne na podstawie
podpisanej z gminą umowy. Umowa
ta określa kwotę dotacji z kasy miej
skiej z tytułu strat poniesionych
wskutek wprowadzenia przejazdów
ulgowych, m.in. dla emerytów, renci
stów i uczniów.
Zmniejszająca się grupa osób ku
pujących bilety normalne jak i galo
pujące ceny oleju napędowego spo
wodowały, że umowa z miastem
wzięła w łeb. By ratować PKM gmi
na musiała zwiększyć kapitał zapaso
wy spółki i podwyższyć ceny biletów.
Jako że z „czerwonych” autobusów
korzystają głównie osoby uprawnione
do przejazdów ulgowych, więc Za
rząd wymyślił, iż ulga nie musi wy
nosić wcale 50 proc. Doszedł rów
nież do wniosku, że nie można pod
nosić zbyt wysoko ceny biletu nor
malnego, bo spowoduje to odejście
kolejnych, obecnych pasażerów. Zda
niem prezesa PKM-u Ryszarda Rud
nika, Racibórz nie jest dużym mia
stem, więc kolejna grupa osób będzie
wołała przejść się do pracy pieszo niż
zapłacić za dojazd 1,50 zł.
Ostatecznie Zarząd zgłosił dwie
propozycje: po pierwsze, zlikwido
wać ulgę 50 proc, i zastąpić ją taką,
którą każdorazowo ustali Rada, po
drugie, podnieść cenę biletu normal
nego do 1,50 zł a ulgowego do 1 zł.
Poza Komisją Zdrowia, pozostałe ko
misje propozycje Zarządu zaakcepto
wały. Podczas sesji swój wielki
sprzeciw zgłosiło SLD i branżowe
związki zawodowe skupione w
OPZZ. Lewica oskarżyła Zarząd o
antyspołeczną politykę. PKM-owi na
kazała szukanie tańszych stacji paliw
i eliminowanie deficytowych kursów.
Szefostwu spółki zarzuciła również,
że w spółce dochodzi do nieporozu
mień pomiędzy pracodawcą a pra
cownikami, czego wyrazem ma być
12 pozwów złożonych przez kierow
ców o wypłatę prowizji z tytułu
sprzedaży biletów w autobusie.
Zdaniem prezesa Rudnika, auto
busy powinny tankować jak najbliżej
bazy i to ze sprawdzonej stacji. Ow-

szem, można kupić dużo tańszy olej
napędowy, ale trzeba się liczyć z wy
datkami na naprawę silników. W tym
oleju jest bowiem spora domieszka
oleju opalowego - dodał prezes. Przy
znał, że 12 pracowników skierowało
pozwy do sądu pracy, ale dodał, że
sednem sprawy jest spór, czy kierow
ca może otrzymać prowizję ze sprze
daży za czas przebywania na urlopie.
Zdaniem skarżących kierowców: tak.
Zdaniem PKM-u: nie.
Przeciwna podwyżce jest również
NSZZ Solidarność, choć wcześniej
jej szef, Bernard Swierczek, deklaro
wał, że związek się na nią zgodzi pod
warunkiem podwyższenia, od stycz
nia, pensji kierowców. I pensje te
były kolejnym tematem dyskusji pod
czas sesji. Według SLD i OPZZ kie
rowcy zarabiają za mało. Według za
rządu spółki, jak na raciborskie wa
runki, wcale nieźle. Średnia pensja
kierowcy z kilkuletnim stażem to 1,4
- 1,8 tys. zł. Prezes Rudnik stwierdzi!
podczas sesji, że właśnie ci najlepiej
zarabiający kierowcy, którzy prowa
dzą najlepsze autobusy, są najbardziej
niezadowoleni z działań kierownic
twa firmy. Myślą, że kierując pojaz
dem kierują również firmą - dodał
prezes. Wsparcie znalazł w wicepre
zydencie Adamie Hajduku, który
stwierdził, iż wymagający szef ma
zawsze wielu oponentów.
Dyskusja nad PKM-em mogłaby
trwać w nieskończoność. Na wniosek
jednego z radnych, zdecydowano się
ją przerwać. Podczas głosowań na
kilkoma propozycjami cen biletów,
przeszła ta autorstwa radnego Tade
usza Karskiego. Według niej, bilet
normalny będzie kosztował 1,60 zł,
zaś ulgowy 90 gr. Zadowolony z ob
rotu sprawy był wiceprezydent A.
Hajduk. Uznał, że przyjęte przez
Radę stawki, choć odbiegające od
propozycji Zarządu, są dla Zarządu
satysfakcjonujące.
W przyszłości jednak, jeśli ceny
paliwa będą rosnąć a liczba pasaże
rów spadać, nie ma chyba co liczyć
na prospołeczną politykę Zarządu
Miasta. Zdaniem jego członków trud
no o taką politykę, skoro utrzymywa
nie zaniżonych cen biletów rodzi ko
nieczność dopłacania do PKM-u z
kasy miasta, a więc ograniczania róż
norakich inwestycji. W 2000 r. dopła
ta do biletów ulgowych wyniesie 1,2
min zł, podczas gdy jeszcze w tym
roku było to 890 tys. zł. Należy się
więc raczej liczyć z dalszymi pod
wyżkami cen biletów i eliminowa
niem deficytowych kursów.
G. IPawoczny

RADLIN
Agencja Aktywnej Granicy organizuje kolejne spotkanie przedstawi
cieli polskich i czeskich firm i przedsiębiorstw.

Forum gospodarcze

Pieniądze
wydane
Władze miasta zagospodarowały
już 300 tys. zł przekazanych w tym
roku z budżetu państwa na usuwanie
skutków powodzi z 1997 r. Obiecane
wiosną pieniądze wpłynęły do kasy
miejskiej dopiero jesienią.Prace były
wykonywane w okresie letnim. Jako
że przekazane przez rząd kwota jest
niewielka, więc zdecydowano się
przeznaczyć ją na remonty ulic: Karo
la, Zielonej, Morawskiej i Szkolnej
oraz na wykonanie izolacji w SP-2 na
Płoni. Ogólna wartość tych inwestycji
wynosi 371,3 tys. zł. 71,3 tys. zł gmi
na przekazała z własnych środków.
fwawj

8 grudnia w Urzędzie Miasta Ra
dlin odbędzie się polsko-czeskie fo
rum gospodarcze, w czasie którego
spotkają się przedstawiciele polskich
i czeskich firm z branży budowlanej i
energetycznej. Forum, oprócz Agen
cji Aktywnej Granicy organizowane
jest przez Regionalne Centrum Infor
macyjne z czeskiego miasta Karwina.
Pierwsze spotkanie przedstawicieli
firm, które zorganizowaliśmy kilka ty
godni temu, przyniosło efekty w po
staci konkretnych umów na wspólne
przedsięwzięcia - mówi Jan Serwotka
prezes AAG. Jak to zwykle bywa, na
początku działalności część firm pol
skich i czeskich podeszła z nieufno
ścią do naszego przedsięwzięcia i nie
wzięła udziału w spotkaniu. Teraz,

gdy są już pierwsze efekty, zaintereso
wanie wspólnymi spotkaniami wzro
sło - dodaje.
Na forum zaproszeni zostali
przedstawiciele Urzędów miast i gmin
powiatu wodzisławskiego. Podczas
grudniowego spotkania omówiony
zostanie pomysł, by w regionie zor
ganizować serwis czeskich samocho
dów ciężarowych. Prowadziłyby go
polskie firmy, po uzyskaniu upraw
nień i czeskiej aparatury.
Władze agencji chcą organizować
wspólne spotkania polskich i cze
skich przedsiębiorców. Jednym z
głównych zadań agencji jest rozwój
współpracy transgranicznej oraz two
rzenie nowych miejsc pracy.
max

RACIBÓRZ

Radny Józef Gurk został wybra
ny przez Radę Miejską w Raciborzu
na członka Rejonowej Społecznej
Rady Doradztwa Rolniczego w Mi
kołowie. Radny Gurk jest rolnikiem
ze Studziennej. Tę społeczną funk
cję będzie pełnił przez kolejną ka
dencję.
Raciborskie Towarzystwo Bu
downictwa Społecżnego dysponuje
jeszcze wolnymi lokalami mieszkal
nymi w budynkach przy ul. Gamowskiej. Są to dawne hotele ZOZ-u
adaptowane obecnie na lokale
mieszkalne. Wolne mieszkania są
wielkometrażowe. Chętni na wyna
jem mogą się zgłaszać w biurze
TBS-u w budynku Urzędu Miasta.
Urząd Miasta w Raciborzu dys
ponuje jeszcze pięcioma wolnymi
pomieszczeniami na strychach i pod
daszach, które można zaadaptować
na mieszkania. Znajdują się one
przy ul.: Drzymały 3, Czekoladowej
3, Kolejowej 2la, Mysłowickiej lc/
7 i Mysłowickiej 2c/7. Przypomnij
my, że w sierpniu władze miasta wy
typowały do adaptacji 76 strychów.
Po uwzględnieniu wszystkich prze
ciwwskazań, liczba lokali możli
wych do pozyskania spadła do 49.
Oferta władz miasta spotkała się z
szerokim odzewem. Obecnie trwają
procedury wstępne związane z ada
ptacją większości z tych pomiesz
czeń na mieszkania.
•• Od 23 do 26 listopada potrwają
w Poznaniu VIII Targi Inwestycyjne
Miast Polskich lnvestcity ’99. W im
prezie wziął udział Racibórz. Tym
razem jednak nadodrzański gród nie
prezentował się w ramach Rybnic
kiego Okręgu Przemysłowego. Wła
dze miasta zdecydowały, że lepiej
widoczna będzie ekspozycja wspól
nie z Jastrzębiem Zrojem. 24 listopa
da, podczas targów, odbyła się
wspólna konferencja prasowa prezy
denta Andrzeja Markowiaka i prezy
denta Jastrzębia Janusza Ogiegło.

w W drodze przetargu ograniczone
go Zarząd Miasta Raciborza chce
wynająć wolny lokal użytkowy przy
ul. Waryńskiego 12. Lokal ma blisko
53 m kw. powierzchni. Przeznaczo
ny jest do zagospodarowania na ga
binet lekarski.
w Zarząd Miasta Raciborza zdecy
dował również o przeznaczeniu na
cele socjalne budynku przy ul. Czy
nu Społecznego 11. Wcześniej nie
ruchomość zamierzano sprzedać.
WODZISŁAW

w Ponad 70 procent kosztów budo
wy mostu przy ulicy Chrobrego po
krytych zostanie ze środków przy
znanych miastu przez Bank Świato
wy. Drugi zniszczony podczas po
wodzi most budowany będzie w la
tach 2001 - 2002.

w Powiatowy Zarząd Dróg jest już
przygotowany do nadejścia zimy.
Wiadomo już jakie firmy będą zaj
mować się zimowym utrzymaniem
powiatowych dróg.
w Gminy o statusie górniczych jed
noczy wiele problemów. Jednym z
nich są zaległości finansowe spółek
węglowych w stosunku do gmin
nych budżetów.
PSZÓW

» Zaległości kopalni wobec budże
tu gminy Pszów z końcem ubiegłego
roku wynosiły ponad 300 tys. zło
tych.
w Stawka podstawowa opłaty za
metr kwadratowy w mieszkaniach
komunalnych obniżona jest z tytułu
braku urządzeń wodno - kanaliza
cyjnych o 20 procent. W uzasadnio
nych przypadkach Zarząd Miasta
może obniżyć stawkę czynszu lub
zwolnić najemcę na czas określony z
obowiązku zapłaty czynszu.
RYDUŁTOWY

w Z Wstępnych założeń wynika, że
przyszłoroczny budżet gminy będzie
mniejszy o około 3 miliony od obec
nego.
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■ POWIAT RACIBORSKI ■

Wieści
gminne
Kuźnia Raciborska
□ Zespół Szkół Ogólnokształcą
cych w Kuźni Raciborskiej był, 5
listopada, gospodarzem turnieju w
piłce ręcznej juniorek o mistrzo
stwo powiatu raciborskiego. Wy
startowały w nim drużyny: II LO
R-rz, ZSB R-rz, ZSE R-rz, ZSZ
Racibórz, LO Kuźnia Raciborska i
ZST Kuźnia Raciborska. Najlepszą
okazała się drużyna Zespołu Szkół
Technicznych z Kuźni Racibor
skiej przed: Zespołem Szkół Eko
nomicznych z Raciborza i racibor
ską budowlanką. Kolejny miejsca
zajęły: II LO R-rz, LO Kuźnia Ra
ciborska i ZSZ R-rz. Organizato
rem turnieju był Szkolny Związek
Sportowy z Kuźni Raciborskiej.
□ Powszechny Zakład Ubezpie
czeń S.A. przekazał gminie 5 tys.
zł na remont remizy OSP w Siedli
skach. Pieniądze przekazano z fun
duszu prewencyjnego PZU S.A.
Wcześniej, przypomnijmy, PZU
S.A. przekazało 10 tys. zł gminie
Krzyżanowice na remont chodnika
w Tworkowie.

KUŹNIA RACIBORSKA
18 listopada, pięć par małżeńskich, które w tym roku obchodzą jubile
usz 50-lecia pożycia małżeńskiego odebrały, w tutejszym USC, medale za
długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP. Jubila
tom wręczyłje burmistrz Witold Cęcek.

Złote gody

Waleska i Władysław Andrzejak z Kuźni Raciborskiej

□ Rada Miasta powołała Gminną
Komisję ds. Rozwiązywania Pro
blemów Alkoholowych*. W jej
skład weszli: Witold Cęcek,
Edward Morciniec, Maria Gławenda, Władysław Gumieniak, Jerzy
Wasielewski, Wiesław Bednarek,
Leon Klon, Józef Waligóra, Alojzy
Brzoska, Manfred Schubert i Jan
Kluska.

Maria i Józef Mucha z Turza

□ Rada Miasta podjęła uchwałę w
sprawie przekształcenia, z dniem 1
stycznia 2000 r., gminnych przed
szkoli z zakładów budżetowych w
jednostki budżetowe.

Krzyżanowice
Maria i Maksymilian Magiera z Rud

□ Na najbliższej sesji tutejsi radni
obejrzą nowy sztandar gminy, któ
ry od kilku dni znajduje się już w
urzędzie. Na jednej stronie umiesz
czono polskiego orła z napisem:
Bóg, Honor, Ojczyzna, na drugiej
herb Krzyżanowic.

□ Rada Gminy poparła - w formie
uchwały - rezolucję radnych po
wiatu raciborskiego w sprawie
ochrony przeciwpowodziowej tere
nów dorzecza górnej i środkowej
Odry, której główną intencją jest
spowodowanie jak najszybszego
rozpoczęcia budowy zbiornika
„Racibórz Dolny”.
□ Rada Gminy upoważniła Zarząd
do zawarcia z wojewodą śląskim
porozumienia w sprawie przyjęcia
zadania pod nazwą: stypendia so
cjalne i zasiłki losowe dla dzieci z
rodzin najuboższych z rezerwy ce
lowej państwa przeznaczonej na re
alizację programu ograniczania ubó
stwa wśród dzieci i młodzieży.

KRZANOWICE-BORUCIN
„Folklor obrzędowy pogranicza śląsko-morawskiego” to temat pracy
doktorskiej Kornelii Lach, znawczy ni miejscowego folkloru, na co dzień
dyrektorki krzanowskiego gimnazjum.

Obrzędy pogranicza
Droga Kornelii Lach - z wykszta
łcenia magister filologii polskiej - do
doktoratu trwała ponad trzy lata. Za
częło się od fascynacji miejscową ob
rzędowością. Obrzędowością pograni
cza, na którym ścierają się różne kul
tury - polska, niemiecka i czesko-morawska. Poza fascynacją, ogromne
znaczenie miała również chęć ratowa
nia spuścizny dawnych czasów, która

□ Władze
gminy
przekazały
19,89 tys. zł na budowę ulicy Raci
borskiej w Roszkowie. Pieniądze
te wygospodarowane zostały tytu
łem mniejszych - niż się spodzie
wano - wydatków na budowę ulicy
Hanowiec w Tworkowie.
□ Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przekazał gminie
53,8 tys. zł na wapnowanie pól za
lanych podczas powodzi w czerw
cu tego roku.

□ Gmina otrzymała z Urzędu Wo
jewódzkiego 7,95 tys. zł na ubez
pieczenia zdrowotne oraz świadcze
nia dla osób nie objętych obowiąz
kiem ubezpieczenia społecznego.
□ O 44,86 tys. zł zwiększono te
goroczny budżet po stronie wydat
ków na zakup materiałów i wypo
sażenia dla tutejszych placówek
Oświatowych.
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w dobie cywilizacyjnego rozwoju
znajduje swoje miejsce - coraz częściej
- tylko na kartach opracowań histo
rycznych. Wiele pięknej, ludowej ob
rzędowości pozostało, niestety, jedynie
w pamięci starszych ludzi. To liczne
wywiady z nimi złożyły się w dużym
stopniu na zawartość pracy doktor
skiej. Wywiady prowadziłam z trzema
pokoleniami informatorów. Ludzie
starsi najchętniej odpowiadali na py
tania i dysponowali największą wie
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dzą. Często dziwili się, że interesuję
się tym „jak to spieszą było ”, Ich wnu
ki bowiem zafascynowane rozwojem
cywilizacji, pochłonięte problemami
życia codziennego rzadko wysłuchują
opowieści wspomnieniowych - mówi
świeżo upieczona pani doktor.
Rozmowy z ludźmi, obserwacja
praktykowanych jeszcze zwyczajów,
to jednak nie wszystko, co powinno
znaleźć się w pracy doktorskiej.
Ogromu pracy wymagają kwerendy
archiwalne i biblioteczne, obejmujące
dokumenty i książki: polskie, czeskie
i niemieckie. Samo pisanie pracy
doktorskiej również nie należy do
rzeczy łatwych. Obok bazy źródło
wej, przyszły doktor musi mieć doj
rzały warsztat naukowy. Ten zyskuje
się publikując wyniki swoich prac.
Opracowania Kornelii Lach, zarówno
naukowe jak i popularno-naukowe,
można znaleźć w takich pismach, jak:
„Literatura Ludowa” (Wrocław), „Etnolingwistyka” (Lublin), “Twórczość
Ludowa” (Lublin), “Folklorystyka”
(Opole) czy też “Ziemia Raciborska”
(Racibórz). Do tego dochodzą różne
prace zbiorowe zawierające teksty K.
Lach, np.: “Folklor pogranicza”
(Olsztyn 1998), “Folklorystyka na
przełomie wieków” (Cieszyn 1999)
oraz “Folklorystyczne i antropolo
giczne opisanie świata. Księga ofia
rowana profesor Simonides" (Opole
1999). Niemałe znaczenie ma udział
w pracach oraz konferencjach nauko
wych organizowanych przez Polskie
Towarzystwo Ludoznawcze we Wro
cławiu oraz Międzynarodowe Stowa
rzyszenie The Intemational Organisa-

przybyć na uroczystość. Jej mąż na zdjęciu z sołtysem Jankowie - Elżbietą
Goldman

tion Of Folk przy UNESCO. K. Lach
jest członkiem obu tych organizacji.
W efekcie żmudnych, naukowych
dociekań powstała praca licząca 270
stron i zawierająca ponad 200 zdjęć.
Tematycznie praca doktorska obej
muje: historię życia społeczno-kultu
ralnego pogranicza śląsko-moraw
skiego; zwyczaje i obrzędy rodzinne
(od chrztu do pośmiertnych egze
kwii); doroczne zwyczaje i obrzędy
zimowo-wiosenne od kultu św. Mi
kołaja przez archaiczne formy
świętowania zapustów aż do obrzę
dowości wielkopostnych i wielkanoc
nych.
Promotorem Kornelii Lach (tak
oficjalnie brzmi tytuł naukowy) była
prof. dr hab. Teresa Smolińska. Pracę
recenzowali: prof. dr hab. Daniel Kadłubiec z Uniwersytetu Śląskiego oraz
prof. dr hab. Jerzy Pośpiech z Uniwer
sytetu Śląskiego. Publiczna obrona
pracy odbyła się 13 października. 26
października, podczas uroczystej pro
mocji, Kornelia Lach odebrała dyplom
doktora nauk humanistycznych z za
kresu literaturoznawstwa.
Na co dzień Kornelia Lach jest dy
rektorem krzanowskiego gimnazjum.
Wcześniej była polonistką w szkole w
Borucinie. W Borucinie też mieszka.
Jest znana miejscowej ludności. W ro
dzinnej wsi urządziła izbę regionalną,
w której zebrano wiele ciekawych eksponatóws i organizuje spotkania z naj
starszymi mieszkankami. Co roku paradując w stroju ludowym i posłu
gując się miejscową gwarą laską - pro

wadzi gminne dożynki. W recenzji jej
pracy doktorskiej zresztą czytamy:
Zbiegają się w niej dwie postawy, tak
cenne dla badań nad kulturą żywą badacza terenowego i teoretyka. Na
Śląska są one jakby oczywistością, a
rozprawa mgr K. Lach jest tego po
twierdzeniem. Autorka te dwie posta
wy łączy jeszcze z trzecią - działacza,
animatora kultury, co znacznie wzbo
gaca i poszerza jej obserwacje nauko
we. (...) Doświadczenia z tego wynika
jące zaowocowały i tym, że swoje wni
kliwe spostrzeżenia, obejmujące dyna-

K. Lach z dyplomem i pracą doktorską
mikę badanej kultury, procesy tv niej
zachodzące, zostały obudowane uwa
gami socjologiczno-psychologicznymi,
stanowiącymi ich ważny kontekst.
G. Wawoczny

'Powiat wodzisławski*

.............
wa fl

Drogi nie będzie?
Prezes Urzędu Zamówień Publicz
nych nie wyraził zgody na wybór wy
konawcy nawierzchni ul. Celnej w
Gołkowicach w' trybie bezprzetargowym - w formie tzw. zamówienia z
wolnej ręki. Z tego powodu Powiato
wy Zarząd Dróg w Wodzisławiu praw
dopodobnie nie będzie mógł wykorzy
stać środków obiecanych przez Śląski
Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Fi
nansów na ten cel. Pieniądze jeszcze
nie wpłynęły do powiatu, nie ma na
wet oficjalnej decyzji o ich przyzna
niu. Pełna procedura przetargowa trwa
około 6 tygodni a otrzymaną dotację
trzeba rozliczyć do końca roku. Nie
będzie więc czasu na wykonanie robót
- tym bardziej, że zaczęła się już zima.
Będziemy się odwoływać od tej de
cyzji, wystąpimy też do Ministerstwa
Finansów o wyjaśnienie w jaki sposób
możemy wykorzystać te środki - dener
wuje się Jan Żemło, dyrektor Powiato
wego Zarządu Dróg. Urząd Zamówień
Publicznych wydając taką decyzję zdaje sobie sprawę, że nie będzie można
przeprowadzić przetargu a co dopiero
wykonać prac. Odnoszę wrażenie, że
przyznano nam pieniądze z góry zakła
dając, że ich wykorzystanie nie będzie
możliwe. Aby je uzyskać pracował
sztab ludzi, zbieraliśmy dane, przygo
towywaliśmy dokumenty uzasadniają
ce wniosek, jeździliśmy do Katowic.
Okazuje się, że te wysiłki mijają się z
celem. Tłumaczy się nam, że mieliśmy
czas na przeprowadzenie przetargu a
przecież my otrzymaliśmy tylko infor
mację, że nasz wniosekjest pozytywnie
zaopiniowany, do przekazania pienię
dzy jeszcze daleka droga. Nie jest to
pierwsza taka sprawa. Podobnie byli
śmy zwodzeni w przypadku środków
powodziowych. Monitowaliśmy, przy
gotowywaliśmy dokumenty, jeździliśmy
do Krakowa - przyznano nam w końcu
69 tys. zł, ale chyba też ich nie dosta
niemy.
Starania o pieniądze na wykona
nie nawierzchni ul. Celnej PZD roz-

LUBOMIA

Dokarmiają
ptaki
Antoni Matuszek szczególnie
zimą troszczy się o ptaki. Karmnik,
który stoi na jego posesji wygląda
imponująco. Ciekawe, czy dostrzega
ją to również ptaki? Równie piękny
karmnik stoi na posesji Stanisława
Cieśli.

począł już w kwietniu. Wtedy zwró
cono się do Ministerstwa Finansów z
pismem wyjaśniającym, że droga pro
wadząca do przejścia granicznego z
Czechami jest już przygotowana do
poszerzenia. Odpowiedź była dość
prosta - nie ma pieniędzy w rezerwie
Ministerstwa Finansów na ten cel. Z
końcem sierpnia ukazało się rozpo
rządzenie Rady Ministrów w sprawie
warunków wspierania z budżetu pań
stwa lokalnych programów restruktu
ryzacyjnych. Pieniądze z tych fundu
szy można było wykorzystać na do
kończenie ul. Celnej. W połowie
września w Śląskim Urzędzie Woje
wódzkim rozpoczęły się prace nad
podziałem tych środków, wodzisław
skie starostwo już 20 września skie
rowało wniosek o przyznanie dotacji
w wysokości ponad 260 tys. zł na ten
cel. Został on 13 października pozy
tywnie zaopiniowany przez wojewo
dę i przesłany do Ministerstwa Finan
sów. Powiatowy Zarząd Dróg zaczął
od razu starania o zwolnienie z pro
cedury przetargowej widząc, że nie
będzie czasu na jej przeprowadzenie.
Ustawa zezwala na zamówienia z
wolnej ręki w szczególnych przypad
kach - tłumaczy dyrektor Żemło. Na
szym zdaniem to jest właśnie taka sy
tuacja, nie mogliśmy przecież przewi
dzieć, że pieniądze na ul. Celną
otrzymamy tak późno a trzeba się z
nich rozliczyć do końca roku. Urząd
Zamówień Publicznych twierdzi, że
wykładnia Sądu Najwyższego nie
upoważnia do podjęcia takiej decyzji,
jest to możliwe tylko w przypadku ka
tastrof żywiołowych. Prawdopodob
nie pieniądze otrzymamy, ale nie bę
dziemy mogli ich wykorzystać.
(ber)

GORZYCE

Skończą salę
Projekt przyszłorocznego budżetu
gminy przewiduje zakończenie budo
wy sali gimnastycznej w Czyżowicach. Kontynuowane będą pozostałe
cztery inwestycje oświatowe. Zarząd
Gminy planuje przeznaczenie sporych
środków na poprawę stanu dróg gmin
nych. Podczas prac nad budżetem na
2000 r. zakłada się wzrost dochodów o
10% a wyda'1 5w o 7%. Część docho
dów zostanie uzyskana ze sprzedaży
mienia komunalnego, w tym terenów
przewidywanych na działalność go
spodarczą w Czyżowicach.

MSZANA

I stała się
ciemność

Karmnik na posesji
Antoniego Matuszka
Ludzie, którzy zimą dokarmiają
ptaki powinni pamiętać, iż karmniki
powinny być regularnie zaopatrywa
ne, a pokarm powinien być dostępny
bez względu na warunki pogodowe.
Przy zawieszaniu karmników na
leży pamiętać, by były one ustawione
w miejscu osłoniętym drzewami lub
krzewami. Nawet kilkugodzinna
przerwa w dokarmianiu może spowo
dować śmierć ptaków.
max

Ulica Wodzisławska w Mszanie zo
stała przez władze gminy bardzo do
brze oświetlona do granicy z Jastrzę
biem. Dalej jednak kierowcy wpadają
w „czarną dziurę” - na sporym odcin
ku nie ma oświetlenia ulicznego. O
lampy upominali się u władz miasta
tamtejsi mieszkańcy, były plany i roz
mowy na temat przystąpienia Jastrzę
bia do tej inwestycji, ale nic z tego nie
wyszło. Jastrzębscy urzędnicy dopyty
wali się w Urzędzie gminy w Mszanie
o mapki, żeby dołączyć do już istnieją
cej sieci oświetleniowej, podobno
przystąpiono nawet do projektowania.
Jednak do dziś jest tam ciemno. Taka
sytuacja stwarza nawet pewne niebez
pieczeństwo, gdyż kierowcy z dobrze
oświetlonej drogi nagle na granicy
gminy wjeżdżają w całkowitą ciem
ność. Gdy w latach 1997/98 Mszana
budowała oświetlenie, proponowano
władzom Jastrzębia przyłączenie się
do tej inwestycji, ale takiej decyzji
wówczas nie podjęto.
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Jakość wody w studni przy ulicy 26 Marca i źródle przy ulicy Batalio
nów Chłopskich w dzielnicy Wilchwy w ostatnim czasie znacznie się po
prawiła, wynika z badań wodzisławskiego Sanepidu.

Czyżowice

CZYSTSZA WODA
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi
demiologiczna prowadzi monitoring
wody w źródłach, studniach i uję
ciach wody, z której korzystają
mieszkańcy Wodzisławia i okolicz
nych miast. Kilka tygodni temu infor
mowaliśmy o skażeniu bakteriolo
gicznym niektórych ujęć wody. W
wodzie ze źródła przy ulicy Batalio
nów Chłopskich i studni przy ulicy
26 Marca występowały bakterie coli
typu fekalnego. W ostatnim czasie
stan wody w ujęciach wodzisław
skich znacznie się poprawił. Obecnie
woda zdatna do picia płynie w ujęciu
przy ulicy Łużyckiej, studni przy uli
cy 26 Marca, źródle przy ulicy Bata
lionów Chłopskich w dzielnicy Wilchwy oraz ujęciu przy ulicy Dębowej.
Ostatnio poprawił się stan wody w
ujęciu przy ulicy Andersa w Pszowie,
w którym pod koniec sierpnia wykry

to skażenie bakteriologiczne. Wodę z
tego ujęcia można spożywać, lecz je
dynie po przegotowaniu.
Nie nadaje się do spożycia woda
ze źródeł przy ulicach: Matejki i Ma
riackiej w Radlinie. Wodzisławski
Sąnepid wykrył tam obecność wy
mienionych wyżej bakterii. Zdatna do
picia jest woda z ujęcia przy ulicy
Wypandów w Radlinie. Mieszkańcy
korzystający z ujęć wody nie powinni
lekceważyć tabliczek informacyjnych
o jakości wody oraz informacji na ten
temat. Woda skażona bakteriologicz
nie może powodować wymioty i bie
gunki prowadzące nawet do odwod
nienia organizmu. Warto zawsze po
braną ze źródła wodę przegotować,
by zmniejszyć ryzyko wystąpienia ta
kich sensacji.
max

Senator u seniorów
ożywione kontakty ze swoimi czeski
mi sąsiadami.
Koło Emerytów w Gołkowicach
powstało w 1964 r., liczy obecnie
około 250 członków i jest największe
spośród pięciu kół w gminie. Działa
bardzo prężnie organizując wiele im
prez dla seniorów.
Tylko w tym roku odbyło się 11
pielgrzymek i wycieczek, w których
wzięło udział około 600 osób - mówi
przewodniczący Paweł Grzonka. Byli
śmy m.in. w Licheniu i na Górze Świę
tej Anny, dzięki współpracy z biurem
podróży Boś z Ostrawy członkowie
skorzystali z wycieczki do Wioch i
wczasów w Chorwacji. Mogli zwiedzić
m.in. Rzym, Florencję, Monte Cassino,
Neapol, Pompeje, San Marino, Du
brownik i Medżugorje. Emeryci z Kar
winy byli w tym roku z nami w Tar
nowskich Górach, Piekarach Śląskich
i' Gliwicach. Nasi członkowie wyjecha
li z Czechami do Mikulova i Lednic.
Delegacje obu kół biorą udział w spo
tkaniach organizowanych z okazji
Dnia Matki, Dziadka i Babci. W przy
szłym roku zaplanowaliśmy nasz
udział w dniach kultury beskidzkiej w
Jabłonkowie, a członkowie kola z Kar
winy będą uczestniczyć w wycieczkach
do Oświęcimia i Wadowic.
Tradycyjny Dzień Seniora obcho
dzony jest przez gołkowickie Koło
już od piętnastu lat. W tym roku
wzięło w nim udział ponad 160 osób,
co jest ilością rekordową. Wśród go
ści znalazł się również Tadeusz Ka
walerowicz, prezes Powiatowego
Związku Emerytów, Rencistów i In
walidów w Wodzisławiu. Do wspól
nej zabawy przygrywała kapela z
Karwiny, która wykonywała piosenki
czeskie i polskie.
ffter)

SKRZYSZÓW
Niewielka część Skrzyszowa zostanie podłączona do oczyszczalni ście
ków w Jastrzębiu Zdroju.

Woda z Wodzisławia
Mieszkańcy ulic Mszańskiej, Le
śnej i części 1 Maja korzystają, tak
jak cała wieś, z zaopatrzenia w wodę
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Wodzisławiu. W
związku z przygotowaniami do budo
wy kanalizacji w Mszanie już prowa
dzone są uzgodnienia między firma
mi wodociągowymi z Jastrzębia i
Wodzisławia. Do sieci kanalizacyjnej
w Mszanie zostanie podłączona ta
część Skrzyszowa, która znajduje się
po wschodniej stronie toru kolejowe
go. Udział gminy Godów w inwesty

□ 15 listopada dzieci z Czyżowic
wyjechały na projekcję filmu „Pan
Tadeusz” do Teatru Ziemi Rybnic
kiej.
□ 17 listopada w Wiejskim Domu
Kultury odbył się „Dzień seniora”.
Spotkanie przeznaczone było dla
emerytów i rencistów.
□ 19 listopada zorganizowano
„Miniplayback show” zabawę imi
tacji piosenki dla dzieci.
□ 25 listopada w Wiejskim Domu
Kultury odbędzie się turniej tenisa
stołowego dal dzieci.
□ 27 listopada o godzinie 18.00
odbędzie się zabawa andrzejkowa
dla dorosłych.

Gorzyce
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Medalem „Za verejne. prospeśnou
ćinnost” czyli działalność społecznie
użyteczną zostało uhonorowane przez
władze Karwiny Koło Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Gołkowi
cach. Wyróżnienie zostało wręczone
z okazji 35-lecia Koła przez wicebur
mistrza Karwiny Gabrielę Mrozek,
podczas tradycyjnych obchodów
Dnia Seniora. W spotkaniu, które od
było się w Gminnym Ośrodku Kultu
ry w Gołkowicach, wziął udział rów
nież senator Republiki Czeskiej An
tonin Petraś z Karwiny oraz przedsta
wiciele władz gminy Godów - wójt
Ludwik Piechaczek, przewodniczący
Rady Józef Pękała, radny i sołtys Go
łkowic Karol Krzyżak. Przyjechali
również członkowie zaprzyjaźnione
go Miejskiego Klubu Emerytów w
Karwinie z prezesem Jarosławem
Krótkim, który pełni również funkcję
członka Zarządu Miasta.
Takie medale się wręcza za działal
ność na rzecz Karwiny i współpracę z
naszym miastem - tłumaczy Jarosław
Krótki. Koło z Gołkowic otrzymało to
wyróżnienie za współpracę z naszym
klubem emerytów. Została ona nawią
zana w 1992 r„ wtedy podpisaliśmy
umowę o współpracy, która jest odna
wiana co dwa lata. Po raz kolejny
podpiszemyją w lutym 2000 r.
Gołkowickie Koło Emerytów,
Rencistów i Inwalidów jest jedynym
w powiecie wodzisławskim (na 21
istniejących), które nawiązało kon
takty z Czechami. W lipcu przewod
niczący Paweł Grzonka oraz wójt Lu
dwik Piechaczek zostali zaproszeni
przez senatora Petraśa do Pragi. Przy
jęła ich tam przewodnicząca czeskie
go Senatu Libuśe Beneśova. Antonin
Petraś jest członkiem senackiej komi
sji do spraw współpracy przygranicz
nej a gmina Godów utrzymuje bardzo

□ 14 listopada w Wiejskim Domu
Kultury odbyło się spotkanie z
folklorem zatytułowane „Co wieś,
to inna pieśń”.

cji planowanej przez władze Mszany
będzie wynosił tylko 4-5%. Ścieki
mają trafiać do oczyszczalni w Ja
strzębiu. Kanalizacja zostanie wyko
nana całkowicie z plastiku, gdyż jej
utrzymanie jest wówczas bardziej
ekonomiczne. Przedsiębiorstwa wo
dociągowe z Wodzisławia i Jastrzębia
muszą ustalić między sobą m.in. spo
sób inkasowania należności za ścieki.
Opłaty są naliczane według stanu wo
domierzy, które są własnością PWiK
w Wodzisławiu.
(óer)

□ 18 listopada o godzinie 18.00
zorganizowano Biesiadę Śląską spotkanie folklorystyczne grup
śpiewaczych z terenu gminy.
□ 27 listopada w Gminnym
Ośrodku Kultury zorganizowana
zostanie zabawa andrzejkowa.

Olza
□ W Wiejskim Domu Kultury w
Olzie zorganizowano spotkanie z
dziećmi pod hasłem „By gwara na
sza nie zaginęła”.
□ 20 listopada odbyła się wie
czornica chóru „Słowik nad Olzą”.

□ Na dziś zaplanowano zabawę
andrzejkową dla podopiecznych z
Ośrodka Odwykowego z Gorzyc.
□ 27 listopada w WDK odbędzie
się zabawa. Grać będzie zespół
„Divers”.

Mszana
□ 23 listopada odbyło się uroczy
ste otwarcie nowego lokalu Gmin
nej Biblioteki Publicznej. Uroczystośćmiała miejsce w Wiejskim
Ośrodku Kultury i Rekreacji ty
Mszanie.
□ Radni chcą, by w Mszanie
opracowana została koncepcja oży
wienia działalności gospodarczej
na terenie gminy.

Lubomia
□ Gminny Ośrodek Kultury pro
wadzi zajęcia muzyczno-ruchowe
dla dzieci. Spotkania organizowa
ne są dwa razy w tygodniu o go
dzinie 15.00. Dzieci z gminy
mogą również uczestniczyć w kó
łku małych form teatralnych. Za
jęcia odbywają się raz w tygodniu.
W GOK-u spotykają się również
młodzi miłośnicy tańca i insceni
zacji.
□ Gmina Lubomia w ramach po
powodziowej pomocy otrzymała
do zagospodarowania jeden z bu
dynków w Rydułtowach. Obiekt
przekazano w stanie surowym, bez
okien, tynków itd. Na doprowadze
nie go do stanu używalności gmina
otrzymała w ubiegłym roku dotację
z Urzędu Mieszkalnictwa. Obecnie
budynek jest w części zasiedlony.
Władze gminy prowadzą rozmowy
z miastem Pszów w celu przekaza
nia mu budynku.
□ Od stycznia roku 2000 w Urzę
dzie Gminy Lubomia urzędowanie
rozpocznie wicewójt Czesław Bu
rek.
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Nie dali rady

W nocy z 18 na 19 listopada w
Rydułtowach przy ulicy Racibor
skiej nieznani sprawcy usiłowali
włamać się do mieszczącego się
tam sklepu odzieżowego.
Do środka chcieli wejść przez
drzwi wejściowe, z których wy
rwali kilka desek. Na szczęście to
nie wystarczyło. Złodzieje odstąpi
li od swoich zamiarów.
Uciekli

Tej samej nocy, również w Ry
dułtowach, doszło do kolejnej pró
by włamania. Tym razem przy uli
cy Radoszowskiej nieznani spraw
cy usiłowali wejść do jednego z
domków. Po wypchnięciu okna od
stąpili od swoich zamiarów. Przy
puszczalnie zostali spłoszeni przez
przypadkowych świadków.
Nieuważna ekspedientka

W Radlinie zuchwali złodzieje
okradli sklep jubilerski w czasie
godzin jego otwarcia. Rzecz miała
miejsce 19 listopada. Nieznani
sprawcy wykorzystując nieuwagę
ekspedientki skradli złotą biżuterię
o łącznej wartości 10.700 złotych.
Rower na zimę?

W nocy z 18 na 19 listopada w
Wodzisławiu przy ulicy 26 Marca
nieznani sprawcy włamali się do
pomieszczenia piwnicznego w jed
nym z bloków. Łupem złodziei
padł rower górski o wartości 645
złotych. Dziwny to łup, tym bar
dziej, iż panująca zimowa aura ra
czej nie pozwala na rowerowe wy
cieczki.
Trzeźwi na drogach

Co tydzień na łamach naszej ru
bryki informujemy o tym, ilu nie
trzeźwych kierowców zatrzymali
podczas weekendu policjanci. Tym
razem wieści są dużo bardziej
optymistyczne. Od piątku do nie
dzieli, czylŁod 19 do 21 listopada,
funkcjonariusze Komendy Powia
towej Policji w Wodzisławiu na te
renie działania nie ujawnili ani jed
nego nietrzeźwego kierowcy.
Choć weekendy takie jak ten
należą raczej do rzadkości, nastra
jają optymizmem. Wiadomo, że
znaczna część wypadków i kolizji
na drogach jest dziełem pijanych
kierowców. Miejmy nadzieję, że
trzeźwy weekend nie jest wyjąt
kiem, a na ulicach będzie bez
pieczniej.
Uliczne domino

Pierwsze symptomy zimy dały
już o sobie znać kierowcom. 29 li
stopada kierowca samochodu mar
ki Polonez uderzył na śliskiej na
wierzchni w stojącego przed przej
ściem dla pieszych fiata 126p. W
wyniku zderzenia maluch wtoczył
się na przejście, gdzie potrącił nie
pełnosprawną kobietę.
Na lewy pas

Tego samego dnia w Mszanie
kierowca fiata seicento - 40-letni
mieszkaniec Gorzyczek, na śliskiej
nawierzchni nie zachował należy
tej ostrożności i zjechał na lewy
pas jezdni. Tam potrącił 41-letnie
go pieszego, mieszkańca Mszany,
który z obrażeniami ciała trafił do
szpitala w Jastrzębiu Zdroju.
Seria kolizji

Podczas ostathiego weekendu
doszło do wyjątkowo dużej liczby
zdarzeń dorgowych. W sumie
funkcjonariusze
wodzisławskiej
KPP zanotowali 14 kolizji i wy
padków drogowych. Główną ich
przyczyną były niesprzyjające wa
runki atmosferyczne. Śliskie drogi
zaskoczyły kierowców.
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Agresywna niewiasta

Poręczenie majątkowe w wysokości 800 zl zastosował sąd na wniosek
prokuratury wobec Frantiśka S., obywatela Republiki Czeskiej zatrzyma
nego za przemyt alkoholu.

Za dokonanie brutalnego rozboju
na starszej kobiecie staną przed Są
dem Okręgowym Gabriela M. i
Adam U. Akt oskarżenia przeciwko
tej przestępczej parze skierowała do
sądu Prokuratura Rejonowa w Wo
dzisławiu.
Do przestępstwa doszło w nocy z
5 na 6 sierpnia br. w mieszkaniu po
szkodowanej. Oboje oskarżeni już
wcześniej kilkakrotnie nachodzili po
nad 70-letnią kobietę. Tym razem zja
wili się o północy i zaczęli penetro
wać mieszkanie. Adam U. domagał
się od staruszki 100 zł. Napastnicy
przyłożyli jej nożyczki do gardła i
grozili wypaleniem oczu przy pomo
cy świecy. Wlali poszkodowanej siłą
alkohol do ust twierdząc, że zawiera
truciznę. Przed wyjściem grozili ko
biecie, zapowiadając, by nie powia
damiała policji.
Gabriela M. będzie odpowiadać
również za pobicie swojej znajomej
11 czerwca br. w Radlinie. Zaatako
wała ją ostrym narzędziem i napad
nięta doznała rany ciętej pośladka
oraz obrażeń twarzy. W trakcie śledz
twa Gabriela M. nie przyznała się do
zarzucanych jej czynów. Oboje
oskarżeni popełnili te przestępstwa w
warunkach recydywy. Adam U. ma
już na swoim koncie kilkuletni wyrok
za zgwałcenie nieletniej. Jego konku-

PSZÓW
Czterech mężczyzn i jedna
dziewczyna, wszyscy z Raciborza,
usiłowali okraść samochód h>
Pszowie.

Nocna
wizyta

bina była karana za włamania, kra
dzieże, uszkodzenia ciała i groźby
karalne. Podczas zajścia w mieszka
niu staruszki była bardziej agresywna
od swojego partnera.
Prokuratura wystąpiła do sądu
opiekuńczego o wydanie postano
wień
wobec
kilkumiesięcznego
dziecka obojga oskarżonych konku
bentów. Ojciec przebywa w areszcie,
matka pozostaje na wolności, ale za
niedbuje dziecko. Zostało ono jej
odebrane i umieszczone w Domu
Małego Dziecka do czasu ostateczne
go rozstrzygnięcia w tej sprawie. Ga
briela M. nie ma krewnych, którzy
mogliby zająć się niemowlęciem. De
cyzję o ewentualnym pozbawieniu
władzy rodzicielskiej wyda sąd opie
kuńczy po zapadnięciu wyroku w
sprawie karnej.
(ber)

Przemyt w przyczepce
Była to najwyższa kaucja jaką
można było pobrać od Czecha - po
dejrzany nie miał przy sobie więcej
pieniędzy. A jak nas poinformowano
w wodzisławskiej Prokuraturze Rejo
nowej, wobec sprawców tego rodzaju
przestępstw nie stosuje się aresztu
tymczasowego.
Frantiśek S. został zatrzymany
przez funkcjonariuszy Straży Gra
nicznej z jednostki w Gorzycach na
moście w Olzie. Obowiązujące prze
pisy zezwalają na kontrolowanie i za
trzymywanie przemytników także w
głębi kraju, nie tylko na granicy.
Mimo, więc że Czech przejechał już
z „trefnym” ładunkiem przez przej-

WODZISŁAW

Porządek musi być
Zgodnie , z ustawą o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach wła
ściciele posesji mają obowiązek po
siadać urządzenia służące do groma
dzenia odpadów komunalnych oraz
składowania ich w odpowiednim sta
nie sanitarnym. Właściciel nierucho
mości powinien również przyłączyć
budynek do istniejącej kanalizacji sa
nitarnej lub wywozić fekalia do ko
lektora zrzutowego. Usuwaniem od
padów komunalnych musi zajmować
się koncesjonowany przewoźnik. Te
oraz inne przepisy prawne sprawiają,
że nie możemy, bez finansowych
konsekwencji, lekceważyć spraw
czystości na naszym podwórku.
Jeszcze kilka lat temu bardzo wielu
właścicieli nieruchomości w Wodzi-

sławiu nie posiadało odpowiednich
kubłów na śmieci, a nieczystości, od
pady i popiół wywożone były bez za
chowania przepisów sanitarnych. Straż
Miejska prowadzi regularne kontrole
posesji. Przez ten czas sytuacja znacz
nie się poprawiła, a uchybienia pry
watnych właścicieli wynikały często z
nieznajomości prawa, a nie złej woli.
Funkcjonariusze,
stwierdzając
nieprawidłowości nie od razu kierują
wnioski do kolegium, najpierw zale
cają wprowadzenie zmian. Po raz
drugi pojawiają się za miesiąc, jeśli
właściciel ma racjonalny argument na
to, że nie może w ciągu tego czasu
naprawić uchybień, Straż Miejska
przedłuża okres.
max

ście graniczne w Chałupkach, nie
mógł czuć się bezpieczny. Poruszał
się on samochodem łada samara z
przyczepką. Znajdowało się w niej
191 butelek wyrobów alkoholowych
różnych gatunków - były koniaki i
czeska wódka m.in. „Stalinovy slzy”.
Butelki nie były oklejone znakami
akcyzy. Wartość alkoholu oszacowa
no na ok. 2700 zł. Ponadto w przy
czepce znajdowały się różne części
samochodowe - reflektory, kierun
kowskazy i regulatory świateł. Pod
czas zatrzymania Czech usiłował
wręczyć funkcjonariuszowi Straży
Granicznej łapówkę w wysokości
100 zł. Zatrzymany został doprowa
dzony do Prokuratury. Przedstawiono
mu zarzuty przemytu alkoholu oraz
przywiezienia z Republiki Czeskiej
towarów, co do których istnieje regla
mentacja pozataryfowa. Będzie odpo
wiadał za te przestępstwa w myśl no
wego Kodeksu Karnego Skarbowego
a za próbę przekupienia strażnika
granicznego z Kodeksu Karnego. Al
kohol został zatrzymany i prokuratu
ra wystąpi w sądzie o jego przepadek
na rzecz Skarbu Państwa.
fńerj

WODZISŁAW

Limit 2000
Podczas kolejnej sesji Rady Mia
sta, radni będą głosować nad projek
tem uchwały w sprawie wprowadze
nia limitu wydawania zezwoleń na
wykonywanie zarobkowego przewo
zu osób taksówką na terenie miasta w
roku 2000.
max

W nocy z 20 na 21 listopada o
godzinie 1.15 w Pszowie do samo
chodu marki Skoda włamali się zło
dzieje. Ze środka zabrali radioodtwa
rzacz o wartości 100 złotych. Zanim
oddalili się z miejsca przestępstwa,
zostali zauważeni przez partol policji
z Komisariatu w Pszowie. Funkcjo
nariusze zatrzymali złodziei.
Okazało się, że cała piątka to
mieszkańcy Raciborza. Czterej męż
czyźni są w wieku od 17 do 20 lat.
Dziewczyna ma lat 16. Wodzisławska
policja podjęła już czynności, mające
na celu ustalenie czy zatrzymana
piątka nie jest autorem innych wła
mań do samochodów na terenie po
wiatu.
max

RADLIN
W Radlinie odnotowano przy
padek tzw. „pajęczarstwa”, czyli
kradzieży impulsów telefonicz
nych.

Pajęczarze
w akcji
19 listopada do Komisariatu Poli
cji w Radlinie zgłosił się jeden z
mieszkańców, który zawiadomił poli
cję, iż nieznany sprawca przez niele
galne podłączenie się do jego telefo
nu wykonał serię rozmów telefonicz
nych na łączną kwotę 15.000 złotych.
Tego typu przestępstwo policja
określa jako kradzież impulsów tele
fonicznych. Przypadków takich kra
dzieży zdarza się coraz więcej. Nie
stety, złapanie pajęczarza jest bardzo
trudne. Zazwyczaj są to młodzi lu
dzie, którzy po podłączeniu do cu
dzego telefonu bez ograniczeń wyko
nują rozmowy wykręcając najdroższe
numery rozpoczynające się do cyfr
0-700.
max

ŚRODA, 24 LISTOPADA 1999 r.

OSKARŻONY - OKNA OKFENS
WYROK -r 1OO LAT ŻYWOTNOŚCI
Firma OKFENS z Czeladzi to najstarszy (1974 r.j i największy w Polsce producent okien z PCW. 1998 roku

sprzedaliśmy 267 904 szt. jednostek okiennych w skali roku, co gwarantuje nam pozycję NAJWIĘKSZEGO PRODU
CENTA OKIEN Z PCW W EUROPIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ.
OKNA OKFENS - to połączenie światowej jakości (potwierdzone 6 ZŁOTYMI MEDALAMI oraz licznymi KRAJOWYMI I

EUROPEJSKIMI WYRÓŻNIENIAMI) z nowoczesna, zachodnia technologią. Szczególnie wysoko oceniany jest system

uszczelniania środkowego, który wydłuża żywotność okuć umieszczonych w wewnętrznej tzw. suchej komorze,

eliminuje przymarzanie zewnętrznych uszczelek oraz dodatkowo wzmacnia konstrukcję poprzez sztywny nosek.
OKNA OKFENS sa ekologicznie bezpieczne, nie wymagają szkodliwego dla zdrowia malowania, są odporne na

niszczący wpływ grzybów i owadów. Posiadają najlepszą wytrzymałość na obciążenie wiatrowe. Skutecznie tłumią
hałas. Zapewniają uzyskanie dużych oszczędności cieplnych. Posiadają wszelkie atesty i certyfikaty PZH, ITB oraz
P.POŻ. Cały proces produkcji sterowany jest według PN-ISO 9002.

OKFENS Sp. z o.o.
41-250 Czeladź, ul. Nowopogońska 98
sklep firmowy (032) 265-48-53
dział handlowy (032) 265-47-35
fax (032) 265-13-30
sekretariat (032) 265-33-57
e-mail:biuro@okfens.com.pl
http//www.okfens.com.pł

JĘDRUŚ
DOMBOD-BIS
OK-BUD

47-400 RACIBÓRZ, ul. Rybnicki 15. M. 0367 45 56 906
47-400

Racibórz, ul. Rudzki n», m. 036/ 41 52 205

47-217 RYBNIK, ul. Bubli 49. M. 036/ 42 43 729

NR 1 W POLSCE
KUPUJ OKNA BEZPIECZNE I BEZPIECZNIE

OKNA OKFENS - TO SUKCES, 0 KTÓRYM DECYDUJE KLIENT
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało się wreszcie rozwiązać problem mandatu
radnego Jerzego Szydłowskiego.

Pojazd
z przywilejem

Nadzwyczajne okoliczności
Sprawa, tradycyjnie już, ponownie
była przedmiotem krótkiej dyskusji na
sesji Rady Miasta. Z obowiązku przy
pomnimy, że według opozycji SLDPrzyszłość Regionu Raciborskiego J.
Szydłowski radnym już nie jest. Zda
niem koalicji rządzącej wszystko jest
w porządku, tym bardziej, że J. Szy
dłowski, choć zasiada w ławach opo
zycji, tak naprawdę jest członkiem ko
alicji rządzącej TMZR-Ruch Samorzą
dowy „Racibórz 2000”-Unia Wolno
ści. Wcześniej opozycja podpierała się
stanowiskiem wojewody, według któ
rego mandat I. Szydłowskiego wygasł
z mocy ustawy, teraz zaś dodała do
tego taką samą opinię Piotra Stachań
czyka, podsekretarza Stanu w Mini
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji. Stachańczyk wydał swoją
opinię wskutek sejmowej interpelacji
posła SLD Andrzeja Zająca. Wcze
śniej MSWiA nie kiwnęło palcem w
sprawie, choć wie o niej od 16 sierpnia
tego roku.
J. Szydłowski (Forum Raciborskiej
Izby Gospodarczej) zrezygnował z
mandatu radnego 11 lutego br. Rada
podjęła później uchwałę, w której nie
stwierdziła wygaśnięcia mandatu. Wo
jewoda w trybie nadzoru uchwałę

unieważnił, ale zrobił to po przysługu
jącym mu terminie. Gdy Rada mu to
wytknęła, wojewoda uznał, że jego
rozstrzygnięcie w ogóle nie istniało,
bo mandat J. Szydłowskiego wygasł z
mocy ustawy, w dniu, w którym nastą
piło zrzeczenie. Według prawników
Urzędu Miasta, to tylko dowolna inter
pretacja, bo ordynacja wyborcza mówi
wyraźnie, że wygaśnięcie mandatu
stwierdza Rada w drodze uchwały.
Skoro zaś w drodze uchwały, to radni
mogą głosować „za” lub „przeciw”. A
głosowania „za” nikt nie może im na
rzucić. To, że nie stwierdzili wyga
śnięcia w ciągu trzech miesięcy, wcale
nie oznacza, iż mandat wygasł z mocy
ustawy.
Takie stanowisko Rady wojewoda
uznał za rażące naruszenie prawa i
skierował, 16 sierpnia, do premiera
prośbę o rozważanie możliwości skie
rowania do Sejmu wniosku o rozwią
zanie Rady Miejskiej w Raciborzu.
Premier skierował wniosek do Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji. Tam, z powodu zmiany
szefa resortu i dalszych roszad perso
nalnych, nikt, do 10 października, nie
był go w stanie, choćby tylko wstęp
nie, zaopiniować.

RACIBÓRZ
Wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu w lokalu gastronomicznym
lub uzyskanie zgody na prowadzenie ogródka piwnego znów zależy tylko
od władz miasta.

Wojewoda wytyka
Znów, bo od 20 października
wpływ na wydawane decyzje admini
stracyjne w tym względzie mieli teo
retycznie
niektórzy
mieszkańcy,
głównie potencjalni sąsiedzi barów i
ogródków. Na sesji, 17 listopada,
okazało się, że uchwała Rady Miej
skiej w sprawie zasad usytuowania na
terenie Raciborza miejsc oraz warun
ków sprzedaży napojów alkoholo
wych jest niezgodna z prawem. Tak
wynika z opinii prawników wojewo
dy śląskiego, który pełni nadzór nad
działalnością uchwałodawczą gmin.
Na taką możliwość wskazywaliśmy
już w jednym z poprzednich numerów
„NR” Przypomnijmy, że uchwała
wprowadziła znaczne obostrzenia w
zakresie uzyskiwania koncesji na
sprzedaż alkoholu w lokalu gastrono
micznym jak i zgody na uruchamianie
tzw, ogródków piwnych. W przyjętej,
20 października, przez Radę uchwale
zapisano, że udzielenie koncesji musi
poprzedzić uzyskanie przez ubiegają
cego się o nią pozytywnej opinii wła
ściciela lub zarządcy nieruchomości, w
której ma być prowadzona działalność
oraz takich samych pozytywnych opi
nii właścicieli i zarządców sąsiednich
nieruchomości. Podobnie rzecz się
miała z uzyskaniem zgody na prowa
dzenie ogródka piwnego.
Prawnicy wojewody uznali, że
uwarunkowanie udzielenia koncesji
lub zgody uzyskaniem pozytywnej
opinii narusza prawo w tym wzglę
dzie, że rozszerza krąg osób mają
cych w postępowaniu administracyj
nym charakter strony. Krąg ten może
rozszerzyć tylko akt rangi ustawy.
Rada Miasta uznała te argumenty i,
17 listopada, dokonała zmiany
uchwały. Obecnie ubiegający się o
koncesję muszą jedynie przedstawić
opinie zarządców lub właścicieli nie
ruchomości, tej, w której ma być pro
wadzona działalności lub sąsiedniej.
Niezależnie od tego, czy będą one
pozytywne czy negatywne, w żaden
sposób nie mogą wiązać prezydenta
przy wydawaniu koncesji lub zgody.
Oznacza to, że władze miasta
będą musiały same decydować, czy
pozwolić komuś na prowadzenie
ogródków i barów, czy też nie. Nie
zgodna z prawem uchwała z 20 paż-

dziemika zrzucała ciężar podjęcia de
cyzji na mieszkańców. Pomysł był
prosty. Mieszkańcy, jak można się
domyślić, pozytywnych opinii raczej
by nie udzielali. Skoro nie ma pozy
tywnej opinii, to nie ma koncesji lub
zgody. Dla władz miasta kłopot z gło
wy. Teraz kłopot pojawił się na nowo,
bo skoro opinia mieszkańców nie ma
tu właściwie nic do rzeczy, to konce
sję lub zgodę trzeba będzie wydać.
Jedno jest tylko pewne. Zgodny z
prawem jest zapis, że w ogródkach
piwnych nie może grać muzyka.
G. Wawoczny

Pismo wydane, 10 X. przez podse
kretarza Stachańczyka jest pierwszym
oficjalnym w tej sprawie ze strony
MSWiA. Wprawdzie stwierdza się w
nim, że mandat wygasł z mocy ustawy,
to jednak rozwiązanie Rady Miejskiej
jest najsilniejszym instrumentem przy
sługującym organom nadzorującym
działalność gmin i może być zastoso
wany w przypadku zaistnienia szcze
gólnych (nadzwyczajnych) okoliczno
ści. Może to sugerować, że rozwiąza
nie Rady w Raciborzu nie wchodzi
prawdopodobnie w grę.
15 października MSWiA zwróciło
się do przewodniczącego Rady Miasta
Tadeusza Wojnara o przedstawienie
materiałów w tej sprawie. Zapowie
dział to zresztą w swym piśmie z 10 X
podsekretarz Stachańczyk. Zapewnił w
nim również, że: podjęte zostaną od
powiednie czynności zmierzające do
rozwiązania zaistniałego problemu.
Przewodniczący Wojnar również wy
raził nadzieję, że sprawa zostanie roz
wiązana dodając, że: w naszej ocenie
jestjuż uporządkowana.
Przypomnijmy bowiem, że w sierp
niu, cofając swoją wcześniejszą rezy
gnację, J. Szydłowski ponownie zasia
dł na sali obrad. Po tej sesji wojewoda
sygnalizował, że można mieć wątpli
wości co do ważności uchwał podję
tych z udziałem J. Szydłowskiego. Na
początku października, kiedy minął
czas na wydanie rozstrzygnięcia nad
zorczego w tej sprawie, wojewoda
uznał, że uchwały są ważne, bo nawet
bez J. Szydłowskiego zostałyby przy
jęte. Koalicja rządząca dysponuje od
powiednią ilością głosów, by przefor
sować każdy projekt.
W jednym z pism wojewoda zasy
gnalizował, że cofnięcie rezygnacji
może być skuteczne jeśli przy jej skła
daniu wystąpiła wada oświadczenia
woli, tzn. J. Szydłowski działał np.
pod przymusem. Z takiego założenia
wyszła koalicja rządząca przegłosowując, w marcu, uchwałę o nie stwierdze
niu wygaśnięcia. Uznano wówczas, że
władze powiatu postawiły J. Szydłow
skiemu ultimatum: mandat radnego
albo stanowisko szefa Powiatowego
Zarządu Dróg. Przypomnijmy, że w
powiecie rządziły wówczas ugrupowa
nia opozycyjne w mieście.
G. Wawoczny

Raciborska Straż Miejska, za zgo
dą Zarządu Miasta, zwróciła się do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji w Warszawie z wnio
skiem o wydanie zgody na użytkowa
nie pojazdu uprzywilejowanego. Jeśli
taką zgodę otrzyma, pojazd Straży
Miejskiej będzie traktowany tak
samo jak radiowóz, wóz strażacki lub
karetka. Swój wniosek raciborska
Straż motywuje koniecznością rato
wania - w wielu przypadkach - życia
i zdrowia ludzkiego.
(w)

KUŹNIA RACIBORSKA

Dajemy 7 dni
Władze gminy zapowiadają kon
trole domostw pod kątem posiadania
umów z Zakładem Gospodarki Ko
munalnej na wywóz odpadów. Zobo
wiązuje ich do tego uchwała o utrzy
maniu czystości i porządku w gminie.
Właścicieli domów odwiedzi Straż
Miejska. Ci, którzy nie mają takich
umów będą mieli 7 dni na ich zawar
cie. W przeciwnym razie muszą się
liczyć z możliwością otrzymania
mandatu. Funkcjonariusze dostarczą
kopie uchwały Rady Miasta i formu
larz umowy - dodaje burmistrz Wi
told Cęcek. Akcja ma się zakończyć
do 22 grudnia. Jej celem jest upo
rządkowanie spraw związanych z
usuwaniem odpadów i zapobieżenie
tworzeniu dzikich wysypisk śmieci.
(h>>

RACIBÓRZ

Nowy numer
Zestaw czterech aparatów telefo
nicznych działających pod jednym
numerem 755 22 22 tworzy specjalny
punkt informacyjny, który, od 9 listo
pada, funkcjonuje w Miejskim In
spektoracie Obrony Cywilnej. Punkt
będzie wykorzystywany w sytuacjach
kryzysowych. Umożliwia prowadze
nie czterech niezależnych rozmów te
lefonicznych. Np. podczas powodzi
ma to znacząco usprawnić przepływ
tak potrzebnej wówczas informacji.
(HTW)

Bandyci ujęci

Policjantom Komendy Powiato
wej Policji Racibórz udało się za
trzymać dwóch mężczyzn, którzy
w ubiegłym tygodniu napadli na
41-letniego mieszkańca Pogrzebienia. Sprawcy, mieszkańcy tej samej
miejscowości, w wieku 35 i 41 lat,
pobili ofiarę i zabrali jej 130 zł,
dokumenty osobiste oraz prawo
jazdy.
Co przyczyną śmierci

Nadal nieznane są przyczyny
śmierci 22-letniej dziewczyny, któ
rej zwłoki odnaleziono, 22 listopa
da, w lesie koło Szymocic. Jak się
dowiedzieliśmy, Prokuratura zarzą
dziła drugą sekcję zwłok. Ma ona
dać ostateczną odpowiedź na pyta
nie, czy zgon dziewczyny związa
ny jest z działaniem osób trzecich.
W bezpośrednim pościgu

15 listopada, policjanci KPP
Racibórz zatrzymali w bezpośred
nim pościgu sprawców rozboju na
33-letnim mieszkańcu Kietrza. Do
zdarzenia doszło w okolicach ul.
Nowomiejskiej, nieopodal dworca
PKS i PKP. Sprawcy, mieszkańcy
Raciborza w wieku 40 i 36 lat,
skradli ofierze 50 zł. 18 listopada
wobec krewkiego 40-latka Sąd Re
jonowy w Raciborzu zastosował
areszt tymczasowy.
Po co im worki?

W nocy z 15 na 16 listopada
nieznani sprawcy włamali się do
prywatnego pomieszczenia maga
zynowego przy ul. Bogumińskiej w
Raciborzu. Do wnętrza złodzieje
dostali się po wybiciu szyby w
oknie. Skradziono dwie opony do
wózka widłowego i kilkadziesiąt
worków siatkowych. Straty osza
cowano na 400 zł.
Kosiarka i rower

W nocy z 12 na 13 listopada
nieznani sprawcy włamali się do
pomieszczenia gospodarczego przy
ul. Willowej w Raciborzu. Skra
dziono kosiarkę i rower o wartości
tysiąca złotych. Kradzież zgłoszo
no na policji 16 listopada.
Rower spod Plusa

16 listopada, jednemu z klien
tów supermarketu Plus przy ul.
Słowackiego w Raciborzu, skra
dziono rower damski o wartości
280 zł.
Skradziono narzędzia

</>
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20 listopada, z piwnicy bloku
przy ul. Wileńskiej w Raciborzu,
skradziono: wiertarkę elektryczną,
wyżynarkę oraz szlifierkę. Wartość
skradzionych rzeczy 1000 zł.

Złomowanie/
Korzystna wycena

promocyjny kredyt
punto
palio weekend
bravo/ brava

Włamanie do szkoły

AC OC.NW 1 rok darmowy
lub
TOP ASSISTANCE
2 i 3 rok do 50 tys. km

Racibórz
ul. Głubczycka 13
tel. 415 43 23
Rybnik
ul. Wodzisławska 243
tel. 421 25 25

Wodzisław Śl.
uł. Młodzieżowa 67 b .
tel 456 25 49~/

W nocy z 18 na 19 listopada
nieznani sprawcy włamali się do
Szkoły Podstawowej w Nędzy.
Sprawcy dostali się do wnętrza po
wybiciu szyby w oknie. Skradli ar
tykuły spożywcze o wartości 50 zł.
Trudne początki

Cztery kolizje drogowe i jeden
wypadek zanotowali, w ubiegłym
tygodniu, raciborscy policjanci.
Były to pierwsze dni, w których
wystąpiły obfite opady śniegu. Do
wypadku doszło, 20 listopada oko
ło godz. 23.20, na traśie RacibórzSamborowice. Kierujący oplem
astrą 21-letni mieszkaniec Rudni
ka, najechał na tył nieoświetlonego
fiata 126 p, kierowanego przez 22letniego mieszkańca Dzierżysławia. Kierowca fiata ze złamaną
nogą został odwieziony do szpitala.

■ Poszukujemy świadków kolizji
na skrzyżowaniu Mickiewicza/
Drzymały w Raciborzu 08.11.99
tj. poniedziałek około 13.10.
Kontakt w Redakcji.
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KLASA B GR. I

ZAPASY

12 kol. Dzimierz - Pictraszyn 3:1. 13
kol: Pawłów - Rudnik 1:5. Zaległy z
8 kol. Zawada Ks. - Płonią 0:0.
i

Nie udało się zapaśnikom „Unii” zdobyć kompletu punktów w kolejnych meczach I ligi drużynowej w
zapasach w stylu klasycznym.

Tabela:

Zwycięstwo i porażka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pstrążna
Rzuchów
Bogunice
Cyprzanów
Zawada Ks.
Dzimierz
Pietraszyn
Płonią
Brzezie
Maków
Rudnik
Gamów
Siedliska
Pawłów

34
34
25
24
23
23
22
19
13
12
10
8
7
4

47:16
51:10
45:16
36:24
27:14
26:21
36:28
.36:28
17:28
24:30
26:41
20:41
15:58
15:53

KLASA B GR. II
Mecz 7 kolejki Bolesław - Owsiszcze
(1:1) zweryfikowany jako walkower
0:3 na korzyść gości (w drużynie go
spodarzy zagrał zawodnik, który ro
zegrał wcześniej pełny mecz w ze
spole juniorów).
Tabela:

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

35
31
26.
25
24
23
22
18
17
13
12
10
6
0

69:15
47:13
37:23
24:21
39:18
47:35
32:26
25:24
30:35
22:37
22:26
24:31
17:67
17:81

SIATKÓWKA

Komplet żywo reagującej racibor
skiej publiczności zgromadził się w
miniony weekend w hali przy pl. Ja
giełły na kolejnych I-ligowych me
czach.
Unici wystąpili w tych pojedyn
kach osłabieni brakiem swojego asa
atutowego Ryszarda Wolnego. W so
botę 20 listopada przeciwnikiem zapa
śników „Unii” był zespół MOSiR-u
Kostrzyń. Goście, szczególnie w lżej
szych kategoriach Wagowych, stawiali
zacięty opór, lecz finisz raciborzan,
doświadczenie Adama Jaroszka (prze
waga techniczna), Piotra Smolki i
Krzysztofa Kustosa pozwoliły odnieść
zwycięstwo 5:3. Punkt zdobył także w
pięknym stylu Dariusz Porwoł (prze
waga techniczna) oraz Andrzej Buniak. Na szczególne wyróżnienie za
sługuje postawa Piotra Smółki i
Krzysztofa Kustosa. Piotr Smółka, na
co dzień trener młodzieży w „Unii”, w
sposób „profesorski” wypunktował ry
wala, dając swoim podopiecznym
wspaniałą lekcję taktyki walki zapa
śniczej. Kustos w najcięższej kategorii
130 kg, kilkoma udanymi i efektowny
mi akcjami zdobył sobie wśród kibi
ców wiele uznania i aplauzu, znacznie
powiększając w ten sposób grono
swoich zwolenników. Na zawody nie
dojechali ze względu na warunki at

Adam Jaroszek w czasie próby wykonania chwytu
psuć widowisko sportowe... To nie
mieści się w głowie. Ale czy tylko de
cyzje sędziowskie spowodowały po
rażkę „Unii” 3:5? W pierwszej walce
doskonale walczący w sobotę Dariusz
Porwoł, tym razem nie sprostał repre
zentującemu barwy „Agrosu” Żary re
prezentantowi Rosji. Oleg Komendant
to doświadczony, znający swój fach
zawodnik. I choć Porwoł starał się jak
mógł, to jednak zszedł z maty pokona

JUNIORZY
Liga Juniorów A

10 kol.: Nędza - Rafamet 3:2, Rafako
- Syrynia 2:6, Górki - Rogów 2:2,
Krzanowice - Studzienna 2:0, Lyski Lubomia 4:0, Turze - Nowa Wieś
2:1.
11 kol.: Lyski - Rogów 2:1, Lubomia
- Krzanowice 3:4, Nowa Wieś - Nę
dza 4:5, Rafamet - Rafako 10:2, Stu
dzienna - Turze 4:0, Syrynia - Górki
Śl. 3:2.

Unia Racibórz - MOSiR Olimp Ko
strzyń 5:3

Tabela:

1. Peberow Krzanowice
2. Silesia Lubomia
3. Naprzód Syrynia
4. Włókniarz Nędza
5. Rafamet Kuźnia R.
6. Bernat Lyski
7. LKS Studzienna
8. Rafako Racibórz
9. LKS Górki Śl.
10. Przyszłość Rogów
11. LZS Turze
12. Czarni Nowa Wieś

30

24
24
24
21
19
15
12
11
11
3
0

41:19
45:13
36:20
33:24
41:19
33:20
23:30
34:51
34:24
32:28
12:76
10:50

KLASA A
14.11. Kobyla - Komowac 0:1,
Krzyżkowice Gaszowice 1:0, Ruda
Koz. Rudy Wik 3:1, Zabełków Grzegorzowice 1:2, Pietrowice Wlk Nieboczowy 2:1.

sędziego i bardzo szybko umykający
czas nie pozwoliły mu na zwycięstwo.
W ogniu walki Buniak w końcówce
pojedynku nadział się na kontrę Da
miana Fedorowicza i przegrał przez
tusz. Wszystko więc zależało, kolejny
już raz, od postawy „najcięższych”.
Piotr Smółka, pomimo bardzo ambit
nej postawy i próby „założenia” swo
ich chwytów, nie sprostał jednak sil
niejszemu fizycznie Mirosławowi Sa
wickiemu. Mecz już w tym momencie
był przegrany. Trenerzy z Żar poddali
więc swojego zawodnika Krzysztofo
wi Kustosowi i spotkanie zakończyło
się porażką „Unii” 3:5.
Wyniki:

,Wózek" to typowa zapaśnicza akcja

mosferyczne, wyznaczeni przez Polski
Związek Zapaśniczy na to spotkanie
sędziowie. Zawody prowadziła więc
dwójka arbitrów z Raciborza. W nie
dzielę przybył już z Lubawy sędzia
klasy międzynarodowej Józef Blank.
W kilkunastu przypadkach jednak jego
decyzję wywoływały dezaprobatę tre
nerów i zawodników, jak i śmiech zna
jącej się na zapasach raciborskiej pu
bliczności. Interpretacja niektórych
przepisów przez pana sędziego była
dla nas wyjątkowo niezrozumiała - po
wiedział trener Bogdan Merkel. Dys
ponujemy nagranym zapisem magne
towidowym i być może złożymy protest
w Związku. Przejechać 650 km, by ze

ny 1:3. Kolejny już raz zawiódł Adam
Turkiewicz. Porażka 11:3 z Grzego
rzem Śnieżkiem - sześć lat starszym
od Turkiewicza zawodnikiem - mogła
być wliczana w bilans spotkania, to
jednak styl jaki zaprezentował jeden z
najbardziej uzdolnionych zapaśników
młodego pokolenia w „Unii” chwały
mu nie przynosi. Może jednak trzeba
jeszcze czasu i treningu, by jego talent
w pełni się rozwinął... Bardzo zaciętą
walkę stoczył za to Andrzej Buniak,
który przespał pierwszą fazę walki, by
w drugiej części pokazać niesamowitą
wprost ambicję i wolę walki. Odrabiał
uporczywie stracone wcześniej punkty,
jednak właśnie interpretacja punktowa

kat. wag. 54 kg Dariusz Porwoł - Da
riusz Miklaszewski 10:0, kat. wag. 58
kg Arkadiusz Grabowski - Artur Żo
łna 0:3, kat. wag. 63 kg Adam Tur
kiewicz - Grzegorz Piotrowski 2:5,
kat. wag. 69 kg Robert Miemiczek Piotr Leonarczyk 2:7, kat. wag. 76 kg
Andrzej Buniak - Marek Ziołański
3:0, kat. wag. 85 kg Adam Jaroszek Łukasz Stolarczyk 10:0, kat. wag. 97
kg Piotr Smółka - Jacek Powicierża
4:0, kat. wag. 130 kg Krzysztof Ku
stos - Roman Błażejczak 12:0.
Unia Racibórz - Agros Żary 3:5

kat. wag. 54 kg Dariusz Porwoł Olek Komendant 3:4, kat. wag. 58 kg
Adam Turkiewicz - Grzegorz Śnie
żek 3:11, kat. wag. 63 kg Robert
Miemiczek - zdobył punkty walko
werem, kat. wag. 69 kg Andrzej Bu
niak - Damian Fedorowicz - 6:10
(tusz), kat. wag. 76 kg Adrian Drabik
- Paweł Szustek 0:4, kat. wag. 85 kg
Adam Jaroszek - Artur Mikołajczyk
11:0, kat. wag. 97 kg Piotr Smółka Mirosław Sawicki 0:3, kat. wag. 130
kg Krzysztof Kustos - Jacek Lepko poddanie (Agros).
(MiR)

Tabela:

28
1. Dąb Gaszowice
37:3
2. Naprzód Krzyżkowioe28
34:7
3. Komowac
23
31:9
4. LZS Samborowice
23 27:15
5. Buk Rudy Wlk.
17 22:28
6. Start Pietrowice W.
16 25:18
7. LZS Ruda Koz.
16 13:12
8. Odra Nieboczowy
14 18:19
9. LZS Grzegorzowice 10 11:35
10. LZS Adamowice
7 13:26
11. LZS Zabełków
6 10:35
12. Płomień Kobyla
1 10:44

AUTO SALON
M AR GO

ZAPRASZAMY

KLASA B GR. II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Czarni Gorzyce
Naprzód Czyżowice
Polonia Racibórz
LZS Buków
LZS Tworków
LZfOcice
Olszynka Olza
LZS Krzyżanowice
LZS Bieńkowice
LZS Bolesław
LZS Owsiszcze

28
43:3
23
38:8
22
42:9
21 27:13
20
21:6
10 22:19
8 14:26
7 14:59
7
7:37
6 11:35
5 11:35
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Organizatt TZy : Jolanta Łysakowi

DO NOWO OTWARTEGO
SERWISU NA PRZEGLĄDY
GWARANCYJNE
I POGWARANCYJNE
ORAZ PROMOCYJNY
MONTAŻ AKCESORIÓW !

0 krok
od sukcesu
Po długiej pięciosetowej walce
siatkarze Górnika Radlin ulegli we
własnej hali drużynie AZS-u Olsztyn.
Nareszcie
radlińska publiczność
oglądała emocjonujący pojedynek, w
którym jej ulubieńcy pokazali sporo
dobrych zagrań. Szkoda tylko, że nie
udało się im wygrać. Może jest to
jednak zapowiedź dużo lepszej gry w
rundzie rewanżowej. Zespół musi
uwierzyć, że nie jest przysłowiowym
chłopcem do bicia i może wygrywać.
Niestety radlinianie popełniają zbyt
wiele błędów w decydujących mo
mentach, w końcówkach’setów, co
wynika chyba nie tyle z braku umie
jętności, lecz psychiki zawodników.
Decydujący o wyniku okazał się
już pierwszy, bardzo wyrównany set.
Gdyby radlińscy siatkarze go wygrali,
nie mieliby problemów z rozstrzy
gnięciem całego meczu na swoją ko
rzyść. W końcówce uzyskali dwupunktową przewagę 18:16, a potem
22:20. Niestety nie potrafili wykorzy
stać szansy na ostateczne pognębienie
rywali. Po dobrej zagrywce olsztynianie mieli kłopot z zorganizowaniem
skutecznego ataku, a radlinianie nie
stety nie obronili łatwej piłki, właści
wie tylko przebitej, oddanej „za dar
mo”. Potem Fijoł zaatakował w aut i
zrobił się remis. W dramatycznej
końcówce siatkarze Górnika nie wy
korzystali trzech setboli. Goście obję
li prowadzenie 27:26, gdy Nahorski
nie odebrał zagrywki Kowalczyka li
cząc, że wyląduje ona na aucie. Piłka
trafiła jednak w linię. Następny serw
olsztynianina został źle odebrany i
górnikom nie udało się przebić piłki
przez siatkę.
Na początku drugiego seta goście
objęli trzypunktowe prowadzenie
10:7 po zablokowaniu Fijoła. Radlinianin cztery razy próbował się prze
bić przez blok rywali, który w końcu
okazał się skuteczny. W końcówce
olsztynianie prowadzili już 22:18.
Dzięki skutecznym atakom Nahorskiego udało się dojść rywali na
24:23. Niestety pierwszy setbol olsztynian przyniósł rozstrzygnięcie.
Gdy wydawało się, że jest już po
meczu, gospodarze pokazali bardzo
skuteczną grę, taką jaką kibice chcieliby oglądać przez cały czas. W tym
secie szybko uzyskali przewagę, pro
wadząc nawet pięcioma punktami
12:7. Potem utrzymywali rywali na
dystans, w końcówce dwa ataki Nahorskiego pozbawiły gości złudzeń. I
to ich błąd - autowy atak - zakończył
seta. W czwartej partii przewaga radlinian była jeszcze bardziej wyraź
na. Przypomnieli sobie jak się gra
blokiem, celował w tym elemencie
gry zwłaszcza młody Arkadiusz Ter
lecki, skuteczne „czapy” odnotowali
na swoim koncie również Fijoł i Na
horski. W końcówce górnicy prowa
dzili już 24:17, olsztynianie obronili
dwa setbole, ale partię zakończył
skuteczny atak Fijoła. O wyniku miał
więc rozstrzygnąć tie-break. Walka
była bardzo wyrównana, najpierw
dwupunktową przewagę wywalczyli
goście. Po zmianie stron trzy punkty
pod rząd zdobyli radlinianie - po blo
ku Terleckiego i Fijoła obejmując
prowadzenie 10:8. Przy stanie 13:13
trener Karol Janaszewski za rozgry
wającego Wrzeszcza wprowadził To
masza Szelca, by podwyższyć blok.
Olsztynianie rzeczywiście mieli kło
pot z przebiciem się, ale niestety
czterokrotnie po blokach tego zawod
nika podbijali piłkę. Punkt przyniósł
im atak z drugiego skrzydła. Pierw
szego meczbola gospodarze obronili,
ale za drugim razem goście ustawili
skuteczny blok, w który zaatakował
Daniel Nahorski...

SKLEP-CZĘŚCI

Górnik Radlin - Indykpol AZS
Olsztyn 2:3 (26:28, 23:25, 25:20,

44-218 RYBNIK
UL.WODZISŁAWSKA 201
TEL 0-32 / 739 80 29
TEL / FAX 0-32 / 42 48 666

25:19, 13:15 0. Górnik: Wrzeszcz,
Terlecki, Nahorski, Szelec, Fijoł, Wi
taszek - Jabłoński (libero), Grygiel,
Taterka.
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PIŁKA NOŻNA
Być może zakończony w październiku kurs instruktorów piłkarskich nie był ostatnim. Co dalej? - mówi
inspektor d/s sportu i turystyki starostwa raciborskiego Janusz Gałązka.

Potrzebni trenerzy
- Panie inspektorze, dwudziestu
dziewięciu kursantów już ma
uprawnienia instruktorów piłkar
skich. ęo dalej?

- Tak się składa, że każdy z tych ludzi
ma gdzieś zatrudnienie w klubach.
Wcześniej bowiem wielu z nich już
prowadziło różne drużyny, teraz mają
zaświadczenia wręczone przez profe
sorów z AWF. Obecnie tylko czeka
my na oficjalne potwierdzenie przez
UKFiT ich uprawnień, aby na osob
nej uroczystości dokonać wręczenia
stosownych dokumentów.
- Kiedy to nastąpi?

- Sądzę, że w grudniu, choć dokład
nie jeszcze nie wiadomo, kiedy z
Warszawy przyjdą papiery. Czas
oczekiwania na nie waha się w grani
cach dwóch miesięcy.
- Na zakończeniu kursu przedsta
wiciele AWF mówili, że dla wielu z
kursantów to może być początek
prawdziwej kariery szkoleniowej i
szansa na dalszą edukację. Jak ta
droga mogłaby wyglądać?

- Rzeczywiście kadra naukowa AWF
życzyłaby sobie, aby ci ludzie zdoby
wali dalsze kwalifikacje i nie poprze
stali na tym pierwszym stopniu, ale
dążyli do uzyskania uprawnień trene
ra II klasy. W tej chwili każdy chętny
do tego musiałby się już indywidual
nie zgłaszać do Akademii. Jednak
podkreślano wcześniej, że wymóg
posiadania podstawowych studiów
wyższych i stopni naukowych jest
najważniejszy.
- Planuje pan zorganizowanie na
stępnych kursów?

- Moim zamierzeniem jest, aby dora
biać się w regionie w ogóle kadry tre
nerskiej, nie tylko w piłce nożnej. Z
rozeznania przeprowadzonego wśród
nauczycieli wychowania fizycznego
wynika, że można by zorganizować
kurs sędziów koszykówki czy siat
kówki, a nawet w jeszcze innych dys
cyplinach, choćby w tenisie ziem
nym. Byłbym też za tym, aby wśród
nauczycieli robić pewne kursy do

kształcające. Szczególnie przydałałby się taka forma dla prowadzących
zajęcia w klasach 1 - 3 w podsta
wówkach, a bazą dla tego mogłoby
być nasze Kolegium - wykładowcy
mieliby pochodzić z katowickiej
Akademii. AWF bardzo chętnie
wspiera takie plany i podejmuje pro
wadzenia kursów od strony dydak
tycznej.
- Wracając do możliwości przepro
wadzenia kolejnego kursu instruk
torów piłkarskich. Kiedy mogłaby
zostać rozpoczęta nowa edycja?

- Być może na przełomie stycznia i
lutego przyszłego roku. Dobrze by
było skończyć go egzaminem prak
tycznym na przełomie kwietnia.
- Na pewno związany jest z tym
fakt, że pod koniec marca zaczyna
ją się regularne rozgrywki ligowe i
wielu kursantów będzie musiało
pogodzić treningi w klubach z zaję
ciami...

- Zgadza się. Do marca można by
prowadzić zajęcia systemem ponie
działek - "czwartek, a potem, aby
uniknąć kolizji z treningami klubo
wymi przenieść niektóre ćwiczenia
ewentualnie na piątki. Chcę też dodać
, że nie zamierzamy ograniczyć się do
ściągnięcia chętnych z naszego regio
nu, z Wodzisławia i Rybnika, ale na
wiązać kontakty również z podokręgami w Kędzierzynie i Głubczycach.
Dobrze by było, aby przyszli szkole
niowcy także z tamtych stron zdoby
wali uprawnienia, choć w pierwszym
rzędzie oczywiście życzyłbym sobie i
klubom, aby nasz region był jak naj
liczniej reprezentowany.
- Już przed rozpoczęciem poprzed
niego kursu wielu działaczy narze
kało, że ograniczeniem jest bariera
średniego wykształcenia...

- Przepisy UKFiT wyraźnie jednak
stwierdzają, że minimum średniego
wykształcenia dotyczy wszystkich
kursów. Już teraz mam zgłoszenie od
absolwenta AWF, a więc z wyższym
wykształceniem - w związku z tym

PIŁKA NOŻNA
Im bliżej było końca piłkarskiej jesieni, tym bardziej nerwowo robiło
się na boiskach różnych lig. Gorąco było w ostatnim jesiennym meczu w
Tworkowie.

Awantura w Tworkowie
Miejscowi podejmowali u siebie
sąsiadów z Krzyżanowic i nietrudno
było zgadnąć, że skoro derby, to bę
dzie gorąco. Dla obu zespołów, które
bardzo potrzebowały punktów, był to
arcyważny bój. Nikt chyba jednak nie
przypuszczał, że pojedynek stanie się
głośny z racji sędziowania i związa
nych z tym perypetii, a nie za sprawą
samej gry obu zespołów.
Wszystko zaczęło się już po kil
kunastu minutach meczu, gdy jedne
mu z graczy gospodarzy arbiter poka
zał czerwoną kartkę. Zdaniem działa
czy tworkowskich, sędzia przesadził
z wyrzucaniem ich gracza. Faul był,
ale przecież nie było to naprawdę
brutalne zagranie czy atak na prze
ciwnika bez piłki, tylko zwykłe prze
winienie wynikające z gry - mówili
oburzeni. Mieliśmy już przypadek, że
nasz zawodnik dostał w innym meczu
czerwoną kartkę, ale nie mieliśmy o
to pretensji, nasz piłkarz jeszcze do
stał za to ochrzan. Tymczasem wyrzu
cenie Grycmana w tym meczu było
kompletnie poronione.
Dalszy przebieg wypadków tak
rozzłościł kibiców, że już w przerwie
działacze starali się arbirtowi dać do
zrozumienia, że powinien gwizdać
obiektywnie.
Niestety, sędziowanie
było naszym zdaniem strasznie tenden
cyjne. Sędzia nie może przecież swymi
decyzjami doprowadzać kibiców do ta
kiej furii. A nas działaczy również de

nerwuje taka sytuacja - dodał prezes
Tworkowa Zygmunt Gajda.
Tuż po zakończeniu meczu - prze
granego przez miejscowych 0:1 - at
mosfera na linii bocznej sięgnęła
wrzenia. Wściekli kibice zaczęli zbli
żać się do arbitra, którego otoczyło
dwóch porządkowych. Zaczęła się
prawdziwa awantura, sędziemu dosta
ło się po głowie. W sprawozdaniu pomeczowym stwierdził, że został ude
rzony z tyłu w głowę przez pijanego
kibica. Zaraz potem na boisko przyje
chał radiowóz policyjny. Prawdopo
dobnie wezwał go anonimowo ktoś od
Krzyżanowic. Po jakimś czasie zjawił
się też drugi radiowóz. Ostatecznie sę
dziego policjanci wywieźli pod eskor
tą ze stadionu. Żegnały go soczyste
wiązanki wściekłych kibiców.
Szkoda, że z podokręgu nie odde
legowano na takie derby żadnego ob
serwatora - narzekają działacze tworkowscy. Być może wtedy nie doszłoby
do tej zadymy. Szkoda, bo nie może
być tak, że ci młodzi ludzie, którzy
grają praktycznie dla swej przyjem
ności, zamiast skupić się na grze, musieli kłócić się z arbitrem.
Skandal, jaki miał miejsce na derbach w Tworkowie, znajdzie prawdo
podobnie swój finał na najbliższym
posiedzeniu Wydziału Gier podokręgu
Racibórz, w czasie którego zostanie
przeprowadzona konfrontacja stron.
(s)

Inspektor Janusz Gałązka

prawdopodobnie dotyczyć go będzie
jedynie część praktyczna kursu. Po
dobna sytuacja obejmie chyba wszyst
kich chętnych, legitymujących się spe
cjalistycznym wykształceniem, bo oni
sprawy związane z teorią już mieli w
czasie studiów. Dla nich może być to o
tyle istotna okoliczność, że mniej bę
dzie ich sam kurs kosztował. Zakłada
my, że łączny jego koszt na jednego
uczestnika zamknie się kwotą około
600 zł. W związku z tym oraz póź
niejszymi planami włączenia instruk
torów do pracy w klubach, głównie
LZS-ach, zamierzam podjąć starania,
aby zarządy gmin odciążyły je od
kosztów wynajęcia instruktora i wy
asygnowały parę groszy na umowę zlecenie dotyczącą szkolenia młodzieżówek, bo podstawowa praca musi
być prowadzona z trampkarzami i ju
niorami. W ten sposób działacze mo
gliby wykorzystać część środków na
zakup bardzo potrzebnego sprzętu.
(s)

BRYDŻ

SIATKÓWKA

PODOKRĘG RYBNIK

21 listopada odbyła się kolejna
runda rozgrywek Amatorskiej Ligi
Piłki Siatkowej.

Klasa A

Zacięta walka
W pierwszym meczu spotkały się
drużyny „Enter Dea” i „AIG Amplico”. Trzysetowy bój zakończył się
wygraną 3:0 „Entera” (25:10, 25:11,
25:12). Zespół „Rafako” pokonał
również drużynę „Złotnik Chrzanow
ski” 3:0 (25:11, 28:26,25:19). W ko
lejnych spotkaniach „Trzynastka”
przegrała z „Nowinami Raciborski
mi” 0:3 (18:25, 16:25, 27:29), a
„Tramp” zwyciężył „Budowlankę”
3:0 (28:26, 25:13, 25:12), poza tym
Mieszko przegrało z Mechanikiem
0:3 (9:25, 11:25, 8:25). Bardzo inte
resujące spotkanie rozegrały ze sobą
za to zespoły „Auto Części Jacek” i
„OSIR”. Wygrali je ci pierwsi 3:1
(26:24,21:25, 17:25, 17:25).
Relacje ze spotkań Amatorskiej
Ligi Piłki Siatkowej można obejrzeć
w TV SATKOM, w każdy wtorek po
kolejce ligowej (po Wiadomościach
Raciborskich).
Tabela po piątej kolejce:

1. Auto Części Jacek
10
2. Rafako
10
3. Enter Dea
9
4. OSiR
8
5. Nowiny Raciborskie
8
6. Złotnik Chrzanowski 8
7. Trzynastka
7
8. Tramp
7
9. Mechanik
7
10. AIG Amplico
6
11. Budowlanka
5
12. Mieszko
5

15:1
15:2
13:4
12:6
10:6
9:7
7:9
6:9
6:9
3:12
0:15
0:15
Max

PIŁKA NOŻNA
Remis i zwycięstwo - to bilans
końcówki sezonu juniorów Unii,
grających w Lidze Śląskiej.

Unia
wiceliderem

W ostatnich dwóch meczach unici
ponownie zagrali bardzo przyzwoi
łF Kuźni Raciborskiej rozegra- ,
cie, choć trzeci z klubów koalicji gli
no niedawno turniej brydża spor wickiej sporo namieszał na Srebrnej.
towego.
Carbo prowadziło nawet w I połowie,
ostatecznie zremisowało 2:2. W ko
lejnym wyjazdowym spotkaniu raciborzanie nie przespali już pierwszych
minut i jeszcze przed przerwą zapew
nili sobie sporą przewagę.
Juniorska kadra Unii w swym de
biutanckim sezonie zagrała znakomi
cie - zaskakując zresztą zupełnie. Po
Stawką turnieju był Puchar Staro
13 meczach plasuje się na 2 miejscu
sty raciborskiego. Rywalizowano o w tabeli, mając przed sobą jedynie
niego w miejscowym hotelu Jantar. MOSIR Jastrzębie, a za sobą uznane
Nad całością zawodów czuwał Piotr firmy - takie jak Odra Wodzisław,
Klichta, prezes sekcji bryżowej KS Górnik Zabrze i Gwarek Zabrze. RaRafamet.
ciborzanie wygrali 8 spotkań, zremi
W imprezie wzięło udział 26 par, sowali 4 i tylko jedno zakończyło się
reprezentujących różne okoliczne dla nich wysoce niemiłą wpadką.
miejscowości i kluby. W punktacji Ukoronowaniem udanego sezonu był
ogólnej zwyciężyła ostatecznie para dla nich wyjazd jako kibiców do Ber
Andrzej Mikuła - Zdzisław Gryzło z lina na mecz Bundesligi Hertha - FC
Opola, którzy wyprzedzili pary Zbi Kaiserslautem (0:1) - w stolicy Nie
gniew Kowalczyk - Tadeusz Krasow miec przebywali w ubiegły weekend.
ski (Opole) oraz Andrzej Otawa - Le Treningi będą kontynuować do 20
szek Majdański (Opole). Czwartą lo grudnia, w planie przygotowań zimo
katę zajęła para Edward Dorosz - Jan wych mają ponadto udział w dwóch
Szmidt (Kędzierzyn, Opole). Nato turniejach halowych (w tym na Rymiast w klasyfikacji najlepszych bry merze, który zapowiada się z między
dżystów Ziemi Raciborskiej triumfo narodową obsadą).
wała para Janusz Mazur - Tomasz Śląska Liga Juniorów:
Mazur z Raciborza. Drugie miejsce
11.11. Unia - Carbo Gliwice 2:2
zajęła para Emil Olbrot - Władysław (0:1)
Gąsior z Kuźni Raciborskiej, a trze Bramki dla Unii: 2 Drzymała
cie para Jerzy Kwaśny - Stanisław Unia: Herud - Skopiński, Drzymała,
Tylka (Racibórz). Niewdzięczna Hartman, Łaba, Trystucha, Śzebel,
czwarta lokata przypadła panom z Oszek, Behrendt, Frydryk (Baran),
pary Piotr Klichta - Krzysztof Wilda. Pielka.
Puchary i nagrody najlepszym wrę 14.11. Sparta Zabrze - Unia 2:5
czyli wicestarosta raciborski Krzysz (0:3)
tof Kowalewski, burmistrz Kuźni Ra Bramki dla Unii: 2 Behrendt, Oszek,
ciborskiej Witold Cęcek oraz arbiter Drzymała, Pytlik.
główny z Nysy Stanisław Herman. Unia: Herud: Skopiński (Łyś), Hart
Dodatkowo dla par, które zajęły do man, Łaba, Trystucha, Szebel (Baran),
12 miejsca, nagrody rzeczowe ufun Oszek, Behrendt, Pielka, Frydryk (Py
dowali sponsorzy zawodów.
tlik), Drzymała. Trener Z. Oszek.
(s)
(3)

|

14 kol.: Niewiadom - Godów 5:0, Ła
ziska - Baranowice 2:4, Skrzyszów Jejkowice 3:0, Chwałowice - Radzie
jów 0:0, Świerklany - Połomia 1:1,
Zawada - Polaris Żory 0:0, Skrbeńsko - Jastrzębie II 3:2. 15 kol.: Ja
strzębie II - Zawada 6:1, Bełk Skrbeńsko 4:1, Połomia - Chwałowi
ce 0:1, Polaris - Świerklany 3:3, Ra
dziejów - Skrzyszów 1:1, Jejkowice Łaziska 0:1, Baranowice - Niewia
dom 1:4, Godów - Ochojec 1:5. Mi
strzem jesieni został Płomień Poło
mia (34 pkt) przed Pierwszym Chwa
łowice (32 pkt) i Radziejowem (27
pkt).
Klasa B

14 kol.: Rowień - Gołkowice 1:6,
Stanowice - Mszana II 3:4, Ruptawa
- Grabownia 6:1, Szeroka - Rój 5:0,
Łuków - Pałowice 2:0, Cbwałęcice Kokoszyce 1:0, Dębieńsko - Wilcza
0:2, Przegędza - MOSIR Żory 1:3. 15
koL: Chwałęcice - Wilcza 4:3, Prze
gędza - Dębieńsko 4:1, Kokoszyce Łuków 2:1, Rój - Ruptawa 1:1, Palowice - Szeroka 1:3, Grabownia - Sta
nowice 2:2, Mszana II - Rowień 2:1,
Gołkowice - MOSIR Żory 0:1. Mi
strzem jesieni została Granica Ruptawą (32 pkt) przed MOSIR Żory (31
pkt) i Hadexem Szeroka (28 pkt).

TENIS STOŁOWY

W czołówce
Dobrze spisali się zawodnicy
TKKF „Relaks” w Wodzisławiu pod
czas finału XVII Wojewódzkiego Tur
nieju Miast, który odbył się niedawno
w Świętochłowicach. W zawodach
wzięła udział dwunastoosobowa repre
zentacja Wodzisławia. W kategorii 1230 lat Damian Jamrozik zajął czwarte
miejsce. W ścisłej czołówce uplasowa
ło się kilku zawodników „Relaksu” starszych pingpongistów (31-45 lat).
Drugi był Janusz Makowski, trzeci Andrzej Jamrozik, czwarty Jacek Balawajder a siódmy Zbigniew Olma. W
najstarszej kategorii wiekowej (powy
żej 60 lat) drugie miejsce zajął Franci
szek Mrozik.
W rozegranym wcześniej, również
w Siemianowicach, Turnieju Niepod
ległości Andrzej Jamrozik wywalczył
czwarte miejsce, Janusz Makowski
był też czwarty (kat. do 50 lat), Woj
ciech Kaptur - ósmy a Antoni Szwab
- dziesiąty (kat. powyżej 50 lat). W
kategorii open Janusz Makowski za
jął ósmą pozycję. Wszyscy reprezen
towali TKKK „Relaks”..
(ber)

PIŁKA RĘCZNA

Szkolny
szczypiorniak
W ubiegłym tygodniu w sali spor
towej Zespołu Szkół Ogólnokształcą
cych w Kuźni Rac. rozegrano turniej
piłki ręcznej juniorów szkół średnich.
Stawką były mistrzostwa regionu raci
borskiego. Zorganizował go miejsco
wy Szkolny Związek Sportowy.
W zawodach wzięły udział trzy
ekipy, grające ze sobą systemem kążdy
z każdym. W pierwszym meczu ZST
Kuźnia Rac. pokonał ZSZ Racibórz
22:4. W drugim natomiast wyraźne
zwycięstwo nad raciborskim ZSZ - em
odnieśli młodzi szczypiomiści z Ze
społu Szkół Czerwionka - Leszczyny.
W decydującym o pierwszej lokacie
pojedynku zawodnicy 'ZST Kuźnia
Rac. pokonali gości z Czerwionki Leszczyn 15:11. Dzięki temu będą re
prezentować nasz region w zawodach
półfinałowych o mistrzostwo woje
wództwa śląskiego. Zespół ten - któ
rym kierują G. Brzeźniak i M. Brześniowski - grał w turnieju w składzie:
M. P(ura, D. Pękala, B. Majer, P. Woj
tas, K. Filas, D. Szerszunowicz, A.
Basiaga, M. Cisz, M. Wawrzynek, J.
Kostka, K. Krawiec, A. Wcisło.
(3)
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Zdjęcia pierwszoklasistów można nabyć w zakładzie fotograficznym ,.Foto-Lux” - Andrzej Kamiński przy ul. Opawskiej 72 a w Raciborzu, tel. 415 54 07

Klasa la, Szkoła Podstawowa w Krzanowicach, ul. Akacjowa 1______________________________ Klasa Ib, Szkoła Podstawowa w Krzanowicach, ul. Akacjowa 1

■ FOTO NOWINKI •

W ostatnich dniach w raciborskim szpitalu urodziły się

15.11, ur. o godz. 11.05, córka
Janiny Szymiczek. 3500 g, 56 cm.

12 ŚRODA, 24 LISTOPADA 1999 r.

■ FOTO NOWINKI ■

10.11, ur. o godz. 6.25, syn Edyty
Sebestjańskiej. 3700 g, 59 cm.

Agnieszki Ottlik. 3000 g, 54 cm.

15.11, ur. o godz. 15.25, córka
Alicji Romanowskiej. 3200 g, 54 cm.

16.11, ur. o godz. 12.00, córka
Katarzyny Paździor. 3200 g, 55 cm.

14.11, ur. o godz. 19.45, syn
Katarzyny Kocjan. 3850 g, 55 cm.

REPORTAŻ

Piosenki w kolorach tęczy
19 listopada w sali widowiskowej Raciborskiego Domu Kultury było gwarno. Wszystkie krzesła wypełniły się młodymi osobami,
które przyszły posłuchać jak śpiewają laureaci VII Raciborskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej pt.: Malujemy nasz świat piosenką”.

Trzyosobowe jury w składzie:
Gotfiyd Włodarz (przewodniczący),
Anna Wacławczyk i Eryk Okoń, 17
listopada po przesłuchaniu setek mło
dych ludzi przybyłych z powiatu raci
borskiego i Opolszczyzny, wyłoniło
najlepszych w czterech kategoriach.

z Krzyżanowic. Jedynym nagrodzo
nym w tej kategorii był duet, który
zajął II miejsce - Karol Wolny i Ża
neta Konsek z Przedszkola nr 16.
Wyróżniono także zespoły z Przed
szkoli nr: 16, 14 i 24, a nagrodzono
grupę „Iskierki” z Przedszkola nr 11.

Manuelę Krzykała z zespołem SP 6.
W kategorii grup szkolnych klas IV VI pierwszego miejsca nie przyzna
no. Drugie miejsce otrzymał zespół
wokalny z MDK, a trzecie „Czerwo
ne Gitarki” z Nędzy. Wyróżniono tak
że zespół z Centrum Kultury w Twor-

W kategorii solistów szkolnych kl. I III zwyciężyła Partycja Zisch z Bole
sławia. Patrycja wyprzedziła Justynę
Karpisz z Bojanowa i Annę Chojecką
z SP 12. „Kolorowe Nutki” z SP w
Bojanowie otrzymały drugie miejsce.
Pierwszego i trzeciego miejsca nie
przyznano, natomiast wyróżniono

kowie. W tej kategorii nagrodzono
też duet Żanety Cyrupy i Joanny Kę
dzierskiej z SP 1 (drugie miejsce) i
duet Marty Zwolskiej i Elżbiety Pia

Zespoł z Gimnazjum nr 4

W każdej kategorii, wyróżniono trzy
grupy zwycięzców: solistów, duety i
zespoły.
Najlepszą solistką w kategorii
przedszkolnej była Paulina Kardyka
z Przedszkola nr 22. Drugie miejsce
zajęła Marta Chojecka z przedszkola
nr 15, a trzecie Agnieszka Fulneczek

Patrycja Zisch z Bolesławia, laureatka I miejsca w kategorii solistów kl. I - III

stowskiej z Nędzy (wyróżnienie).
Pierwsze miejsce w tej kategorii wie
kowej zajęła solistka Magdalena Ta
bor z DK „Strzecha”. Drugą solistką
była Aleksandra Dytrych z SP 12, a
trzecią Martyna Zakrzewska z SP 11.
W kategorii klas VII - VIII jury uzna
ło zespół „Septymka” z DK „Strze
cha” za najlepszy. Drugi był zespół z
Gimnazjum nr 4, a trzecie z kolei trio
wokalne z SP 13. Duetom nagród nie
przyznano. Najlepszą solistką, laure
atką I miejsca okazała się Magdalena
Grąziowska z SP 11. Drugie miejsce
ex aequo otrzymali: Lidia Adamczyk
z CK w Tworkowie i Łukasz Żaba z
Gimnazjum nr 5. Trzeci natomiast
uzyskała Agnieszka Błońska z SP w
Krzanowicach. Wyróżniono także Jo
annę Mużelak z Państwowej Szkoły
Muzycznej. Michał Drzazga za słowa
i muzykę do piosenek „Ballada dla
mamy” i „Naście lat” otrzymał na
grodę specjalną W tym roku ustano
wiono kategorię specjalną. Zaliczono

Najmłodsza i najmniejsza uczestniczka - Paulina Kardyka z Przedszkola nr 22

do niej dzieci specjalnej troski - z
Warsztatu Terapii Żajęciowej, z SP
10 i Gimnazjum przy tej szkole oraz
ze Szkoły Specjalnej w Czerwionce Leszczynach. Najlepszą solistką z SP
10 była Urszula Benisz, drugie miej
sce zajął Marcin Drzazga z SP w Pa
włowiczkach, a trzecie przyznano Jo
annie Matuszek z Warsztatu Terapii
Zajęciowej. Wyróżniono Gabrielę
Gwóźdź i Ewę Pawełek. Przyznano
także nagrody zespołom - z SP 10,
„FA la do” z Czerwionki - Leszczyn.
Na spotkaniu złożono specjalne
podziękowania Iwonie Chojeckiej,
Gracjanowi Humeniukowi i Edwar
dowi Hutyra za zaangażowanie w
pracę z dziećmi specjalnej troski.
Pierwsze spotkanie „Malujemy
nasz świat piosenką” 7 lat temu zaini
cjowały pracownice RDK-u - Danuta
Jarosz, Dorota Flamaszek i Elżbieta
Biskup. Zadbały o to by do szkół i
przedszkoli trafiły regulaminy prze
biegu przeglądu. Następnie w każdej
z placówek wytypowano po jednym
soliście, duecie i zespole.
Śpiewam od trzech lat, od kiedy
mama powiedziała mi, że mam dobry
głos. W Raciborzu występuję już trze
ci raz. W przyszłości też chciałabym
śpiewać - mówi ośmioletnia Patrycja
Żisch z Bolesławia. Śpiewaniem za
interesowała nas pani z muzyki - Ilo
na Rucińska. Bardzo lubimy śpiewać

i kiedyś chciałybyśmy zostać piosen
karkami - zwierzają się Żaneta Cyrupa i Joanna Kędzierska. Dzieci z ze
społu „Iskierki" są bardzo szczęśli

we, że mogły wystąpić. W ramach za
jęć z rytmiki uczą się tańczyć. Przy
gotowania do tego przeglądu trwają
ponad miesiąc. Był to ich pierwszy
publiczny występ - oznajmia Irena
Wolny, pedagog Przedszkola nr 11.
Ewa Wawoczny,
Grzegorz Orszulka

□kna drzwi pcv
PRODUKCJA • SPRZEDAŻ • MONTAŻ

Holety

ZEWNĘTRZNE i

• pomiar, transport, mlkrowentylacja gratis • 10 lat gwarancji •
• posiadamy rabaty zimowe 7% • raty od 10% •

Racibórz, ul. Fabryczna 33 obok fabryki elektrod
tel. (32) 414 06 16, 0601 980 183
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PIŁKA NOŻNA

PŁYWANIE

RADLIN

Jesienna kolejka I Ligii dobiegła końca. Odra Wodzisław uplasowała
się na 12 miejscu tabeli z dorobkiem 16 punktów. To zdecydowanie lepsza
sytuacja niż w zeszłym roku, którego wodzisławscy kibice najmilej nie
wspominają.

Trzy imprezy

Szermierka
ze Smoleniem

Ciut lepiej...

W miniony weekend odbyły się
kolejne zawody pływackie. Zawodni
cy SMS-u i „Victorii” rywalizowali
na trzech frontach. Poniżej relacje z
odbytych imprez:
ZNOJMO (CZECHY)

Sezon zaczął się najgorzej, jak
mógł, bo już w pierwszym meczu
Odra trafiła na mistrza Polski, druży
nę „Wisły” Kraków. Rywale okazali
się bezlitośni, wygrywając gładko
3:0. Potem było różnie, z reguły kiep
sko.
Po 5 kolejce wodzisławianie zaj
mowali przedostatnie miejsce w tabe
li, z jednym punktem na koncie. Dru
żyna była rozbita, a prasa spekulowa
ła na temat zmiany trenera. 6 kolejkę
Odra rozegrała w Warszawie z Legią.
Ku zaskoczeniu kibiców wodzisław
ski zespół zremisował 1:1. Mecz ten
okazał się przełomowym dla ekipy
trenera Wyrobka. Potem wzmocnił ją
Adam Kucz, który ożywił grę w po
mocy i miał wspaniały debiut przed
wodzisławską publicznością - po raz
pierwszy zagrał z Lechem Poznań,
który Odra wygrała aż 4:0.
Odra powinna mieć dziś dwa
punkty więcej. Dlaczego? Arbiter
główny Grzegorz Gilewski prowa
dzący mecz Odry z Górnikiem Za
brze (3:3) nie uznał czwartego gola
strzelonego przez Piotra Jegora w
ostatniej minucie meczu. Sprawa na
brała dużego rozgłosu, w końcu trafi
ła do najwyższego gremium PZPN.
W efekcie Gilewski został zawieszo
ny na pięć meczów.
Później znowu było nieszczegól
nie. W 8 kolejce Odra na własnym
boisku z beniaminkiem „Petro” Płock
przegrała 1:2. Porażką był też de fac
to bezbramkowy remis z Ruchem Ra
dzionków - Piotr Jegor nie strzelił
wówczas karnego.
Największym problemem działa
czy okazało się zastąpienie bramkostrzelnego Mariusza Nosala, który la
tem przeszedł do „Petro” Płock.
Wprawdzie stamtąd pozyskano Woj

ciecha Małochę, którego uważano za
następcę Nosala. Tymczasem Małocha nie sprawdził się i szybko zmie
nił barwy, przechodząc do drugoligowego GKS Bełchatów. Na szczęście
w Odrze „odnaleźli się” Łukasz So
sin i Jan Woś. Duet ten pokazał się
szczególnie dobrze w przedostatnim
meczu z Polonią Warszawa, kiedy to
wodzisławianie wybili piłkarzom sto
łecznym marzenia o zajęciu fotela li
dera ekstraklasy. Sosin okazał się naj
skuteczniejszym zawodnikiem Odry w rundzie jesiennej strzelił 7 bramek.
Za nim ulokował się w tabeli snajpe
rów Jegor z trzema bramkami na
koncie. Po dwa gole strzelili Woś i
Jacek Matyja, zaś po jednej bramce
Przemysław Pluta i Mirosław Sta
niek.
Odra zaczęła już przygotowania
do nowego sezonu, bo może być on
naprawdę gorący - rywale z tyłów ta
beli tanio skóry nie sprzedadzą. W
ubiegłym tygodniu drużyna przepro
wadziła parę wstępnych treningów, a
w piątek 19 listopada wyjechała do
Ustronia.
Bilans Odry:

1. Odra - Wisła Kraków
3:0
2. ŁKS Ptak Łódź - Odra
1:0
3. Odra - Górnik Zabrze
3:3
4. Zagłębie Lubin - Odra
1:0
5. Odra - Amica Wronki
0:2,
6. Legia Warszawa - Odra
1:1
7. Odra - Lech Poznań
4:0
8. Odra -Petro Płock
1:2
9. Widzew Łódź - Odra
1:1
10. Odra - Ruch Radzionków
0:0
11. Groclin Grodzisk W. - Odra 0:1
12. Odra - Pogoń Szczecin
1:0
13. Stomil Olsztyn - Odra
2:1
14. Odra - Polonia Warszawa
3:1
15. Ruch Chorzów - Odra
3:1
Af. Macha

KOSZYKÓWKA
W sobotę 20 listopada seniorzy Odry Wodzisław wygrali na własnym
parkiecie z zespołem MOSM-u Tychy 79:75.

Wyrównany bój
Początek meczu nie układał się po
myśli gospodarzy. Mimo, że zdobyli
pierwsze punkty po rzucie Skrzypka, a
później prowadzili 4:0, szybko stracili
rytm gry i po 5 min. przegrywali 9:11.
Przewaga tyszan utrzymywała się dłu
go. Goście grali dobrze w defensywie i
w ataku. Gospodarze często próbowali
rzutów za „trzy” i równie często gubili
się w obronie. Na tablicy szybko poja
wił się wynik 32:35. Ale chwilę póź
niej miejscowi wyrobili sobie pięcio
punktową przewagę i zakończyli po
łówkę prowadząc 40:35. To zasługa
Skrzypka i Tomaszewskiego. Wykorzy
stujemy to, co może przeciwnika po
walić na kolana. A w tym meczu jest to
szybka kontra - stwierdził w przerwie
meczu trener tyszan Edward Feith.
Wodzisławianie kryją nas na całym
boisku. Kiedy uda nam się przedrzeć
przez pierwszą linię obrony to szybki
atak się udaje. Trudniej nam rozgry
wać atak pozycyjny niż atak z kontry dodał.

Druga odsłona była bardzo do
brym widowiskiem, choć gra się wy
równała. Dobrze zaczęli przyjezdni
wyrabiając sobie 6 punktów przewa
gi. Później gra przebiegała ze zmien
nym szczęściem. Dwa punkty zdobył
Tomaszewski i przewaga tyszan nie
co się zmniejszyła - tenże zawodnik
doprowadził po chwili do remisu, a
na prowadzenie wyprowadził Odrę
Ochodek. Do końca wynik meczu
jeszcze kilkukrotnie się zmieniał. Tuż
przed finiszem miejscowi prowadzili
74:72 po znakomitym rzucie za
„trzy” Dąbrowskiego. Tyszanie po
zwolili sobie jednak na niepotrzebne
faule, co w efekcie przypłacili osta
teczną przegraną.
Odra Wodzisław - MOSM Tychy
79:75 (40:35).

Punkty dla Odry: Zieliński 15, Toma
szewski 14, Dąbrowski 14, Ochodek
12, Kamfiniak 10, Skrzypek 9, Kobacki 5.
Af. Macha

LEKKA ATLETYKA

Przełąjowe sukcesy
Podopieczni trenera Piotra Morki,
specjalizujący się w biegach wytrzy
małościowych wystartowali 20 listo
pada w Wadowicach w Biegu An
drzejkowym. Lekkoatleci „Yictorii”
mieli za przeciwników ponad 200 za
wodników z całego kraju.
Wyniki:

10 000 m: lm Beata Monica-Szyjka

3 000 m: lm Anna Piętoń
2m Małgorzata Ołdyńska
3 000 m: lm Damian Piktel
W biegu głównym wystąpił też
trener Piotr Morka, dla którego - jak
sam stwierdził - ukończenie konku
rencji w środku stawki rywali było
sporym sukcesem.
(MiR)
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Po raz pierwszy 19/21 listopada
pływacy Szkoły Mistrzostwa Sporto
wego w Raciborzu udali się do jedne
go z najlepszych czeskich klubów
pływackich na zawody Grand Prix
Czech. Najlepiej z nich zaprezento
wał się Michał Spławiński, który
zwyciężył w wyścigu na 100 m sty
lem klasycznym. Na tym samym dy
stansie 3 lokatę wywalczył Szymon
Wawrzykowski.
WROCŁAW

20 i 21 listopada rozegrano jubile
uszowe zawody pływackie im. Marka
Petrusewicza. X mityng poświęcony
pamięci pierwszego polskiego rekor
dzisty świata zgromadził na starcie
ponad 200 młodych zawodników z
całej Polski. Ustanowiono cztery re
kordy kraju juniorów. W ekipie „Yic
torii” Racibórz najlepszy był Marcin
Pach, który zwyciężył na 50 m stylem
dowolnym, natomiast na dystansie
dwukrotnie dłuższym zajął drugie
miejsce.
M. Pach
lm 50 dow 0.25,87
2m 100 dow 0.56,55
KATOWICE

Na pływalni „Pałacu” Katowice
odbyły się 19 i 20 listopada Mistrzo
stwa Śląska 12 i 13-latków. Trener
„Victorii” i SP 15 Grażyna Badowska
szczególnie zadowolona była z posta
wy Katarzyny Dulin, która zwycięża
jąc w stylu klasycznym okazała się

Miejski TKKF z Raciborza zor
ganizował z okazji Dnia Niepodle
głości Mistrzostwa Śląska w siat
kówce, piłce nożnej oraz warca
bach.

Konkurencje
zespołowe
Turniej siatkówki zorganizowano
na dwóch salach sportowych. W SP
18 rywalizowały drużyny męskie, na
tomiast na sali ŚP 15 zespoły kobiet.
W rywalizacji mężczyzn najlepsi
okazali się siatkarze z TKKF Jastrzę
bie, którzy wyprzedzili Ligę Miejską
Częstochowa i TKKF Pionier Jastrzę
bie. Poza podium znalazły się Mecha
nik Racibórz, TKKF Szczygłowice
oraz OSIR Racibórz.
Wśród zespołów kobiecych naj
lepsza okazała się ekipa raciborskie
go TKKF Belfer (skład:Danuta Wypior, Joanna Hanslik, Dorota Kozcha,
Patrycja Krajewska, Irena Noga, Ewa
Sienkiewicz, Jolanta Smaż). Druga
lokata przypadła I LO Racibórz, a
trzecia TKKF Jastrzębie.
Tego samego dnia rywalizowali
również młodzi piłkarze. Gry odbywa
ły się na boisku osiedlowym przy ul.
Słowackiego. Wygrała ekipa „7 wspa
niałych” z TKKF Kolejarz Racibórz
(skład: Partyk Bortel, Grzegorz Gajny,
Łukasz Mikołajczyk, Arek Nowicki,
Rafał Janowski, Piotr Wanutoch, Sła
womir Zientek). Drugie miejsce zajęła
ekipa „Juwentusu” z TKKF Osiedle
Racibórz, a trzecie „Barcelona” (rów
nież TKKF Osiedle).
Ostatni z niepodległościowych
turniejów - czyli warcabów stupolowych rozegrano w świetlicy klubu
osiedlowego SM Nowoczesna „Ita
ka” przy ul. Pracy. Wygrał go Krzysz
tof Kapuśnik przed Andrzejem Kra
jewskim i Tadeuszem Proszowskim.
Po zakończeniu sportowych zmagań
puchary dla zwycięzców wręczył kie
rownik referatu oświaty i sportu w
starostwie Jerzy Czekajło.

najlepszą zawodniczką Śląska. Tytuł
mistrzowski wywalczyła także Syl
wia Bereżańska.
Wyniki:

K. Dulian
lm 100 klas
lm 200 klas
S. Bereżańska
lm 100 mot
3m 50 mot
M. Knura
2m 200 klas
3m 100 klas
A. Adamski
2m 200 dow
3m 800 dow
M. Staworzyński
3m lOOdow
2m 4x100 zm dz (Dulian, Knura, Be
reżańska, Kuś)
3m 4x100 zm ch (Wasilewski, Lenk,
Staworzyński, Lewandowski)
Szczegółowe wyniki w kolejnym
wydaniu „NR”.
(MiR)

Najlepsi w
TKKF Rafako
Ognisko TKKF Rafako podsumo
wało tenisowe osiągnięcia swoich za
wodników w roku 1999. Zawodni
ków klasyfikowano na podstawie od
bytych turniejów w kroju i zagranicą,
sparingów. Trener Henryk Swoboda
brał także pod uwagę całokształt
osiągnięć.
Dziewczęta:
1. Anita Matuszek, 2. Sylwia Koza,
3. Jolanta Aerts, 4. Aleksandra Sulicz, 5. Katarzyna Jendrysek.
Chłopcy:
1. Michał Lewandowski, 2. Szymon
Łaba, 3. Dawid Zygmunt, 4. Andrzej
Aerts, 5. Maciej Wroński.
Klasyfikacja generalna:
1. Anita Matuszek - SMS
2. Michał Lewandowski - SP nr 15
3. Szymon Laba - I LO
4. Sylwia Koza - SMS
5. Dawid Zygmunt -1 LO
6. Jolanta Aerts - II LO
7. Andrzej Aerts - SP nr 134
8. Maciej Wroński - SP nr 18
9. Aleksandra Sulicz - SP nr 15
10. Katarzyna Jendrysek - SP nr 12
(MiR)

RACIBÓRZ
6 listopada delegacja racibor
skiej jednostki Straży Miejskiej
wraz z pocztem sztandarowym
uczestniczyła w pierwszej ogólno
polskiej pielgrzymce funkcjonariu
szy straży miejskich i gminnych na
Jasną Górę, pod patronatem arcy
biskupa Tadeusza Gocłowskiego.

Pielgrzymka
strażników
Na uroczystość masowo przybyli
funkcjonariusze z całej Polski. Pod
czas uroczystej sumy abp. Gocłowski
przywitał i podziękował za przybycie
wszystkim funkcjonariuszom i pra
cownikom straży miejskich i gmin
nych z całego kraju, wymieniając
Straż Miejską z Raciborza. Takiego
zaszczytu dostąpiło tylko kilka straży,
gdyż nie sposób było wymienić
wszystkich. Arcybiskup Gocłowski
zauważył w swojej homilii, iż jest to
bardzo potrzebna społeczeństwu służ
ba. W Polsce sprawuje ją około 8 ty
sięcy funkcjonariuszy straży miejskich
i gminnych. Arcybiskup zaapelował,
aby pielgrzymka weszła w kalendarz
corocznych uroczystości na Jasnej Gó
rze. Podziękowania za udział w uro
czystościach przekazał prezydent
Gdańska, który uczestniczył w piel
grzymce i był jej współorganizatorem.
(e)

Już po raz dziesiąty odbędzie się
w radlińskim Domu Kultury szer
mierczy turniej „Gloria Victis”. Jak
co roku dochód z tej imprezy prze
znaczony jest na leczenie ciężko cho
rego na niewydolność nerek Pawła
Ratajczaka, byłego zawodnika i tre
nera sekcji szermierczej „Górnika”
Radlin. W programie przewidziano
walki o superpuchar Polski seniorów
z udziałem reprezentantów kraju w
kilku szermierczych konkurencjach.
Jak zwykle rywalizacja sportowa zo
stanie urozmaicona występami arty
stycznymi. Zaprezentuje się Bohdan
Smoleń ze swoim zespołem oraz gru
pa muzyki country „Rangers”.
O superpuchar w szpadzie kobiet
walczyć będą Monika Maciejewska z
„Warszawianki”, obecna mistrzyni
Polski, medalistka mistrzostw Europy
i Iwona Oleszyńska, brązowa meda
listka drużynowych mistrzostw Euro
py z 1991 r., jedna z czołowych pol
skich szpadzistek reprezentująca go
spodarzy. Pojedynek w szpadzie męż
czyzn stoczą Robert Andrzej uk z
AZS Wrocław, aktualny mistrz Pol
ski, brązowy medalista mistrzostw
świata z 1997 r. i Bartłomiej Kurow
ski z „Piasta” Gliwice, brązowy me
dalista mistrzostw Europy z 1997 i
1999 r. oraz Akademickich Mi
strzostw Świata z 1999 r. Radlińska
publiczność będzie mogła tym razem
obserwować również walkę szabli
stów. Norbert Jaskot z AZS Poznań,
mistrz Polski, zmierzy się z Rafałem
Sznajderem z MOSiR-u Sosnowiec,
który zajął siódme miejsce podczas
Igrzysk Olimpijskich w Atlancie,
zdobył brązowy medal podczas mi
strzostw świata w 1997 r. Obaj starto
wali w reprezentacji Polski, która
wywalczyła złoty medal drużyno
wych mistrzostw Europy w 1998 r„ a
podczas drużynowych mistrzostw
świata - brązowy w 1998 r. i srebrny
w 1999 r.
Na scenie Domu Kultury będzie
można zobaczyć szermierkę w naj
lepszym wykonaniu. Impreza odbę
dzie się w sobotę 27 listopada o godz.
16.30. Bilety można nabyć w Domu
Kultury i Domu Sportu w Radlinie.

TENIS
Liczne grono tenisistów stoło
wych uczestniczyło w zawodach o
Mistrzostwo Gminy Krzyżanowice,
jakie rozegrano w Bieńkowicach.

Gminny tenis
W turnieju wzięło udział ogółem
55 zawodników, którzy rywalizowali
ze sobą podzieleni na grupy wieko
we. W kategorii roczników 89 - 92
zwycięzcą okazał się Mariusz Fichna
z Bolesławia, drugie miejsce zajął
Dawid Cisz z Owsiszcz, a trzecie Łu
kasz Farana z Chałupek. Rywalizację
rocznika 85 - 88 wygrał zaś Daniel
Wicha (Krzyżanowice) przed Błaże
jem Pawlasem (Krzyżanowice) i Ma
rianem Wileczelekiem (Rudzyszwałd). W grze roczników 80 - 84 najle
piej poszło z kolei Michałowi Koczwarze (Bolesław), który wyprzedził
w końcowym rozrachunku Marcina
Zygara (Krzyżanowice) i Tadeusza
Malurę (Bolesław).
Do rywalizacji przy stołach ping
pongowych przystąpili też seniorzy i
to zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
Rywalizaję panów wygrał Krzysztof
Farana z Chałupek, którzy wyprze
dził Daniela Faranę (również z Cha
łupek) oraz Jana Bartosza (Bole
sław). Zmagania pań zdominowały za
to mieszkanki Bolesławia. Najlepsza
okazała się Maria Bartosz. Druga lo
kata przypadła w udziale Ewie Bar
tosz, a trzecia Alicji Fichna. Kolejne
miejsca zajęły Marta Harazim oraz
Bronisława Malura.
(s)

■ KULTURA ■

WODZISŁAW

Śpiewaczy jubileusz
Występem w kościele WNMP w
Wodzisławiu, Chór Mieszany „Assumptio Beate Marie Virginis” uczcił
swoje dziesięciolecie. 20 listopada w
Urzędzie Stanu Cywilnego w Wodzi
sławiu Śląskim obchodził swój jubi
leusz. Na spotkanie z członkami chó
ru przybyli szanowni goście: Jan Fi
cek, dziekan dekanatu wodzisław
skiego, Bogusław Płonka, proboszcz
Parafii WNMP, Klara Wrońska, se
kretarz miasta, Józef Pieczka, kie-

rocznic państwowych, a także w kon
certach i festiwalach chóralnych orga
nizowanych przez Urząd Miasta. Chór
Mieszany „Assumptio BMV” powstał
23 listopada 1989 r. Na pierwsze spo
tkania przyszło 39 miłośników pieśni
chóralnych i śpiewu. Chór ten konty
nuuje tradycje chóru „Wiosna” po
wstałego w 1920 r. w Wodzisławiu, re
aktywowanego po drugiej wojnie
światowej i działającego do połowy lat
osiemdziesiątych. Niestety z powodu

Podczas uroczystej biesiady była okazja do wspomnień
równik Referatu Kultury UM w Wo
dzisławiu Śląskim oraz delegaci chó

rów „Cantate” z kościoła św. Herber
ta oraz „Moniuszko” z Czyżowic.
Chór od 10 lat bierze aktywny
udział w życiu parafii, obchodach

rezygnacji dyrygenta Jana Szczepań
czyka chór ten był zmuszony zawiesić
swoją działalność aż do 1989 r., kiedy
to proboszcz parafii WNMP - Józef
Moczygęba po rozmowie z byłymi
członkami chóru „Wiosna” wskrzesił
jego działalność.
Od 10 lat dyrygentem jest Józef
Kściuczyk, natomiast od sześciu lat
prezesem jest Teresa Polnik, która
przejęła ten tytuł po Henryku Man
dreli.
Pierwszy występ publiczny miał
miejsce podczas Wigilii Bożego Na
rodzenia w 1989 r. Grupa wystąpiła
wtedy w 45-osobowym składzie.
„Assumptio BMV” współpracuje
z Polskim Związkiem Chórów i Or
kiestr. Czterokrotnie występował w
czeskim Krawarzu w ramach współzdziałania chóru wodzisławskiego z
krawarskim. W swoim repertuarze
chórzyści posiadają pieśni o tematyce
religijnej w językach” polskim, łaciń
skim i niemieckim. Śpiewają przede
wszystkim klasykę - chorały, utwory
Jana Sebastiana Bacha i Amadeusza
Mozarta.
wego

WODZISŁAW
Zbiory wodzisławskiego muzeum wzbogaciły się ostatnio o cenne do
kumenty z przełomu XIX i XX wieku.

Stuletnie plany na strychu
Tegoroczne znaleziska historycz
ne z terenu Wodzisławia cieszą miło
śników dziejów miasta. Jeszcze nie
tak dawno znaleziono w miejscu sta
rego browaru ceramikę i narzędzia
codziennego użytku. Badania objęły
również budynek przy ulicy Zamko
wej, należący do kompleksu wybu
dowanego w XVIII wieku browaru.
Budynek podczas II wojny świato
wej wykorzystywany był przez Straż
Pożarną. Na strychu pracownicy mu
zeum natrafili na bogatą dokumenta
cję ówczesnej policji budowlanej,
zajmującej się sprawami, które w
dzisiejszych czasach prowadzi wy
dział architektury i nadzoru budow
lanego.
Wśród znalezionych dokumentów
są m.in. plany, zezwolenia na budowę
oraz projekty z końca XIX wieku, aż
do lat 30 naszego stulecia. Dokumen
tacja dotyczy zabudowań gospodar
czych, domów mieszkalnych oraz bu
dynków użyteczności publicznej z te
renu Wodzisławia, Marklowic, Jedłownika i Jastrzębia. Ciekawostką

jest projekt piętrowego domu miesz
kalnego dla urzędników wodzisław
skiego magistratu. Dokument pocho
dzi z 1926 roku. Niestety, nie wiado
mo gdzie miał stanąć ów budynek.
Znaleziono wiele projektów, które
nie zostały zrealizowane lub też bu
dynków, które zostały zniszczone
podczas wojny, na przykład plan ka
mienicy przy Rynku 17.
Na podstawie znalezionych pro
jektów można dowiedzieć się, jak
wyglądały zniszczone budynki przy
ulicy Jana. Ponadto zachowała się
dokumentacja dotycząca budowy nie
których odcinków dróg i instalacji
wodociągowej. Jest również bogaty
zbiór podań i próśb pisanych przez
XIX-wiecznych mieszkańców Wo
dzisławia, do ówczesnych władz mia
sta. Znaleziska pozwolą prześledzić
przeobrażenia jakie dokonywały się
w architekturze miasta. Sporo czasu
zajmie również sprawdzenie, ile z
planowanych budynków istniało na
prawdę.
Max

W murach neogotyckiego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela na Ostrogu, 18 listopada wystąpiła gwiazda
polskiej estrady - Eleni. Dochód z tego charytatywnego koncertu, Eleni przekazała na działalność ośrodka i
hospicjum dla osób nieuleczalnie chorych, prowadzonego przez księdza Arkadiusza Nowaka.

Anioł w Chrzcicielu
Kiedyś poprosiłem Eleni, żeby po
mogła mi zbierać pieniądze na re
mont i adaptację hospicjum. Razem
pomagamy chorym na AIDS i uzależ
nionym od narkotyków - mówi ks.
Arkadiusz Nowak Dwa razy w roku,
od sześciu lat, odstępuję od swoich
koncertów i wtedy jestem do dyspozy
cji ks. Arka. W styczniu organizujemy
zazwyczaj koncert kolęd. Ksiądz Arek
jest przyjacielem mojej rodziny i
moim przewodnikiem duchowym dodaje Eleni.
Dzięki proboszczowi parafii p.w.
św. Jana Chrzciciela, ks. Jerzemu
Hetmańczykowi i jego przyjacielowi,
Henrykowi Kuczera, wielu raciborzan mogło usłyszeć pieśni kościelne
w języku polskim i greckim w wyko
naniu gwiazdy. Podczas tourne chary
tatywnego Eleni wraz ks. Nowakiem
zaszczycą swoją osobą jeszcze 5 in
nych koncertów, które odbędą się
dzięki zaproszeniom miejscowych
proboszczów. Eleni zachęcała pu
bliczność do śpiewu. Pomimo chłodu
w kościele panowała ciepła atmosfe
ra. W Raciborzu występowałam już
kilka razy, ale po raz pierwszy w ko
ściele. Tutejsza publiczność jest su
per! Przede wszystkim ładnie śpiewa,
co było słychać gdy coś mi stanęło w
gardle -mówi Eleni. Program ustawi
liśmy tak, by był dramatyczny, napię
cie wzrastało. Żeby można było słu
chać, ale także i śpiewać - dodaje ks.
Nowak.
Podczas koncertu, Eleni akompa
niował na klawiszach i gitarze Alek
sander Białołus, z którym artystka
występuje od 24 lat.

Eleni urodziła się w Polsce. Z po
chodzenia jest Greczynką. Od 20 lat
mieszka w Poznaniu. Jak mówi, posia
da dwie ojczyzny. Co roku wyjeżdża
do Grecji, by spotkać się ze swoją ro
dziną. Śpiewa od dziecka, przy każdej
możliwej okazji. Nigdy nie zapomni
podwórkowych festiwali, w których
wraz z rodzeństwem i dziećmi z są
siedztwa brała udział. Uwielbiam mu
zykę grecką. Czuję ją. Lubię bawić się
dźwiękiem. Poza tym kocham polskie
kolędy, które są najpiękniejsze na
świecie - oznajmia gwiazda.
22 maja tego roku Eleni otrzymała
we Włoszech nagrodę św. Rity. Raz
na rok włoscy zakonnicy przyznają
taką nagrodę trzem osobom na świe
cie. Eleni jest drugą Polką, która ją
otrzymała. Pierwszą była matka Je
rzego Popiełuszki. Otrzymują ją ci,
Eleni - gwiazda polskiej estrady
którzy są wzorem ludzi potrafiących
przebaczyć - mówi ks. Nowak.
staje się normalny. Ta normalność
Do konkursu zgłosił mnie ojciec wtedy z niego emanuje. Otrzymałam
Azariasz, franciszkanin z Rzymu. 22 dzięki temu swój wewnętrzny spokój i
maja wręczono mi pergamin z napi harmonię. Wiem, że muszę żyć dalej:
sem: Przez muzykę i śpiew ewangeli dla rodziny, przyjaciół, publiczności....
Po około dwugodzinnym koncercie
zuję miłość i przebaczanie. Ogromne
wrażenie wywarło na mnie spotkanie w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela,
z Ojcem Świętym. Papież pogłaskał publiczność była pełna zachwytu dla
mnie wtedy po głowie i ciepłym gło pięknego głosu artystki - Bardzo mi
sem powiedział: Greczynką, Greczyn- się podobał występ. Zauroczył mnie
ka... - Nigdy tego nie zapomnę. Na głos Eleni. Muszę przyznać, że w rze
koniec zaśpiewałam mu „Maryjo,
czywistości wygląda lepiej niż w tele
śliczna pani” - opowiada artystka.
wizji - oznajmia miłośniczka Eleni.
Czy Eleni przyjedzie jeszcze do
Zapytana czego życzyłaby ludziom
na świecie, powiedziała: Życzyłabym
Raciborza? - ...jeśli mnie jeszcze za
sobie, żeby ludzie pamiętali co jest prosicie, z pewnością zawitam do wa
najważniejsze w życiu. Niech Święta szego miasta.
Bożego Narodzenia będą wzorem na
Ewa Wawoczny,
pojednanie. Gdy człowiek wybaczy,
Grzegorz Orszulka

ŚLĄSKIE GODKI - CZYLI OPOWIEŚCI JORGUSIA

Jak ech w bergmonce zaczynoł
Pieronowe tropisko mieli zymonom moji ojcowie, bo żodyn fach mi
tak niy pasowoł jak bergmonka i choć
na gwołt wyżgowali mie roz za piekorza, roz na malyrza, roz na kuminiorza, to zowdy na koniec roku dostowoł
ech cynzurka z paskym, yno że takim
z kopiom od tatulka za moji piykne
noty. Widzieli niepeć i kozali mi sie
jusz wynosić do roboty na gruba. Tam
mie oblykli w trzi numery wiynkszy
ancug, i reszta lontow, dali mi tysz
helmisko, gazmaska i tako licho duła,
co świyciyła yno pod szłapy. Rano
czekoł ech pod szybym wylynkany jak
zelter i czekoł co dali. Wlazować do
szole i sjyżdżać na doł - padół sztajger,
tam wos pofelezuja. Wleźli my do klo
ty z inkszymi bergmonami, kerzi dojś
krziwo z pod ślypjow na nos zaglondali. Wroz brzinkło pora razy po
dzwonku i szola zaczona sie spusz
czać, jedni sie przeżegnali, inksi niy, a
mie serce klupało choby kloper po lojfize. Oroz szola na szlak przisztopowała i dobrze żech śniodania niy jod
bo bych zicher brałza puściył, żołondek miołech pod karkym a w kolanach
puding. Bez te szkubnyci prziklejoł
ech sie do jakigoś starego hajera, a tyn
jak na mie niy fuknie: „Te! co to jo je,
twoja kwuka abo co, że mi sie ciśniesz
pod parza jak kurzondko? Pieroński
ślimoku i dychnył se sznubtabaki. Sjechoł ech na doł i szoł za tym samym
hajerym, co mie przed chwilkom ofuknył. Lampa świyciyła jak janiczek, w
kapsie belontała mi sie winiorka z gorskom kawom, dublik mi tysz zawodzoł, za kark mi ciykła woda ze stusa,
zza kronżyn wystawały połomane kuloki, a cima było jak u murzina w d....
Chopie kajś ty sie tu cis, chyba sam
długo niy wydzierżysz godom se pocichu do sia. Prziszli my na bon kaj jusz
reszta czekała na felezonek, a larma i
śmiycnu tam było, że mi sie trocha lepiyj zrobiyło i pomyśloł ech mono niy
bydzie tak nojgorszy. „Szczyńść Boże”

- godom kopnył ech do kamiynio i
rżnył ech sobom o zola, dublik mi wylecioł, winiorka szczaskano, stawom
mokry od kawy i udowom, że sie nic
niy stało. Kompel, ty sie jeszcze pojscuwosz? Bo mosz galoty mokre - pa
dół Eduś nojwiynkszy wigydz w tej
klice, wszyscy buchli śmiychym, a on
ciongnył dali: A dyć osmol kompel,
tak sie niy starej, bo no łoziym godzin
sie niy jy i niy pije i choby nigdy nic
zaczon wice szczylać. Za momynt
prziszoł sztajger, podzielył robotom, a
mie trefiyło taśma snozyć. Ciepło tam
było, ani w piekaroku, a kurzyło sie,
że jak ech prziszoł pod szyb, toch niy
podpod żech je nowy, bo takich był
umazany. Jak ech sie znod jusz na
wiyrchu i zakurzył cigareta we warzicie, to mi sie zdowało żech je we Go
czałkowicach. Piyrszo szychta zaliczo
no, co bydzie dali? Na drugi dziyń
som żech jusz trefiył na swoji pole, kaj
jusz w wnynce pora śleprow siedziało,
a Eduś zajś jechoł z tym koksym i godoł jak swojij babie buchnyć z bojtlika
na piwo, żeby sie niy kapła. Nojlepiyj
- godo, baba obszkubiesz jąk przidzie
z targu.
Kożdo jedna dejcie se pozor, jak
przidzie z targu, kładzie wszyski manele i potrmanyj na stół i gibko leci
sie wysikać. To je nojlepszy momynt,
wyciongosz dwadziestka, siodosz ' i
czytasz gazeta choby nigdy nic. Staro
wylazuje, rozkłodo towor i liczy wiela udała. Liczy, liczy, a po minie wi
dzisz, że ji cojś niy gro. Co ci je? gupie sie pytasz. Wiysz co stary, bra-’
kuje mi dwadzieścia złotych. Co? piniyndzy ci brakuje - fukniesz na nia,
jo tu ciynżko chauruja, pot wylywom,
a ty ich lekom rynkom wyciepujesz!
A dyć zaroz tak niy rycz, mogłach sie
pomylić niy? Za chwila godo, obejsz
co zymie je za klipa, źTech to policzy
ła jusz wszysko gro. Udowosz żejś je
rod, klepiesz jom fikuśnie po dupie i
po swojij kapsie czy ci te piniondze

nie wyleciały i oba żeście som radzi.
Dzisio po felezonku na robota, szołech z takim karluskym co sie skuli
werobnku na grubie znod. Na miano
mioł Jurek choby jo i pierońsko mi
sie użoloł co im to wszysko obiecowali jak na ślońsk przijadom, wiela
to zarobiom, jak gibko izby dostanom, jaki to szwame dziołchy som na
Ślońsku i jak niyciyrpliwie na nich
czekaj om. No niy cołkym tak - pa
dom, bo dziołszki momy rychtyk
piykne, co jedna to szwamiejszo, a
robotne, że na cołkim świecie wyzgemiejszych niy znojdziesz, yno z
tym czekaniym na wos, to pierońsko
przesolył, bo nasze frelki kota w mie
chu niy kupujom. Ej, ty nowy, jako ci
to je , Jorguś mi sie zdo, prziniyś tam
pora feli, tam som na zadku na kozie,
zawołoł hajer. Do kogo on to mówi?
Na do ciebie, bo twoji miano po śloń
sku to je Jorguś. Stanył i poszoł. Jo se
wyciongnył dublik, sztyry krajiczki
chleba z fetym i plastikowo pula co
mi mamulka po „Ludwiku” wyszpluchała, żebych zajś winiorki niy szczaskoł i chyciył ech sie jedzynio. Minyło pora minut, a Jorga niy było. Kaj je
ta tromba idymy obejżeć padół hajer.
Przeszli my pora metrów i widzymy
jak światło loce, od stusa do stusa.
Chopie co ty szukosz? No przecie
kazał mi pan przynieść parę freli, co
leżą na kozie, a ja tu ani pastwiska,
ani dziewcząt nie widzę. Niy freli, a
feli dupo pieronowo, a koza tu stoji
na szynach, a na nij leżom fele. E,
panie hajer to pan mógł zaraz powie
dzieć, że chodzi o te płaskie drewien
ka. Ucz sie karlusie ślońskigo, bo cie
kiejś na targu przi obiylu sprzedajom.
Czas gibko lecioł, a jo bergmonka
poznowoł od podszywki i wonglo
żech tysz trocha nafedrowoł i dobrze
żech sie na czas urodziył, bo dzisio se
jusz śpiywom: „...a w kadłubku kos
śpiywo mi na cołki głos”.
Jorguś
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------- ■ HISTORIA ■
Wiele raciborskich par z łezką w oku wspomina swój ślub. Adam Krawczyk, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Raciborzu, w prawie 30-letniej swojej pracy udzielił ich już ponad 8 tysięcy.

Tćhaćy/t*xeds/a
^Outwiłek/, dnia 23 listopada
CKacćbórZ' CW czwartek 1 Ąyo
y rudnia odbędzie się sejmik powia
towy. który między innemi ma rozstrzyynąć sprawę połączenia c93osacu z cłxaciborzem.

I

(llczeń 16 letni z drukami.
Schmeera, sddoll Schlemmer,
sprzeciwiał się współpracowniko
wi Sokoli, aż tenże rpzyniewany w
twarz yo uderzył ((jniewem unie 
siony Scklemmer pobieył po ojca,
obaj wtarynęli do pzacownb i pod
czas ydy ojciec trzymał Sokalę z
przodu, synalek zadał mu nożem
dwie znaczne rany w yłowę. do
niec sprawy rozeyra się przed są
dem. bo już prokuratora a tern zaj
ściu uwiadomiono.

W rytmie Mendelssohna
- Od jak dawna jest Pan kierowni
kiem Urzędu Stanu Cywilnego w
Raciborzu?

- W USC pracuję od marca 1970 r.
czyli prawie 30 lat. Jako trzeci z kolei
kierownik USC po II wojnie świato
wej, w Raciborzu sprawuję te funkcję
najdłużej.
- Jakie studia Pan ukończył?

- Na ogół robię to w USC, ale przepi
sy prawne przewidują, iż można za
wrzeć śluby poza lokalem USC z
ważnych powodów, np. w domu bądź
szpitalu - kiedy któryś z narzeczo
nych cierpi na poważną chorobę lub
jest inwalidą. Dużo ślubów odbywało
się też w raciborskim Zakładzie Kar
nym. Ślub przebiega skromniej, nie

- Czy konkordat wniósł jakieś inno
wacje przy zmianie i nadawaniu
nazwisk?

- Od 15 listopada 1998 r. sprawa na
zwisk jest bardzo liberalna. Praktycz
nie wolno wszystko poza zamianą na
zwisk, bo to nie miałoby sensu.
Ewa Wawoczny,
Grzegorz Orszulka

Członkowie delegacji z Technicz
nych Służb Opawy byli gośćmi raci
borskiego Zakładu Usług i Higieny
Komunalnej. Gości przyjął wicestarosta raciborski Krzysztof Kowalew
ski, jeszcze do niedawna dyrektor
ZUiHK, który był inicjatorem nawią
zania współpracy.
Czesi działają jako jednoosobo
wa spółka skarbu gminy. Na rzecz

jeden rodem' z cCjalicyi u druyi ze
Śląska ustryackieyo, zatrudnieni w

- Oczywiście. Niedawno obliczyłem,
że do końca 1998 r. udzieliłem 8 787
ślubów cywilnych.

cWuwek, dnia/28 listopada/

I

- Posiadam wykształcenie wyższe
prawnicze. Jestem absolwentem wy
działu Prawa i Administracji Uniwer
sytetu Wrocławskiego.
- Czy jest Pan w stanie zliczyć, ilu
ślubów udzielił Pan podczas swej
30-letniej pracy?

& ^ródczankb
^e wtorek
między yodz. 9 a 10 wieczorem
zyorzała stodoła, i chlew chałupni 
ka Józefa 'Kłosia.

Czernica. CW lasku brzozowym zwanym cl3abiąyórą znale
ziono zeszłeya tyyodnia robotnika
Franciszka F3 łuszczą z Czernicy
bez duszy. Stwierdzono, żc poprzednieyo wieczora miał przy sobe
7,50 marek, a że tych. pieniędzy u
trupa nie znaleniono, więc wnio
skują stąd, że został obrabowany,
CW tej/ sprawie toczy się już docho
dzenie' sądowe.

Grudzień
w Muzeum
W tym miesiącu zostaną otwarte
dwie nowe wystawy: „Szopki ślą
skie” ze zbiorów własnych Muzeum
w Bytomiu oraz „Jak szybko mija
czas” ze zbiorów własnych i osób
prywatnych. Ta druga ekspozycja
prezentować będzie zegary i czaso
mierze. W muzealnej bibliotece, już
pod koniec listopada, czynna będzie
wystawa pamiątek po Arce Bożku. 9
grudnia, natomiast, odbędzie się ko
lejne „Spotkanie z Ziemią Racibor
ską”, czyli sesja historyczna poświę
cona 700-leciu Rady Miejskiej w Ra
ciborzu. Swój udział zapowiedział
także wstępnie prof. Jan Chochorowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Mowa będzie - poza pre
lekcjami związanymi z jubileuszem
Rady Miejskiej - o wielkim Kurhanie
Ryżanowskim z ukraińskich stepów i
odkryciach archeologicznych w Łu
bowicach.
(waw)

Konkretna współpraca

„ ^Uciążliwymi stali się w
ostatnim czasie robotnik Józef.
F^ubiak b murarz \ Paweł Śmiatek,

'Widocznie cż sami złodzieje
zakradli się' następnie do ayentury
pocztowej' ur Sudzicack, < Wyprawa
nie odniosła jednakże spodziewa
nych korzyści, bo całą' zdobyczą
było tylko kilka marek poczto
wych.

Niezwykle atrakcyjnie zapowiaila się grudzień w działalności ra
ciborskiego Muzeum.

19 listopada spotkały się raciborskie i opawskie służby komunalne. To
jeden z elementów rozwijającej się współpracy partnerskiej obu miast.

SoAola/, dnia/ 25 listopada/

A

RACIBÓRZ

RACIBÓRZ

<=Łyski Flależące do zakładu
$kolędnika budynki yaspadarcze
podły w piątek wieczorem pastwą
płomieni.

^ojnowicc
(< Przed paru
dniami' usiłowali złodzieje włamać
się nocną' porą do urzędu pocztowe yo. Namiar/ nie udał się' jednakże b
nocni yoście musieli pójść sobie z
kwitkiem'.

- Na naszym terenie nie ma takich
wpadek. Księża wywiązują się z
przepisów prawnych i przepisów na
łożonych przez konkordat. Na konfe
rencji dekanalnej wyjaśniliśmy sobie
wszystkie sprawy związane z wej
ściem konkordatu w życie.

- Cieszę się z niego, ponieważ sprawa
się wyjaśniła. Czasem czułem, że ktoś
przychodzi do ślubu cywilnego bo
musi. Teraz udzielamy tym, którzy so
bie tego życzą. Podobną sytuację a’la
konkordatową ma 10 innych wyznań
poza kościołem katolickim, które mają
załatwioną ustawę na ten temat.

A

powiece raciborskim, i/ dlateyo ick
wydalono.

- Czy w Pana opinii księża wywią
zują się ze swoich obowiązków?

- Jak ustosunkował się Pan do kon
kordatu?

cWojnouucc "lllasarza "Kuyczcyo tuztąd zadenuncyował żan
darm ^usi, że nie oczyścił woza w
myśł rozporządzenia reyencyjneąa
"Krojczy stawał uc tej sprawie
przed sądem raciborskim i na swoją
obronę powoływał się na ta, że nie
tylko on i inni mieszkańcy cWojnO'wic nie wiedzą a tokiem rozporzą
dzeniu, ale i pisarz ymiński, rektor
"Kwiatek, yo nie zna, ^Ponieważ
rektor "Kwiatek jako świadek na
sądzie zeznał, żc rzeczywiście aż do
ostatnick dni miał przekonanie, że
rozporządzenia takieyo nie wydano
i dopiero pa dłuyiem szperaniu roz
porządzenie odnalazł, a nie móył
powiedzieć, czy "Krojczy móył
skądinąd a niem wiedzieć, przeto
oskarżoneyo uwolniono,

cłŻacitóre Jarmark wtorko
wy, który zazwyczaj bywa bardzo
ożywiony, był tym razem nietęyi.
((jłównie przyczyniła się do teya
niezawodnie okoliczność, że z po
wodu zarazy wolna było spędzić na
jarmark tylko konie, a nie bydło
rayatc i świnie.

wych i 40% cywilnych.

--------

- Czy wśród nich zdarzyły się ja
kieś ciekawe czy nietypowe śluby, o
których Pan nigdy nie zapomni?

- Bywały i takie. Na przykład człon
ków Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,
ZPiT „Strzecha”, którzy przyszli
ubrani w ludowe stroje, grając folk
lor. Były także śluby cyrkowców w
strojach cyrkowych. Zdarzały się tak
że śluby przez pełnomocnika. Jest to
taki typ ślubów, kiedy podczas uro
czystości nie jest obecny któryś z
młodych. Pełnomocnikami może być
każdy, ale zawsze proszę by pan usta
nowił pana, a pani panią. Zęby zapo
biec zbędnym skojarzeniom. Kiedyś
miała miejsce taka groteskowa sytu
acja, kiedy małżonką była piękna
młoda kobieta a pełnomocnikiem - 75
letni pan. Ludzie myśleli, że to ma
łżeństwo. Nietypowymi - są też śluby
osób głuchoniemych. Podczas takiej
ceremonii zawsze musi być obecny
tłumacz języka migowego. Sądzę, że
to najwierniejsze pary. Udzieliłem
kilkunastu takich ślubów - i jak pa
miętam jeszcze nie było żadnego roz
wodu takiej pary.
- Czy często udzielał Pan ślubów
osobom w podeszłym wieku?

- Tak. Parę lat temu były 3 śluby, kie
dy to pan młody miał 95 lat. Jeden z
nich dożył 102 lat. Udzielałem także
ślubów w Domu Złotej Jesieni.
- Czy poza budynkiem USC udzie
la! Pan także ślubów?

współpraca Raciborza i Opawy ukła
da się dobrze, więc raciborzanom
dane jest z tych doświadczeń korzy
stać. Niedawno w opawskim zakła
dzie segregacji odpadów gościli
mieszkańcy Brzezia. W Brzeziu bo
wiem ma powstać raciborski zakład
segregacji. Wizyta w Opawie miała
przekonać mieszkańców Brzezia, że
segregowanie odpadów w ich dziel

ma wtedy muzyki.
- Czy w czasie 30 lat Pana pracy,
jakieś pary zrezygnowały z przy
stąpienia do ślubu cywilnego?

- Do końca 1998 r. równo 100 par zre
zygnowało. Z niewiadomych powo
dów nie przyjechali do USC. Wielu
nawet nie powiadomiło o rezygnacji.
- Czy zdarzyły się też jakieś wpadki
ze strony pary młodej?

- Przy ślubach różnie się dzieje, cza
sem są to duże wpadki, nietypowe sy
tuacje. Staram się je brać pod uwagę ,
choć ze strony urzędu nie może zajść
coś takiego. Kiedyś był wypadek, że
mama pani młodej zemdlała w czasie
ceremonii ślubnej. Żeby nie było za
kłóceń, po cichutku ją wyniesiono.
Para młoda niczego nie zauważyła,
gdyż mama stała za ich plecami. Cza
sem zdarzało się, i jąkający się pan
młody zaciął się, albo u osób sparali
żowanych nastąpiło nietypowe za
chowanie
- Jaką gafę szczególnie Pan zapa
miętał?

- Pewien pan młody popełnił gafę, o
której sam mi przypomniał, kiedy
mnie spotkał po latach. Podczas przy
sięgi pomylił jej treść. Zamiast:
„...wstępuję w związki małżeński...”
powiedział „...wstępuję w związek
radziecki...”. Potem się poprawił i
sam się śmiał, skąd mu to przyszło do
głowy.
- Rok temu wszedł w życie konkor
dat...

- ...dokładnie od 15 listopada 1998r.
wszedł konkordat również w zakresie
małżeństw. W tej chwili mamy mniej
uroczystości w USC. Część z nich
odbywa się w kościele, a w USC akta
są tylko notowane. Uroczystości
ślubnych mamy dużo mniej, ale robo
ty papierkowej dużo więcej. Jak wyli
czyłem jest 60% ślubów konkordato

16 ŚRODA, 24 LISTOPADA 1999 r.
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Na zdjęciu: stoją - W. Konopka, M. Gołębiowska, A. Grygiel, K. Kowalewski,
klęczą - Vilibald Stanjura, Martin Żiżląysky, Martin Girasek i Lubomir Jeleń
miasta wykonują następujące usługi:
wywóz odpadów, sprzątanie miasta,
oznaczanie
dróg,
konserwację
oświetlenia, konserwację zieleni
miejskiej, prowadzenie akcji „Zima”
i utrzymywanie miejskiej pływalni.
To znacznie szerszy zakres działal
ności niż w przypadku ZUiHK, któ
ry działa w formie zakładu budżeto
wego. Raciborzanie zajmują się: wy
wozem odpadów, czyszczeniem mia
sta, akcją „Zima”, zielenią miejską i
segeregacją odpadów. Nie dziwi
więc, że TSO zatrudniają aż 270
osób, podczas gdy ZUiHK tylko
160.
Jak wynika z relacji pracowni
ków raciborskich służb komunal
nych, Czesi mają lepiej wyposażoną
bazę i lepszy sprzęt. Mają u siebie
również zakład segregacji odpadów.
Racibórz stoi dopiero przed koniecz
nością budowy takiego obiektu. Nic
nie stoi jednak na przeszkodzie, by
w tym względzie brać pod uwagę
czeskie doświadczenia. Jako że

nicy nie będzie się dla ńich wiązać z
żadnymi uciążliwościami.
Podczas wizyty, 19 listopada,
czeska delegacja w składzie: Stanju
ra Vilibald (prezes TSO), Żiżlavsky
Aleś, Girasek Martin i Jeleń Lubo
mir, obejrzała bazę ZUiHK przy ul.
Adamczyka, po czym, na kręgielni
OSiR-u, rozegrała towarzyski turniej
w kręglach z przedstawicielami zało
gi raciborskiego zakładu. Drużyna
ZUiHK wystąpiła w składzie:
Krzysztof Kowalewski, Władysław
Konopka, Alicja Grygiel i Małgorza
ta Gołębiowska. Raciborzanie poko
nali swych opawskich kolegów. In
dywidualnie, co było sporą niespo
dzianką, wygrał jednak Martin Gira
sek.
Dyrekcje obu firm zgodnie dekla
rują, że współpraca będzie nadal kon
tynuowana. Ma ona przede wszyst
kim stworzyć platformę dalszej wy
miany doświadczeń w wykonywaniu
usług na rzecz miasta.
(iww)
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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 lekarskopielęgniarska:
lekarz internista - 0604626515
lekarz pediatra - 0604626516,
0604626494
Informacja PKP - 9436
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 - 19.00, tel. 4155944
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,
ul. Komunalna 9, tel. 4158844, czynne
7.00-15.00
Dyżury aptek:

24.11 - „Pod Łabędziem”, Plac
Wolności 13, tel. 4154929
25.11 - „Centrum”, ul. Wojska
Polskiego 15, tel. 4151009
26.11 - „Św. Mikołaja”, ul. Londzina 36,
tel. 4158938
27.11 - ul. Opawska 33, tel. 4154951
28.11- „Pod Różą", ul. Ogrodowa 40,
tel. 4152753
29.11 - ul. Książęca 12, tel. 4152557
30.11 - „Eskulap”, Rynek 12, tel.
4152560
Wystawy i imprezy:

Muzeum, ul. Chopina 12, tel.
4154905
wystawy stałe, m. in. „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 - zbiorowa
Stowarzyszenia Artystów Plastyków
przy Polskim Związku KulturalnoOświatowym w Czeskim Cieszynie
- wystawa czasowa - „Nos consules
civitatis Rathiboriae”
- wystawa czasowa - „Odkrycia w
kościele dominikanek w Raciborzu”
Muzeum czynne: poniedziałek czwartek - 10.00 -15.00, środa, piątek
-10.00- 17.00,
sobota, niedziela -10.00 -14.00
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Raciborskiej, ul. Długa 9, tel.
4153605
wystawa czasowa - malarstwo Beaty
Tomas z Wodzisławia Śląskiego
Galeria „Na drabinie ”, ul. Solna 5,
tel. 4152377
wystawa fotograficzna pt. „Krajobraz i
... (z modelką)” Przemysława Fity
Imprezy:

Raciborski Dom Kultury, ul.
Chopina 21, tel. 4152540
26.11 - Diana i zespół T end T koncert disco polo, godz. 17.00.
Dom Kultury „Strzecha", ul.
Londzina 38, tel. 4153214
27.11 - Sesja naukowa z okazji 100
rocznicy urodzin i 45 rocznicy śmierci
Arki Bożka (sala kameralna), godz.
16.00
Kina:

„Przemko”, ul. Chopina21, tel.
4152540
24 - 25.11 - „Asterix i Obelix kontra
Cezar", godz. 17.00
24.11 - „Egzekutor”, godz. 19.00
27 - 30.11 - „Śniadanie mistrzów",
godz. 17.00
27 - 30.11 - „Pokojówka z Titanica”,
godz. 19.00
DKF
25.11 - „Pokój Marvina”, godz. 19.00
„Bałtyk", ul. Londzina 13, tel.
4152033

24 - 25.11 - „Tarzan”, godz. 15.45 i
17.30
24-25.11 - „Uciekająca panna młoda”,
godz. 19.15
26 - 28.11 - „Tarzan”, godz. 15.00 i
16.45
26 - 28.11 - „Wielka heca Bowfingera”,
godz. 18.30
26 - 28.11 - „Uciekająca panna młoda”,
godz. 20.15
29.11 - 2.12 - „Tarzan”, godz. 15.45 i
17.30
29.11 - 2.12 - „Wielka heca Bowfinge
ra", godz. 19.15
Kościoły - NIEDZIELNE MSZE ŚW.

Parafia rzymskokatolicka p. w.
Wniebowzięcia NMP, ul. Mickiewi
cza 8, tel. 4154908
godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00,
14.00, 19.00
kościółp.w. św. Jakuba na Rynku
godz. 9.00, 10.15, 11.30
Parafia rzymskokatolicka p. w.
Matki Bożej, ul. Magdaleny 6, tel.
4155006
godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30,
13.30, 18.00
Parafia rzymskokatolickap.w.
Najśw. Serca Pana Jezusa, ul.
Warszawska 29, tel. 4153120
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Parafia rzymskokatolickap.w. św.
Jana Chrzciciela, ul. Morawska 1,
tel. 4152422
godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 14.00,
17.00
Parafia rzymskokatolickap.w. św.
Mikołaja, ul. Kościelna 1, tel.
4152256
godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 17.00
Parafia rzymskokatolicka p. w. św.
Paschalisa, ul. Sudecka 27, tel.
4152412
godz. 7.00 (w j. niemieckim), 9.00,
11.00
Parafia rzymskokatolicka p. w.
Matki Boskiej Różańcowej, ul.
Czynu Społecznego 8 (Sudoł), tel.
4154618
godz. 7.30, 9.00 (wj. niemieckim),
10.15
Parafia rzymskokatolickap.w. św.
Jadwigi, ul. Powstańców 8
(Markowice), tel. 4156178
godz. 7.00, 9.00, 10.00
Parafia rzymskokatolicka p. w.
Świętego Krzyża, ui. Bogumińska
73 (Studzienna), tel. 4155330
godz. 7.00 i 9.30
Parafia rzymskokatolickap.w. św.
Józefa, ul. Gdańska 70 (Ocice),
tel. 4158373
godz. 7.30, 10.00 (w pierwszą
niedzielę miesiąca o godz. 9.00 msza
św. w j. niemieckim, następna msza
św. o godz. 10.30 zamiast o godz.
10.00)
Parafia rzymskokatolickap.w. św.
Mateusza i Macieja, ul. Myśliwca
18 (Brzezie), tei. 4156828
godz. 8.00, 10.30, 17.00
Zgony do 18.11.

Emilia Krypczyk
Alfred Kołek
Zofia Tanżyna
Franciszek Micherda
Anna Myrwa

Kuźnia Raciborska
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji, ul. Klasztorna 9, tel.
4191407
wystawy: „Twórczość plastyczna jeńca
wojennego Daniłowa” i „Żołnierze
polscy w niewoli niemieckiej w latach II
wojny światowej” (eksponaty sprowa
dzone zostały z Centralnego Muzeum
Jeńców Wojennych w Opolu).
Kino MOKSiR, ui. Klasztorna 9,
tel. 4191407
28.11 - „Gwiezdne wojny”, godz.
18.00. Cena biletu 12 zł.

WODZISŁAW
Pogotowia:

Ratunkowe - 999, 4551385
Policja - 997, 4562001
Straż Miejska - 4551345
Straż Pożarna - 998,4561008
Gazowe - 4553756, 4553791,992
Wodno - kanalizacyjne - 4551840
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny 4560338
Energetyczne - 991,4551555
(centrala), 4590215 (dyspozytor)

Szpital Miejski 1 - 4560031
Szpital Miejski 2 - 4551096
Zespół Poradni Specjalistycznych 4560031
Informacja PKP - 9436
Informacja PKS - 4552204
Radio Taxi Wodzisław - 4551855
Taxi Bravo - 4239000
Radio Taxi ROW - 4244444
Dyżury aptek:

dyżur pełni całodobowa apteka
„Vivax”, ul. 26 Marca 18, tel. 4552552
Wystawy i imprezy:

Muzeum, ul. Wilhelma 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”, jL dziejów Wodzisła
wia 1922 -1939”, „Dni walki i
zwycięstwa”
wystawa czasowa - wystawa fotogra
ficzna „Wodzisław ’99”
- wystawa numizmatyczna - „Piel
grzymki Jana Pawła II do Polski” (do
30.11)
Galeria Miłośników Ziemi Wodzi
sławskiej „Art Vladislavia”, Rynek
20, tel. 4554999
czynna w poniedz., środy i piątki od
godz. 12.00-17.00
wystawa czasowa pt. „Pracowite życie
aniołów” - haft artystyczny Augustyny
Stabli z Godowa
Miejska Biblioteka Publiczna, ul.
Daszyńskiego 2, tei. 4554874
Niektóre działy biblioteki będą
nieczynne z powodu remontu
Miejska Biblioteka Publiczna Filia
nr 13, Os. XXX - lecia, tei. 4565646
wystawa czasowa z cyklu „Moje pasje”
- rzeźby Jana Wieji
Miejska Biblioteka Publiczna,
Jedłownik, ul. Kokoszycka 182
■ wysława pokonkursowa
Miejski Ośrodek Kultury „ Cen
trum”, ul. Kubsza 17, tel. 4554855
24.11 - Wyjazd autokarem na spektakl
pt.”Rodzina” do Teatru im. J. Słowac
kiego w Krakowie, godz. 8.00
25.11 - Spotkanie autorsko-aktorskie z
Danielem Olbrychskim (dla młodzieży
szkolnej), godz. 10.00
27.11 - wyjazd na giełdę towarową do
Tuszyna k/Łodzi, godz. 4.00
30.11 - Koncert andrzejkowy w klubie
„Amber”, godz. 19.00
Kina:

„Centrum”, MOK, ul. Kubsza 17,
tel. 4554855
26 - 28.11 - „Instynkt”, godz. 20.00
28.11 - „Namiętności”, godz. 15.30
(kino za 3 zł)
„Czar”, ul. Targowa 5, tel.
4552003
24.11. - 9.12. - „Pan Tadeusz”, godz.
17.00, 20.00
KOŚCioły - NIEDZIELNE MSZE ŚW.

Parafia rzymskokatolickap.w.
Matki Boskiej Częstochowskiej,
ul. Jastrzębska 158 (WUchwy), tel.
4552053
godz. 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
Parafia rzymskokatolicka p. w.
Matki Boskiej Wszechpośredniczki Łask, ul. Roboty 6, tel. 4553972
godz. 7.00, 9.30, 11.00, 16.30
Parafia rzymskokatolicka p.w.
Niepokalanego Serca Maryi, ul.
Pałacowa 5, tel. 4562174
godz. 7.30, 10.30, 16.00
Parafia rzymskokatolicka p. w.
Krzyża Świętego, ul. Pszowska
15, tel. 4553100
godz. 8.00, 10.00, 11.15
Parafia rzymskokatolicka p. w. św.
Herberta, ul. Radlińska 52, tel.
4566210
godz. 6.45, 8.00, 10.00, 11.30, 13.00,
16.30
Parafia rzymskokatolicka p, w. św.
Marii Magdaleny, ui. Chrobrego
106, tel. 4565949
godz. 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
Parafia rzymskokatolicka p. w.
Wniebowzięcia NMP, ul. Kościel
na 1, tel. 4553571
godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00,
17.30
Parafia rzymskokatolickap.w. św.
Izydora, ul. Chrobrego 329, tel.
4564763
godz. 7.00, 9.00,11.00

LUBOMIA
Gminny Ośrodek Kultury, ul.
Mickiewicza 4, tel. 4516094
27.11 - „Nasze andrzejki”, godz. 18.00
W GOK prowadzone są:
- zajęcia muzyczno-ruchowe (dwa razy
w tygodniu o godz. 15.00)
- kółko małych form teatralnych (raz w
tygodniu o godz. 15.00)
- kółko taneczno - inscenizacyjne (raz
w tygodniu o godz. 15.00)
- nauka gry na instrumentach
muzycznych (raz w tygodniu o godz.
14.00)
Świetlica środowiskowa w GOK
czynna jest codziennie od godz. 14.00
do 18.00

GORZYCE

Miejski Ośrodek Dyspozycyjny 4578650
Energetyczne - 4578332
Szpital Miejski - 4578041
Informacja PKP - 9436
Dyżury aptek:

24.11 - „Szczęść Boże”, Rydułtowy, ul.
Bema 8, tel. 4578340
25.11 - „Św. Łukasza”, Radlin, ul.
Korfantego 8
26.11 - „Pod Jaskółką", Rydułtowy, ul.
Plebiscytowa 48, tel. 4578286
27.11 - „Świętej Barbary”, Pszów, ul.
Skwary 44, tel. 4558856
28.11 - Ośrodek Zdrowia, Rydułtowy,
tel. 4578066
29.11 - „Orłowiec”, Rydułtowy, Osiedle
Orłowiec 20 a, tel. 4577084
30.11 - „Vis Vitalis”, Pszów, ul.
Wołczyka 1, tel. 4558929

—

Międzyzakładowa Przychod

Komisariat Policji (z siedzibą w
Rogowie), ul. Czyżowicka 4, tel.
4512520
Gminny Ośrodek Zdrowia, ul.
Raciborska 48, tel. 4511512
Gminny Ośrodek kultury, ul.
Kopernika 8, tel. 4511687
27.11 - Zabawa andrzejkowa, godz.
18.00
Świetlica w Gorzyczkach, ul.
Wiejska
18.11 - Dyskoteka dla dzieci, godz.
17.00
26.11 - Zabawy andrzejkowe, godz.
17.00
Dom Kultury w Olzie, ul. Szkolna
7, tel. 4511112
24.11 - Zabawa andrzejkowa dla
podopiecznych z Ośrodka Odwykowe
go w Gorzycach, godz. 14.00
27.11 - Występ zespołu „Divers” i
zabawa andrzejkowa, godz. 18.00
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach, ul. Strażacka, tel. 4513288
25.11 - Turniej tenisa stołowego dla
dzieci, godz. 16.00
27.11 - Zabawa andrzejkowa dla
dorosłych, godz. 18.00

nia Medycyny Pracy nr 1, ul.
Tetmajera 150, tel. 7294430

Międzyzakładowa Przychod
nia Medycyny Pracy nr 5, ul.

4578041
Kina:

„ Wawel”, Rydułtowy, ul. Ofiar
Terroru 8, tel. 4578591
24.11 - 5.12 - „Pan Tadeusz”, godz.
18.30
KOŚCioły - NIEDZIELNE MSZE ŚW.

Parafia rzymskokatolicka p. w. św.
Jerzego, ul. Plebiscytowa 9, tei.
4578561
godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00,
16.30
Parafia rzymskokatolicka p. w.
Matki Boskiej Uzdrowienia
Chorych, ul. Szyszki 1 (Orłowiec),
tel. 4577133
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00

PSZÓW
Pogotowia:

RADLIN
Komisariat Policji, ui. Solskiego
62, tel. 4558261
Przychodnia Rejonowa nr 2, ul
Irysowa 33, tel. 7292335
Międzyzakładowa Przychodnia
Medycyny Pracy nr 2, ui. Orkana
10, tel. 7292506
Dom Kultury Miejskiego Ośrodka
Kultury i Sportu, ul. Mariacka 9,
tel. 4568928
- pokonkursowa wystawa prac
malarskich artystów nieprofesjonal
nych „Lato ’99”
- wystawa fotografii dokumentujących
wakacyjne wycieczki dla dzieci
27.11 - „Gloria Victis” - impreza
sportowo-artystyczna, godz. 16.30
Prowadzone są zajęcia:
- relakacyjne dla pań - w programie
gimnastyka przy muzyce, możliwość
skorzystania z basenu i sauny (środy,
godz.18.00)
- plastyczne dla dzieci w grupach
wiekowych 7-10 i 11 -15 lat (środa,
godz. 16.00 i 17.00)
- plastyczne dla dorosłych (piątek,
godz. 17.00)
Kino „ Górnik ” w Domu Kultury
Miejskiego Ośrodka Kultury i
Sportu, ul. Mariacka 9, tei.
4558422
wiadomość o repertuarze pod nr
telefonu
KOŚCioły - NIEDZIELNE MSZE ŚW.

Parafia rzymskokatolicka p. w.
Matki Bożej, ul. Rymera 200
(Głożyny), tel. 4558426
godz. 7.00, 8.30, 10.30, 17.00
Parafia rzymskokatolicka p. w.
Wniebowzięcia NMP, ul. Korfante
go 17 (Biertułtowy)
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15 (II i IV
niedziela o godz. 13.30), 18.00
Zgony do 22.11.

Hieronim Macek
Stanisława Ryba
Krystian Storka

RYDUŁTOWY
Pogotowia:

Ratunkowe - 999, 4578209
Policja - 997, 4577031 Straż Pożarna - 998, 4578088
Straż Miejska - 4578139

*

Plebiscytowa 69, tel.

Ratunkowe - 999, 4551385
Policja - 997, 4558607
Straż Pożarna - 998, 4558808
Przychodnia Rejonowa nr3,
ul. Ks. Pawła Skwary 39, tel.
4555061

Międzyzakładowa Przychod

nia Medycyny Pracy nr 3, ul.
Andersa 22, tel. 7291315
Wystawy i imprezy:

MOK, ul. Traugutta 1, tel. 4557454
KOŚCioły - NIEDZIELNE MSZE ŚW.

Parafia rzymskokatolicka p.w.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa, ui. Armii Krajowej 31
(Krzyżkowice), tel. 4540658
godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 17.00
Parafia rzymskokatolicka p. w.
Narodzenia Najświętszej Marii
Panny, ul. Bohaterów Westerplat
te 1, tel. 4557788
godz. 6.00, 7.30, 9.00, 11.30,
12:00,14.00,18.00
Zgony do 16.11.

Wiktoria Grzegorzek
Jan Mucha
Teatr Rozrywki, Chorzów, ui.
Konopnickiej 1, tel. 2413232 do 5,
kasa biletowa, tel. 2413232 do 4,
wewn. 313 (czynna od wt. do sob.
wgodz. 10.00- 13.00 oraz 16.0019.00)
24 - 25.11 - „Dzieła wszystkie
Szekspira (w nieco skróconej formie)”,
godz. 10.00
24 - 25.11 -"The rocky horror show",
godz. 19.00
27.11 - „Ptasiek” (scena w galerii) pożegnanie z tytułem, godz. 17.00
27.11 -”The rocky horror show", godz.
19.00
28 - 30.11 - „Dzieła wszystkie
Szekspira (w nieco skróconej formie)”,
godz. 10.00
28 - 30.11 - „The rocky horror show”,
godz. 19.00
Państwowa Opera Śląska w
Bytomiu, ul. Moniuszki 21, tel.
2818439, 2813431 w. 271, 293.
Rezerwacja biletów: Dział Imprez i
Reklamy Opery Śl., tel. 2818439,
2813431 w. 271, 293, 236.
27.11 - „Czar Straussa” - premiera,
godz. 18.00
30.11 - „Carmen”, godz. 18.00
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami Dom Sp. z.o.o. w Raciborzu
przy ulicy Polnej nr 4 ogłasza publiczny przetarg ustny na
sprzedaż prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych:

1) ozn. nr 12 położonego na trzecim piętrze w budynku Wielolokalowym,
usytuowanym w Raciborzu przy ulicy Bosackiej nr 37a wraz z odsprze
dażą prawa użytkowania wieczystęgo 11/1000 części działek o nume
rach 174/16 i 215/33, k.m. 2 (obrę*b Bosac) i k.m. 8 (obręb Ostróg) o
pow. 0.1893 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta Kw nr
33212 przez Sąd Rejonowy w Raciborzu. Mieszkanie o pow. 45,33 m2
składa się z 2-pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju oraz przynależnej
piwnicy o pow. 3,22 m2. Wyposażone jest w instalację wodno - kanalizacyją, elektryczną, gazową i c.o. Cena wywoławcza w/w nieruchomo
ści lokalowej wynosi 36.000,OOzł., w tym: - za lokal - 35.000,00zł; - za
ułamkową część gruntu -1.000,OOzł.
2) ozn. nr 12 położonego na trzecim piętrze w budynku wielolokalowym,
usytuowanym w Raciborzu przy ulicy Katowickiej nr 1 wraz z odsprze
dażą prawa użytkowania wieczystego 6/1000 części działki nr 509/14
o pow. 0.3066 ha, k.m. 6 (obręb Racibórz), dla której prowadzona jest
księga wieczysta Kw nr 32574 przez Sąd Rejonowy w Raciborzu.
Mieszkanie o pow. 52,27 m2 składa się z 3-pokoi, kuchni, łazienki i
przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o pow. 2,31 m2. Wyposażone
jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową i c.o. Cena
wywoławcza w/w nieruchomości lokalowej wynosi 41.000,OOzł., w tym:
- za lokal - 40.500,OOzł;- za ułamkową część gruntu - 500,OOzł.
•' ’3) ozn. nr 3 położonego na parterze w budynku wielolokalowym, usytu
owanym w Raciborzu przy ulicy Waryńskiego nr 18c wraz z odsprze
dażą prawa użytkowania wieczystego 13/1000 części działki nr 3277/
210 o pow. 0.1261 ha, k.m. 2 (obręb Racibórz), dla której prowadzona
jest księga wieczysta Kw nr 33209 przez Sąd Rejonowy w Raciborzu.
Mieszkanie o pow. 37,40 m2 składa się z 2-pokoi, ślepej kuchni, łazan
ki i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o pow. 3,01 m2. Wyposażo
ne jest w instalację wodno- kanalizacyjną, elektryczną, gazową i c.o.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości lokalowej wynosi 25.000,OOzł w
tym: - za lokal - 24.500,OOzł; - za ułamkową część gruntu - 500,OOzł.
Cena nabycia prawa własności w/w lokali uzyskana w wyniku licytacji
wraz z ceną odsprzedaży prawa użytkowania wieczystego ułamkowej
części gruntu, płatna będzie przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.12.1999 r. o godzinie 10.00 w siedzi
bie PGL „DOM” Sp. z.o.o.
Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne właściwie reprezento
wane.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w ka
sie Spółki, do czasu otwarcia przetargu, w kwocie 2.000,OOzł.
Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny w/w nieruchomości, osobie
która wygrała przetarg. Pozostałym osobom zostanie niezwłocznie zwró
cone.
Osobie, która wygrała przetarg, w razie uchylenia się od zawarcia umowy
w wyznaczonym terminie, wadium ulega przepadkowi.
Lokale będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach
24.11.1999r. do 8.12.1999r., po uprzednim kontakcie telefonicznym.
PGL „DOM” Sp. z.o.o. informuje, że istnieje możliwość - sprzedaży bądź
dzierżawy całości lub części kompleksu zabudowań przemysłowych, zlo
kalizowanych w Nędzy przy ulicy Jan Pawła II (na trasie RacibórzGliwice), położonych na gruncie o pow. 6 ha
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży i wynajmu w/w obiek
tów i lokali oraz regulaminu przetargu można uzyskać w Dziale Za
rządzania Majątkiem PGL DOM Sp. z.o.o. przy ulicy Łąkowej nr 33
(SBA, pokój nr 313) lub pod nr lelefonu (0-32) 410-18-51. Oferty nale
ży składać w Dziale Zarządzania Majątkiem PGL DOM Sp. z.o.o. przy
ulicy Łąkowej nr 33

Posiadamy do wynajęcia lokale biurowe usytuowane w dozorowa
nym obiekcie i całodobowym dostępie do biur, położone przy ulicy
Bukowej nr 1.

Zarząd Gminy Gorzyce ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach.
W konkursie mogą uczestniczyć kandydaci spełniający następujące warunki:
- wykształcenie wyższe magisterskie
- 3 lata stażu dla osoby posiadającej wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, lub
- 5 lat stażu dla osoby posiadającej wykształcenie wyższe z tytułem magistra (w tym przynajmniej 2letni staż pracy na stanowisku o profilu ekonomiczno-prawniczym)

Kandydaci na dyrektora powinni wykazać się znajomością zagadnień związanych z finansami publiczny
mi, znajomością obowiązujących przepisów.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i osiągnięcia
- opinię z ostatniego miejsca pracy
- zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające możliwość pracy na stanowisku kierowniczym
- pisemną koncepcję działalności GZOF /nie więcej niż 3 strony maszynopisu/

Dokumenty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w zaklejonych
kopertach z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzy
cach” w sekretariacie Urzędu Gminy w Gorzycach ul. Kościelna 15 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Regulamin przeprowadzenia konkursu, Statut GZOF oraz inne informacje znajdują się do wglądu w
Urzędzie Gminy Gorzyce.

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane o wartości poniżej 30.000 EURO

Zarząd Miasta Raciborza, ui. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, tel. 032/ 415 2516, fax 032/ 415 2147 - ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego - prace rozbiórkowe i uporządkowanie terenu
w obrębie ui. Nowy Zamek.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 30.12.1999 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 specyfi
kacji istotnych warunków zamówienia.
Formularz specyfikacji można nabyć w siedzibie zamawiającego (pokój nr 218) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30.11.1999 r. do godz. 14.30.
Cenę formularza specyfikacji zamawiający ustala na kwotę 20 zł.
Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji, zestrony zamawiającego jest podinspek
tor Krystyna Święty - tel. 032/ 415 34 07 w. 370.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy:
a) uczestniczą w obrocie gospodarczym,
b) wykupili specyfikację istotnych warunkach zamówienia
c) spełnili wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.1999 r. o godz. 10.00
Termin otwarcia kopert z ofertami ustala się na dzień 03.12.1999 r. godz. 11.00

Fabryka Kotłów RAFAKO SA
zatrudni od zaraz spawaczy z uprawnieniami odbiorowymi.

MEBLE

Od kandydatów oczekujemy:
- dużych, wszechstronnych umiejętności zawodowych,
- dobrego stanu zdrowia,
- dyspozycyjności.
Zgłoszenia osobiste pod adresem: 47-400 RACIBÓRZ, ul. Łąko

WODZISŁAW,

wa 33, Dział Zarządzania Personelem, pok. nr 8, bądź telefo
niczne pod nr. tel. 410-1801 lub 410-1802.

ul. Czyżowicka 43

Zapraszain5'

Zakład Wylęgu Drobiu

i(BI€SZKO||
ZAWSZE PIERWSZY
Jesteśmy czołowym i cenionym producentem słodyczy.

W związku z dynamicznym rozwojem zatrudnimy

na stanowiska:

I•

tel. 455 15 81

Łaziska, ul. Stawowa 9, 44-340 Godów,
tel. 32/ 47 65 689
°f • pisklęta jednodniowe w 5 rasach
f • pisklęta seksowane
u • pisklęta odchowane
f • brojlery

na zakupy ■
PSZÓW

CENTRUM

wod/slaw sl

•*-CHAŁUPKI

Przyjmujemy zamówienia na indyki, gęsi i kaczki

SPECJALISTA DS. EKSPORTU - poszukujemy osoby:
- z dobrą znajomością j.niemieckiego oraz (wskazane) j.angielskiego
- z doświadczeniem w eksporcie i(lub) imporcie
- potrafiącej prowadzić negocjacje handlowe
- w pełni dyspozycyjnej

fiYBNIK -»

Hurtownia AGD
Artykuły Gospodarswa
Domowego

oferuje:
SPECJALISTA DS. MARKETINGU - poszukujemy osoby:
- kreatywnej z zdolnościami analitycznymi,
- komunikatywnej,
- z zdolnościami organizacyjnymi,
- z dobrą znajomością środowiska Windows oraz języka an
gielskiego i/lub niemieckiego.
oferuj e my:
- pracę na samodzielnym i twórczym stanowisku
- duże możliwości rozwoju
- atrakcyjne warunki pracy
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szkło
porcelana
plastik
ozdoby świąteczne
- oświetlenie choinkowe
• choinki
• drabin do 11 m
• wiklina

RACIBÓRZ, ul. Opawska 23
Meble Renomowanych Fabryk
Krajowych i Zagranicznych

Noluość • Nomość • Noluość • Noluość

Produkcja zegarów stojących

ceny hurtowe, transport gratis

Oferty (tylko pisemne) wraz ze zdjęciem prosimy kiero
wać do Działu Personalnego Mieszko S.A., ul. Starowiejska 75, Racibórz z odpowiednim dopiskiem - „eksport"
lub „marketing" do 30.11.99.

-....— - —......

•
•
•
•

J)

Wodzisław Śl. - Zawada
ul. Młodzieżowa 226
tel/fax. 456 31 71

Sy

oświetlenie
porcelana
piece kominkowe
art. dekoracyjne

♦ największy wybór ♦ najtańsze ceny

4K ZBifIlHx
• RTV .AGD .TELEFONY •

OKNA I DRZWI TYPOUJC ORAZ NA KAŻDY WYMIAR

RACIBÓRZ, ul.Rybnicko 15 tel. 414-02-64
PSZÓUJ, Osiedle ul Jagiełły 7 tel. 455-89-06

• WODZISŁAW ŚL.

ul. 26 Marca 7

tel. 455 30 51

• WODZISŁAW ŚL.

ul. Ks. Konstancji 8

tel. 455 14 88

• RACIBÓRZ

ul. Bosacka 61

tel. 414 21 77-9 w.55

• RYDUŁTOWY

ul. Ofiar Terroru 70

tel. 457 87 31

• RYDUŁTOWY

ul. Plebiscytowa 33

tel. 457 85 83

• RYDUŁTOWY

ul. Mita 10 (DH POLAN)

tel. 457 89 18

• RADLIN
• PSZÓW

ul. Rogozina 61

tel. 456 77 94

ul. M. Konopnickiej 2

tel. 0604446559

Konurencyjne ceny!

Atrakcyjne

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

i wygraj Malucha
oraz inne atrakcyjne nagrody
SZCZEGÓŁY KONKURSU
w sklepach „SPOŁEM" PSS Wodzisław Śl.

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

455 35 60 lub 456 27 68

44-307 Wodzisław Śl.

ul. Przemysława 5

-OKNA
- DRZWI
- ROLETY
- PARAPETY
profesjonalny montaż

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

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

44-300 Wodzisław Ślqski
ul. ks. W. Kubsza 10
(wejście od Michalskiego)
tel. 032/455 17 49
tel. kom. 0604 93 12 19

Biuro Techniczno-Handlowe

ŻALUZJE - ROLETY
ZEWWĘTRZHIE
antywłamaniowe, markizy
balkonowo-tarasowe

||

Economic

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

OFERUJE:

doskonałe okna
w dobrej cenie
oraz
stolarka aluminiowa
w systemie

NOBAN

Duży Wybór Płytek Ceramicznych

Hurtownia Noban i.c. filia w Raciborzu przy

Krajowych i Importowanych,

ul. Kolejowej 10 a (RAMPA) fel. 032/ 410 04 73

Kleje Atlas, Fugi, Listwy, Armatura,

^ey^er^

Wszystko Co Niezbędne Przy Kafelkowaniu

infolinia B-801111112

r N.Z.O.Z. LECZNICA IMIENIA ŚW. ŁAZARZA
Racibórz, ul. Klasztorna 3, tel. 0-32/ 419 08 88

pon. - pł. 8.00 • 18.00, sobota 8.00 ■ 13.00

'

REJESTRACJA TELEFONICZNA/

I

pęcherzyka żółciowego, przepuklin, wysiłkowego nietrzymania moczu

♦ Operacje z zastosowanie^ kriochirurgu: żylaki kończyn dolnych i odbytu, przerost prostaty,
migdalki, naczyniaki, nowotwory skóry, kosmetyka

Serwis

Futra Kurtki
Czapki Kołnierze

NARCIARSKI
ul. Minorytów 5

♦ Operacje: tarczycy, sutka, stulejki, wnętrostwa

(obok Rynku)

♦ Szpital dzienny: opieka pielęgnacyjna, podawanie kroplówek

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

Odzież Torebki Teczki Nessery

Portfele

ROLirn R

A
MARKIZY T
tarasowe,
balkonowe, sklepowe Y
bramy i kraty
rolowane

Wodzisław Śl.
tel. 0603 280 641
0603 899 813

oraz

kontrakt z śląską kasą chorych

4:15 17 32

gumy do żucia, karły telefoniczne.

nie, włamym transportem.

dr n. med. STANISŁAW PŁONKA

_ boczna Kozielskiej

zapałki, zopalniczki, kawę, czekolady, bałony,

wienia no łelefon. Iowar doiłarczamy bezpłat-

od 900 -17w

w Soboty on 900 - 13°°

Wodzisław, ul. Ks. Konstancji 32, tel. 455 20 67

4-7-400 Racibórz,
ul. Kościelna 15

Oferujemy: papierosy w pełnym oiorłymencie,

Proponujemy korzyiłne ceny, realizujemy zamó

Codziennie

Racibórz, ul. Londzina 19, tel. 414 04 36

tel.

Wykonuje
malarstwo-tapeciarstwo
(wystawia rachunki VAT)
Prace ogólnobudowlane

pomiar i transport GRATIS!

W ofercie także

—

ANDRZEJ PIECHA

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

RACIBÓRZ
UL. RYBNICKA 15
TEL. 419 02 70

♦ Lecznica posiada

„KUPIEC ”P.W.

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

Okna na 5 komór

laparoskopowe:

sztachety, balustrady

Producent
Okna i drzwi PCV

KUP ZA MINIMUM 50 ZŁ

♦ Operacje

tralki, karnisze,

P.P.H.U.
KONSEK s.c.

PSS Wodzisław Śl.
zaprasza do swoich placówek
na terenie Wodzisławia, Pszowa,
Radlina oraz Rydułtów

,

poleca:

TEL.

raty bez pierwszej opłaty!

ŚWIĘTA
w „SPOŁEM”

5-cio komorowy system

„Frydrych”

CENY PRODUCENTA
44-361 Syrynia, ul. Potokowa 21
tel./fax (32) 451 73 18
tel. kom. 0-602 118 208

W sytemach:

ft PANORAMA
ffBRUGMANN
WROPLASTO
VREHAU

F.P.U.H.

■ ■ ■ ■ ■

ze

Skóry

OFERUJE

POLECA FIRMA JUDYŃSKi

Wodzisław, Rynek 26, tel. 455 13 97
Wszelkie usługi kuśnierskie wykonujemy
- Wodzisław, Rynek 26
oraz Racibórz, Długa 21, tel. 415 38 64

w Raciborzu polecamy
odzież damską w dużych rozmiarach
14/ sklepie

sprzedaż sprzętu

sportowego oraz
narciarskie usługi

serwisowe w szerokim
zakresie

Czynne:
Poniedziałek - sobota
od 16.30 do bólu
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ENTRUM

PRODUCENT

OKIEN PCV
POMIAR * TRANSPORT * MONTAŻ * RATY

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

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

C

RACIBÓRZ,
tel./fax

ul.

Nowiny Raciborskie sp. z o.o.

SOLNA 7,

CZYNNE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 8.00-16.00

414 04 79

POLECAMY PROFESJONALNE
USŁUGI INTROLIGATORSKIE:
oprawa książek, dzienników ustaw, monitorów
oraz wszelkich prac zeg indywidualnych życzeń klienta...
Jeżeli brakuje
Ci pieniędzy
lub posiadasz
zbędny sprzęt
- przyjdź do

ME
SKLEPOWE

LOMBARDU

□

KOMISU

□
□
□
□

Okazja!
Wyprzedaż towarów
po atrakcyjnych cenach

Sprzedaż na raty
47-400 Racibórz
ul. Rzeźnicza k./Rynku

o Tel. 415 40 63

Hurtownia

Autoryzowany Przedstawiciel Firmy

*9

INDECO
Z TERENU
Wodzisław, Rybnik,
■ Racibórz, Jastrzębie, Żory
OFERUJE:

- Kanadyjski system drzwi
przesuwnych

- Zabudowa wnęk,

szafy

z drzwiami suwanymi

na wymiar

Oferuje:
-• rolki do kas fiskalnych i faksów
■-»taśmy barwiące
do drukarek igłowych

-» głowice i tonery do drukarek
atramentowych i laserowych

■* tonery do wszystkich
typów kserokopiarek
-»taśmy pakowe samoprzylepne
papiery kserograficzne
i komputerowe z firmy
DRESCHER,
oraz inne artykuły biurowe

• raty
• odpis od podatku
• 5 lat gwarancji
Wodzisław, Ks. Konstancji 17A
tel. 455 41 53
Rybnik, oś. Nowiny

Raba ty • Transport Gra tis

Centrum Handlowe Misztela I p.

44-300 Wodzisław Śl.

U nas najtaniej!

ul. Minorytów 1
tel./fax 032/ 455 59 07
tel.kom. 0601 844 700

- A TRAKCYJNE CENY -

Zadzwoń - 4554153

Przyjedziemy

i

Doradzimy

Okna i drzwi

OKNA

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

44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 152, łel./fax 42 44 066, łel. 42 44 067
NOWOCZESNE
. okna
drzwi
z PCV
na
które
Lrlę Stać.

• okna typowe do natychmiastowego odbioru
• na zamówienie dowolny kształt, kolor i oszklenie

• do wyboru systemy: niemiecki BBŁŻG&fAfW GOLDEN
LINĘ, austriacki profil licencyjny PANORAMA
• parapety wewnętrzne i zewnętrzne

• ekskluzywne drzwi bankowe antywłamaniowe
włoskiej firmy DIERRE
• drzwi wyjściowe, przeciwpożarowe
oraz stalowe wielofunkcyjne

• uohylne i segmentowe niemieckie bramy garażowe
NOWOFERM i NORMSTHAL wraz z automatyką
. drzwi wewnętrzne firm

DORADZTWO •

P.H „OKNO"
44-300 Wodzisław Śl.

TUREN oraz PORTA

ASTRA.

TRANSPORT • MONTAŻ • SERWIS • RATY •

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

PROFILU KOMMERLING

STOKOL

j Sprzedaż za gotówkę i na korzystne raty

j Typowe okna do natychmiastowego odbioru
j Typowe i na zamówienie w cenie typowych
✓ Promocja szyb K-1-1

Z.P.H.U. „STOKOL" S.C.

Rybnik - Kłokocin, ul. Włościańska 87
tel. 032/ 42 20 129, 73 94 893
ŚRODA, 24 LISTOPADA 1999 r.

do większego pawilonu pod adres:

RYBNICKIE CENTRUM STOLARKI BUDOWLANE] „KDNflT

Oferuje:

W NIEMIECKIM

i LICENCYJNYM
PROFILU PANORAMA

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

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

Z

ul. Ks.Konstanji 23
tel./fax 455 36 45

Z PCV i ALUMINIUM

HURTOWNIA

Okna PCV (Panorama,
KBE, REHAU, THYSSSN,
KÓMMERLING,
oraz w cenie promocyjnej
ALLUPLAST IDEAŁ 2000
okna drewniane, aluminium
drzwi zewnętrzne, wewnętrzne
panele ścienne i podłogowe
schody, parapety
rolety, siatki naokienne,
antyinsektowe
bramy garażowe
pomiar, montaż, transport

Biura Handlowe:
47-400 Racibórz, Rybnicka 13
44-283 Rydułtowy, Ofiar Terroru 8
(Kino WAWEL)

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

ul. Czarnieckiego -100 tys zł._________

« 28 m2 III p. Odpoczynkowa - 33 tys zł.

DOMY I LOKALE DO SPRZEDANIA _

• 34 m2 2 p. Pracy - 40 tys zł.__________

• Dom 4-izbowy na 10 arach, w Marko-

• 38 m2 2 p. Chodkiewicza - 41 tys zł.

zamkniętym. Cena -160 tys zł.________

• 52 m2 IV p. Lotnicza - 50 tys zł.
MIESZKANIA3-POKOJOWE

wicach z garażem. Cena 90 tys zł.

• Dom na Ocicach w stanie surowym

MIESZKANIA 2 - POKOJOWE

jj.

• Dom piętrowy - do wykończenia w
Chałupkach. Cena - 200 tys zł.

• 56 m2 I p, Katowicka - 58 tys zł.
» 59 m2 VI p, Żorska - 55 tys zł._________
» 62 m2 I p, tel. Królewska ■ 59 tys zł.

• 64 m2 II p, Królewska - 60 tys zł.
• 65 m2 IV p, Czarnieckiego - 60 tys zł.

• 77 m21 p, luxus, Lotnicza - 70 tys zł.
MIESZKANIA4

POKOJOWE

• 86 m2 III p, komfort, (garaż),

• Racibórz- rozpoczęta budowa pawilonu
handlowo-mieszk. Cena - 99 tys zł.

DZIAŁKI BUDOWLANE__________________

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

• Cyprzanów

7038 m2, w tym pod

zabudowę 19 arów - 32 tys. zł.________

• Nędza - 7 a. z rozp. bud. - 29 tys zł.

Więcej ofert do wglądu w biurze

Prowizja nadal 1,5%

Biuro Obrotu Nieruchomościami

NIERUCHOMOŚCI

CAR|*|KX9

47-400 Racibórz, ul. Rzeźnicza 2/2 (nap/zec/w sa/onu FORDA) tel. 415 20 67
Biuro czynne: pon. - pt. 10.00 -16.00

Sp. z o.o.

47-400 Racibórz
ul. Nowa 13

MIESZKANIA:

415 37 20, 415 72 91
tel. kom. 0603 590 155

tel.

• Kawalerka, przy ul. Rudzkiej, pow. 26.30 m2.

• Płonią, pow. 21.83 ara. Cena 20 zł/m2

III p Cena do negocjacji

• Kuźnia Raciborska, pow. 8 arów Cena 20 zł/m2

• Mieszkanie przy ul. Bielskiej, pow. 68 m2.1 p.

• Kietrz, pow. 18 i 19 a, centrum. Cena 20 zł/m2

• Bojanów, pow. 9 arów. Cena 10 zł/m2
• Mieszkanie przy ul. Staszica, pow 85 m2. II p.

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

Cena 68 tys. zł.
• Mieszkanie, przy ul. Katowickiej, pow. 52.60 m2.

• Rudyszwald. pow. 25 arów Cena 15 tys. zł.

NIERUCHOMOŚCI
--------------------------------- z i qj k a

47-400 Racibórz ul. Mickiewicza 19b «(032) 414 0414 a/ta (032) 415 49 54,
e-mail: zlajka(<i pro.onet.pl
Czynne: pn. - pt. 9.00 -17.00

KUPNO ★ SPRZEDAŻ ★ WYNAJEM ★ DORADZTWO
Obsługa: Prawna, Notarialna, Geodezyjna,

VI p. Cena 55 tys. zł.

• Mieszkanie, przy ul. Żorskiej, pow. 58.57 m2.

• Mieszkanie, przy' ul. Chopina, pow. 40 m2.

Proponujemy:

• Gródczanki - gm. Pietrowice. Budynek mieszkal
ny o pow. 120 nr na działce 15 a. Cena 60 tys. zł.

p. Cena do negocjacji

• Mieszkanie, przy ul. Pomnikowej, pow. 53 m2.

• Baborów, dom parterowy na działce. 20 arów.
Cena do negocjacji.___________________________

■ Obiekty przemysłowe

X p Cena 50 tys. zł.

• Lokale użytkowe

• Kawalerka, ul. Ogrodowej, pow. 39 m2.1 p.

• Kietrz, połowa bliźniaka na działce 5 arów.

Cena do negocjacji.

• Kawalerka, ul. Skłodowskiej, pow 39 m2.1 p

• Mieszkania

• Mieszkanie, w centrum Raciborza blisko Rynku,

• Działki

Wycena Nieruchomości, Kredyty Hipoteczne

Cena do negocjacji.___________________________

VI p. Cena 55 tys. zł.

I

• Krzanowice. Dom piętrowy na działce 4 ary

• Lokal handlowo-usługowy, pow 86 m2. parter.

pow 66 m2.1 p z telefonem Cena 70 tys. zł.

• Domy

MIESZKALNE

♦ R-rz, centrum handlowe, pow. handlowe 2 x 600
m2, biura 100 m2. Ceny najmu do negocjacji.

DOMY - SPRZEDAŻ

♦ R-rz Ostróg, budynek 250 m2, wysoki standard,

możliwość kupna lub wynajmu.

♦ R-rz Ocice, budynek przedwojenny, sad 1,29 ha,
cena 70 000 zł.

♦ Baborów, centrum, lokal użytkowy o pow.
147 m2, parter, cena 73 200 zł.

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

♦ R-rz, pow. handlowo-usługowa wraz z zapleczem
340 m2, zaplecze socjalno - biurowe 50 m2,

♦ R-rz centrum, parter domu wolnostojącego 124
m2, piwnice 50 m2, nadaje się na mieszkanie lub

parking, najem lub sprzedaż.
♦ R-rz, magazyn 500 m2, parking, najem

gabinety lekarskie. Cena 95 000 zł do negocjacji.

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

Zgłoszone do nas oferty
sprzedaży bezpłatnie
udostępniamy w sieci agencji

Biura czynne od pon.-pt. w godz. od 8.00 - 16.00.
W/TAMY na stronach internetowych: www.infomark.pl

OBIEKTY GOSPODARCZE

pow. działki 13 arów, cena 390 000 zł.

♦ Baborów, dom wolnostojący, pow. 200 m2,

♦ R-rz, magazyn o pow. 250 m2, przy ul. Bosackiej,

działka 4 ary, cena 100 000 zł.

cena najmu 1200 zł/m-c.

♦ R-rz Ocice, pół bliźniaka w stanie surowym
o pow. 113 m2, działka 4 a 42 m2, cena 80 000 zł.
♦ R-rz Ostróg, pół bliźniaka w stanie surowym

MIESZKANIA

POSZUKUJEMY do kupna parcel
budowlanych w Raciborzu i okolicy.
PILNIE POSZUKUJEMY do kupna domów
w rejonie Raciborza, Wodzisławia, Rybnika
- grupa klientów czeka na Państwa oferty.

■ Mieszkań oo wynajęcia
NA TERENIE RACIBORZA

(1 ,2-pokojowych).

SPRZEDAMY:_________________________

• Kamienic w

centrum Rybnika,
Wodzisławia oraz Katowic.
* Kupimy ziemię w okolicach
Raciborza (przy drogach).

Oferty wybrane:
Sprzedamy
• MIESZKANIE, Ul. KATOWICKA,

I P., 55,80 M>, CENA 60.000 PIN.
MOŻLIWOŚĆ WYKUPU GARAŻU.
- MIESZKANIE, UL. KSIĄŻĘCĄ, IV P.,

MIESZKANIE w Raciborzu, ul. Katowicka,
pow. 58 m2, M-4, II p. Cena 47 000 zł
- do negocjacji._____________________ ,

• MIESZKANIE, UL. ŻORSKA, VI P.

58,57 M>, CENA 55.800 PIN

• MIESZKANIE, RUDZKA, 130 M>,

MIESZKANIE w Raciborzu.
ul. Czarnieckiego, pow. 63,70 m2,
M-4, IV p. Cena 70 000 zł - do negocjacji.

PARCELĘ budowlaną o pow. 1318 m2,
uzbrojona, położona na Brzeziu.
Cena 27 000 zł - do negocjacji._________

MIESZKANIE w Raciborzu.
ul. Chodkiewicza, pow. 63,70 m2,
M-4,1 p. Cena do uzgodnienia.
-_______

PARCELĘ pod zabudowę wielorodzinną
w centrum Raciborza, pow. 796 m2,
uzbrojoną. Cena do uzgodnienia.________

MIESZKANIE w Raciborzu,
ul. Rzemieślnicza, M-5, pow. 74 m2,1 p.,

GARAŻ położony w Raciborzu - Ocicach,

wraz z garażem. Cena za całość,
380 000 zł - do negocjacji.________________

DOM jednorodzinny, odremontowany o
pow. użytk. ok. 100 m2, wraz z budynkiem
gospodarczym, parcela 2000 m2,
położony w Baborowie ■ woj. opolskie.
Cena 70 000 zł - do negocjacji.

• MIESZKANIE, UL. SŁOWACKIEGO

HI P„ CENA DO UZGODNIENIA
• TEREN INWESTYCYJNY

W CENTRUM RACIBORZA

położony w Raciborzu. Cena 250 000 zł
- do negocjacji. Istnieje możliwość
wynajęcia ■ stawka czynszowa 4000 zł
- do negocjacji.___________________________

PARCELĘ budowlaną o pow. 1000 m2,

Certa do uzgodnienia._____________________

CENA DO UZGOONIENIA

OBIEKT o pow. 500 m2 przeznaczony do
rozbudowy, parcela o pow. ok. 2000 m2,

MIESZKANIE w Raciborzu, ul. Kościuszki,
M-4, pow. 60 m2,1 p. Cena 65 000 zł
- do negocjacji.____________________________

NOWY DOM jednorodzinny z 1996 r.,
o pow. użytk. 225 m2 ■ 5 pokoi, salon,
kuchnia, 2 łazienki, taras oraz budynek
gospodarczy z garażem. Parcela o pow.
1200 m2, położony w Raciborzu-Ocicach.

64 UF, CENA 64.000 PIN

DOM w zabudowie szeregowej,
funkcjonalny, garaż z kanałem,
parcela 250 m2. Racibórz - Ostróg.
Cena do uzgodnienia.____________________

uzbrojona, położona w Markowicach.
Cena do uzgodnienia.____________________

cena 9000 zł.____________________________

WYNAJMIEMY:______________________
LOKAL handlowy, parterowy
o pow. 340 m2, położony w Raciborzu.
Czynsz 15 zł/m2.________________________
LOKAL usługowo-biurowy o pow. 43 m2,
parter, położony w Raciborzu ■ Ostróg.
Czynsz 750 zł/mies._____________________

LOKALE biurowo-usługowe do 430 m2, ■'
I piętro, położone w centrum Raciborza.
Istnieje możliwość wyboru powierzchni
biurowej spełniającej Państwa oczekiwa
nia. Stawka czynszowa do uzgodnienia.

Z

♦ R-rz ul. Słowackiego, IV p., pow. 59 m2, komfort,
cena 65 000 zł. Możliwość kupna garażu.

♦ R-rz ul. Bosacka, IV piętro , pow. 47 m2,
♦ R-rz ul. Lotnicza, parter, 103 m2, komfort, komple

tnie wykończone, cena 110 000 zł do negoc.
♦ R-rz ul. Chodkiewicza, I piętro, 63 m2, 3 pokoje,
cena 71 000 zł.

♦ R-rz ul. Bielska, pow. 67 m2, IV piętro,
cena 60 300 zł do negocjacji.

♦ R-rz ul. Pomnikowa, pow. 44 m2, parter,
cena 46 000 zł.

♦ R-rz ul. Lotnicza, IV piętro, 54 m2, 2 pokoje,
cena do negocjacji.

♦ R-rz ul. Browarna, I p., 66 m2,3 pok. - 70 000 zł.
♦ R-rz ul. Zamoyskiego, III p., 59 m2,3 pok.
cena 59 000 zł.
♦ R-rz ul. Żorska, 58 m2, 3 pok., VI p. - 55 000 zł.

♦ R-rz ul. Warszawska, 37 m2, III piętro.

2 pokojowe, cena najmu 615 zł/m-c.
♦ R-rz ul. Mysłowicka, II piętro, pow. 66 m2,

3 pokoje, cena 66 000 zł.

DZIAŁKI BUDOWLANE
♦ R-rz Płonią, 2000 m2, ogrodzona, uzbrojona,
cena do negocjacji.

♦ R-rz Markowice, 1000 m2, uzbrojona,
cena 27 zł/m2, do negocjacji.

♦ R-rz Brzezie, 1300 m2, położona w malowniczym

miejscu, cena 22 zł/m2.
♦ Nędza, pow. 854 m2, uzbrojona, cena 10,5 zł/m2.
♦ R-rz ul. Jeziorowa, pow. 780 nr - dzierżawa.

GARAŻE
♦ R-rz Rostka, Matejki cena najmu 120 zł/m-c.

Biuro Podróży „Bartuś"

KOMERCYJNE

zaprasza na promocyjne - świąteczne przejazdy na linii

LOKALE BIUROWE

• MIESZKANIE 2 POKOJE 33 M*,

CENA 600 PIN

■ MIESZKANIE 2 POKOJE 48 NP,
CENA DO UZGOONIENIA

Racibórz - Katowice - Bonn

- LOKAL UŻYTKOWY 131 M2,

od 20.11.1999 r. do końca roku 1999.
W dwie strony 170 zł.
Cena nie obowiązuje w styczniu 2000 r.
Dotyczy ona również powrotów dla klientów, którzy
wyjechali w 1999 r., a wrócą do 15.01.2000 r.

CENA 100 PLN/M2

Zamienimy
■ MIESZKANIE 4 POKOJE, 75 M2,
RACIBÓRZ UL. ŻORSKA NA 2
POKOJE W RACIBORZU + DOPŁATA

♦ R-rz, obiekt magazynowy, 0,35 ha, hala 490 m2

ogrzewana, wiata 100 m2, biura 80 m2, cena do
negocjacji.
♦ 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, 0,42 ha, biura 101 m2, hala 262 m2, maga
zyn 396 m2, warsztat 48 m2, sprzedaż 450 tys. zł.
♦ 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.
♦ R-rz, 0,7 ha, hala produkcyjno-magazynowa,
dwukondygnacyjna, zaplecze biurowe i socjalne,
I kondygnacja 500 m2, sprzedaż, cena 450 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.
♦ R-rz Ostróg, działka 0,36 ha. obiekt do adaptacji
630 m2. budynek mieszkalny 2J1 m2,

przeznaczenie: salon i serwis samochodowy, dom
przyjęć, slkep, cena 600 000 zł lub wynajem:
10 000 zł/m-c.
♦ R-rz Brzezie, budynek wolnostojący
o pow. 200 m2, cena najmu 1500 zł/m-c.

♦ R-rz, ul. Kolejowa, warsztat samochodowy
o pow. 100 m2, cena najmu 800 zl/m-c.
♦ R-rz, ul- Kolejowa magazyn z rampą o pow. 150
m2, piwnica 250 m2, cena najmu 2000 zł/m-c.
♦ Rybnik, ul. Żorska, 0,3 ha, pawilon 800 m2,

♦ R-rz ul. Lipowa, pow. 8 arów, cena do negocjacji.

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

Wymajmiemy

♦ R-rz, obiekt magazynowo-biurowo-usługowy,
0,44 ha, biura 120 m2 - umeblowane, magazyn
+ wartsztat + pom. so^alne 200 m2, parkingi,

wysoki standard, cena najmu 6000 zł/m-c.

zamkniętym, dz. o pow. 3,5 ara, cena 150 000 zł.

3 pokoje, cena 41 000 zł.

Poszukujemy:

lub sprzedaż.

♦ R-rz Ocice, komfortowy dom 359 m2,

na terenie katowickiej,
częstochowskiej, bielskiej
sieci Agencji Nieruchomości

obiekt do adaptacji na salon i serwis samocho
dowy, cena 380 000 zł możliwość negocjacji.

♦ Chrzanów, obiekt produkcyjny, 11 ha, hale
produkcyjne, 4 0000 m2, place składowe
i manewrowe, biurowiec, budynki socjalne,
bocznica kolejowa, trafo, cena 3000 tys. zł.

♦ Trawniki, woj.opoiskie, pałac zabytkowy,
4 kondygnacyjny, kubatura 9053 m2,
pow. zabudowy 600,6 m2, park 2,3 ha,
cena do negocjacji.

Cyprzanów, budynek administracyjny 500 m2,

na parterze kawiarnia, cena 200 000 zł.

♦ R-rz Ostróg, dom wolnostojący, parking + garaż,
cena najmu 1800 zł/m-c.
♦ R-rz ul. Klasztorna, I piętro, pow. 100 m2,
cena najmu 1000 zł/m-c.

2500 m2, cena do negocjacji.
♦ R-rz, 1-go Maja, 0,46 ha, cena 130 zł/m2.
♦ R-rz, Huzarska, 0,62 ha. cena 50 zł/m2.

LOKALE HANDLOWO - USŁUGOWE
♦ R-rz, centrum, sklep 82 m2. piwnica 29 m2,

sprzedaż 270 tys. zł.

TERENY_ INWESTYCYJNE _
♦ R-rz, Mickiewicza, działki inwestycyjne, 800 m2,

♦ R-rz, Łąkowa, 0,125 ha, cena 65 zł/m2.
♦ Ortowice, k. Gliwic, pow. 1 ha, uzbrojona, cena
do negocjacji.

OFERTY PRZYJMUJEMY BEZPŁATNIE

Biuro Obrotu Nieruchomościami
47-400 RACIBÓRZ, ul. Cygarowa 9 (boczna Bosackiej),
tel. 0-32/ 415 29 48, tel. kom. 0603 457172, e-mail: micasa@webmedia.pl

Godziny urzędowania: od 12.00 do 16.00

SPRZEDAŻ,
LOKALIZACJA

| POW M.

KUPNO,

| POW. DZ. |

CENA

Sprzedaż domu
1. Racibórz

WYNAJEM,

10 ar

380000

2. Nowa Cerekiew

30 ar

18000

1. Markowice

4 ar

65000

2. Brzezie Widok

4. Lubotyń

30 ar

23000

3. Brzezie Widok

6. Wojnowice

90 m2

8. Wojnowice

4,6 ar
25000

• Ponadto ojerujemy •

25000

4. Markowice

9,27 ar

32000

5. Krowiarki

23 ary

15000

25000

6. Komowac

2,5 ha

9800

36000

Sprzedaż lokalu
20 ar

sooool

• nadzory' budowlane • rozbudowę poddaszy
• przebudowę i aranżację wnętrz • wykonywanie dachów;
tarasów w różnych technologiach - gwarancje szczelności •
• docieplanie budynków’ • audyty' energetyczne uprawniające do
umorzenia części kredytu na inwestycje termomodemizacyjne •
• ogrody zimowę_flrmy Four Seasóns • projektowanie i wykony
wanie ogrodów oraz dachów' zielonych w oparciu o technologię
firmy Optima Niemcy • oferujemy kredyty hipoteczne •

[i. Baborów

9. Samborowice

15 ar

10. Adamowice

35 ar

20000

7 ar

100000

11. Brzezie

• Ojerujemy Państwu •

5 ar

43 ar

5,20 ar

• Pilnie poszukujemy •

• mieszkań • domów • parceli budowlanych •
• obiektów komercyjnych •

5 ar

176m2 200000

7. Maków

KREDYTY

tel/fax. 279 07 59, tel. kom. 0602 661 478,
e-mail: bnde@polbox.com

• rzetelną obsługę prawną i notarialną • obsługę geodezyjną •
• wycenę nieruchomości • zarządzanie nieruchomościami •

Sprzedaż działki

3. R-rz Ostróg

5. Racibórz

11,1 ar 170000
35000|
19 ar

12. Kietrz
13. Zabełków

320 m2

ZAMIANA,

44-100 Gliwice, ul. Toszecka 101,

40 m2

1200 m2!

Sprzedaż mieszkania
1. ul. Katowicka

56 m2

75000|
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■
MOTORYZACJA
■ Sprzedam Fiata Punto, r. prod.
1995, 5-drzwiowy, w bardzo dobrym
stanie. Cena do uzgodnienia.
Tel. do godz. 15.00 - 415 37 17,
po godz. 15.00 - 415 56 73.

■ Sprzedam Ładę Samarę
(fińska wersja), rocz. 91, kolor
czerwony. Cena do uzgodnienia.
Tel. 0603 541 873.

ogłoszenia drobne

■ Sprzedam samochód Passat 1,6,
r. prod. 1998, pełne wyposażenie,
srebrny metalik. Tel. 419 63 52,
0602 73 62 20.

■ Szukam pracy - dyspozycyjny,
biegła znajomość j. rosyjskiego,
pięcioletnie doświadczenie w pracy
w Rosji. Tel. 455 63 78.

■ Cyklinowanie, układanie parkietów,
mozaiki, maszyny zachodnie.
Mrówka Franciszek, Rydułtowy.
Tel. 457 82 93.

■ Sprzedam ForcfEscort 1,6 16V,
r. 92, przebieg 70.000, centralny
zamek, szyberdach, welurowa
tapicerka, wspomaganie kierownicy.
Tel, 077/485 48 45.

■ Nie dopuść by przytłaczały
cię problemy finansowe.
Zadzwoń 424 00 69.

■ Renifer - naturalne czyszczenie,
farbowanie, naprawianie odzieży
skórzanej. Renowacja skórzanych
kompletów wypoczynkowych
„Chemipral”, ul. Kozielska 5
oraz ul. Zborowa 5.
Tel. 0602 130 082.

■ Sprzedam Ford Sierra 1,6; r. prod.
1984, stan b. dobry. Cena 7.000 zł.
Tel. 415 66 38.

■ Kupię samochód zachodni,
może być uszkodzony, po wypadku,
kupno za gotówkę, nowsze modele.
Tel. 0601 441 844,

■ Sprzedam Fiat 126 p, rok 1986.
Tel. 451 71 03.

PRACA

■ Skup samochodów
pełnosprawnych, powypadkowych.
Płatność gotówką. Tel. 47 618 74,
0604 302 164,

■ Legalna praca w Niemczech
dla kobiet - opieka nad starszymi
ludźmi. Znajomość j. niemieckiego
i udokumentowane pochodzenie.
Tel, 032/419 83 13 po 16.00.

■ Sprzedam Polonez Truck
(długi, wysoki) 1,9 D, r. prod. 96;
aluminiowe burty, wzmacniane
• * resory. Cena 11000 zł. Wystawiamy
fakturę VAT. Tel. 032/ 422 71 04.

■ Zatrudnimy dziewczyny.
Tel. 0603 125 773, 0606 250 608.
■ Praca umysłowa 80% w domu.
Tel. 455 61 65 - 8.00- 12.00
pon., śr.,pt. po 19.00.

■ Sprzedam samochód Polonez GLI
1600, r. prod. 95, metalik, centralny
zamek, garażowany z instalacją
gazową. Tel. 415 91 05.

• Sprzedam Fiata 126 el, rok. prod 95
przebieg 34 tys., garażowany, cena
6.500 tys. zł. Tel. 090 322 399.
■ Sprzedam VW Polo 1,6i 1994/95 r.
sportowy wygląd, bogate wyposaże
nie, grafit metalik, cena 25 900 zł.
Tel. 0602 670 747, 032/457 71 78.

■ Praca w Niemczech dla fachowców
budowlanych: murarzy, tynkarzy,
elektryków, instalatorów.
Wymagania: znajomość
jęz. niemieckiego oraz paszport.
Tel. 0049 171 441 70 23.
■ Dochodowa - stała, dodatkowa.
Zadzwoń 414 03 75 (pn. - pt.)
8.00- 11.00

■ Renault Clio 1,2i, r. 1997,
5-drzwiowy, przebieg 13.000 km,
cena 23.000 zł. Tel. 032/457 71 78,
0602 670 747. -

■ Potrzebna pomoc kuchenna w
lokalu w Niemczech. Kobieta do lat
35. Wymagane: podwójne obywatel
stwo i podstawowa znajomość jęz.
niemieckiego. Zapewniamy zakwate
rowanie i wyżywienie.
Tel. 0049 62 37 80 979.

■ Fiat Uno 1,4, r. 1996, 5-drzwiowy,
zakupiony u dealera, bezwypadkowy,
czerwony, cena 18.200 zł.
Tel. 032/457 71 78, 0602 670 747.

■ Zatrudnię krawcowe, szwaczki przy
produkcji ekskluzywnej bielizny
damskiej. Tel. 415 73 27.

■ Opel Corsa l,2i 1997 r. 3-drzwiowy, srebrny metalik, cena 25.200 zł.
Tel. 032/457 71 78, 0602 670 747.
■ Sprzedam Fiata 126 p, czerwony,
r. prod. 1992, przebieg 52.000 km,
garażowany, stan b. dobry.
Cena 4.600 zł, Tel. 414 05 91.

■ Do współpracy w biznesie
poszukuję przedsiębiorcze i odpowie
dzialne małżeństwo od 30-55 lat.
Tel. 455 84 27 od pon. - pt.„
9.00- 11.00 i 14,00- 16.00.

■ Garaż sprzedam - Wodzisław.
Tel. 0601 499 776.

■ Zatrudnię specjalistę do spraw
BHP. Tel. 456 02 40.______________

■ Sprzedam Bus Mercedes 2,4
207 D blaszanka, rok 1979.
Tel. 0602 468 932.

■ 1000 zł - 3 godziny dziennie.
Tel. 455 58 22 pn., wt., czw.
10.00 - 13.00 codziennie po 19.00.

■ Sprzedam Fiata 126 p r. prod. 1991/
92. Cena 3 600 zł. Tel. 451 23 87.

■ Stanowisko kierownicze
w marketingu. Zarabisz 1600
lub więcej. Tel. 032/ 456 26 86
8.00- 12.00,0606 381 669
9.00 - 15.00pn. - pt.

■ Sprzedam Uno 1,0 r. prod. 1994,
niebieski metalik, garażowany,
przebieg 52.000 km. Tel. 415 28 70.
■ Sprzedam Polonez Caro, r. prod.
1995. Tel. 415 56 47.
■ Sprzedam Fiata 126 p,
r. prod. 86. Cena do uzgodnienia.
Tel. 032/ 430 03 73.
■ Sprzedam Ford Escort 1,6 CLX,
105 km, 92 r., niebieski metalik,
radio, centralny zamek, wspomaga
nie, szyberdach, welurowa tapicerka,
elektryczny reg. świateł, ogrzewana
przednia i tylnia szyba.
Tel. 451 71 03.

■

COMMERCIAL UNION
Ubezpieczenia na Życie

II i III 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

■ Uczyń swój wolny czas także
zyskownym przy pomocy prywatnego
biznesu pn. - pt. od 19.00 - 21.00.
Tel. 0603 132 325.

• Dodatkowa lub na stałe
(nie akwizycja) pn. - pt. 9.00 - 12.00.
Tel. 473 23 24.
■ Praca częściowo w domu.
Tel. 0604 294 475.
■ Chcesz dorobić - nie akwizycja.
Tel. 425 00 45 pn. - pt. 9.00 - 13.00.
■ Poszukujemy do współpracy
puszystych. Tel. 0606 129 689.
■ Współpraca w biznesie dla
przedsiębiorczych i rzetelnych,
tel. 456 25 68, pn. - pt. 10.00 - 14.00.

■ Pomoc domowa: sprzątanie, opieka
nad dzieckiem. Tel. 414 02 61.
■ Zatrudnimy panie do agencji
towarzyskiej. Wysokie wynagrodze
nie. Zakwaterowanie. Tel. 471 91 94
po 19.00.
■ Zatrudnimy pracowników do
prostych prac z powierzonego
materiału. Zarobek 9000 zł. Dostawę
i odbiór towaru gwarantujemy
w 100%. Bezpośredni zleceniodawca.
Materiał po otrzymaniu znaczka
za 6,50. „Nintendo” skrytka 28/E7
73-240 Bierzwnik.
■ Zatrudnimy kucharza/kucharkę do
Clubu Not na pełny etat. Wymagania:
wiek do 45 lat, doświadczenie. Oferty
kierować tel. 415 97 82.
■ Zatrudnimy samodzielnego
księgowego/księgową na pełny etat.
Wymagania: wykształcenie min.
średnie, staż pracy, wiek do 45 lat.
Oferty ZDG Rafako 415 97 82.

RÓŻNE
■ Sprzedam narty firmy Head
z wiązaniami firmy Tirolia 1,60 m
i l,95m. Wszystko fabrycznie nowe.
Tel. 0604 12 43 94,410 82 89.
■ Sprzedam drzewka świąteczne
w donicach - świerk srebrny, jodła
koreańska. Wysokość 1-2 m.
Cena 23 zł/szt. Tel. 0604 694 518.
■ Sprzedam tanio 2,5-metrową ładną
rozgałęzioną jukę. Tel. 457 80 62.
■ Skup, sprzedaż staroci, mebli,
zegarów. Tel. 586 137,0501 451 781.
■ Kupię orzechy włoskie - każdą
ilość. Tel. 586 137,0501 451 781,
■ Sprzedam tanio nowe okno uchylne
wym. 150 x 100. Tel. 415 26 34.
■ Sprzedam szczenięta rasy Cocker
Spanier. Tel. 418 11 53.
■ Skup, sprzedaż GSM.
Tel. 0601 439 113.
■ Sprzedam tanio 4 opony zimowe
Dębica Frigo, rozm. 175/14, b. mało
używane. Tel. 415 32 63,415 27 19.
■ Sprzedam szczeniaki Basety
po rodowodowych rodzicach.
Tel. 074/ 848 55 29.

w Raciborzu przy ul. Rudzkiej 14,
tel. 415 85 00,0602 398 992

Nie jedź na giełdę - strata czasu. U nas możesz:
■ sprzedać samochód - płacimy od ręki

■ kupić - ZA GOTÓWKĘ LUB NA DOGODNYCH RATACH
• Zamienić
poniedz. -pigtekod 9.00 do 17.00
Zapraszamy:

sobota od 9.00 do 14.00
niedzieia
12.00 do 16.00

Samochód ROBÓR DIESEL
kontener rok 1988, zarejstrowany,
sprawny technicznie, nowe opony,
okazyjnie sprzedam,
cena 3 500 zł.
Chemipral,
Racibórz, ul. Kozielska 5
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■ Sprzedam: klimatyzację BOSCH,
nowa z funkcjami chłodzenia,
grzania, odwilżania pow. - 800 zł.,
nagrzewnicę na butlę gazową
- 200 zł., nowy alarm bezprzewodo
wy z możliwością podłączenia
do telefonu - 400 zł. Tel. 415 49 58.
■ Sprzedam: fax - Siemens - 200 zł,
kamera video - 200 zł, stacja do
napełniania gazem lodówek, kasę
fiskalną. Tel. 415 49 58.

■ Całkowita wyprzedaż sprzętu
AGD po cenie zakupu. Duże
upusty, ciekawe prezenty. Firma
„Irena”, Racibórz, ul. Londzina 19.

USŁUGI
■ P.U.H. „SABI” cyklinowanie
sprzętem zachodnim, układanie
parkietu, mozaiki, odnawianie
schodów, Rydułtowy. Tel. 457 91 43.

■ Dezynsekcje, deratyzacje, dezyn
fekcje, gazowanie zbóż. Racibórz,
Siorak, tel. 415 62 21 (usługi dla
ludności i instytucji).
■ Korepetycje - j. niemiecki.
Tel. 410 82 10.

■ Montaż boazerii panelowej,
podłogowej, sufitów i ścian z płyt
gipsowych, kafelkowanie, tapetowa
nie i malowanie. Faktury VAT.
Tel. 415 75 82 po 20,00,

■ Przepisywanie komputerowe
1,5 zł strona + 40 gr wydruk.
Tel. 0604 977 481.
■ Pranie i czyszczenie dywanów,
wykładzin i tapicerek.
Tel. 0601 97 86 19._____________
■ Kafelkowanie, suche tynki, gładź
gipsowa, malowanie, panele
podłogowe i ścienne, zabudowa
wnęk, usługi stolarskie.
Tel. 415 87 48 po 20,00

TOWARZYSKIE
■ Atrakcyjna i miła.
Tel. 0602-505-585.
■ Kinga zaprasza. Tel. 0604 363 677.

■ Zadzwoń. Czekam.
Tel. 0602-720-756,
■ Dyskretna Pani - 0603 526 789.
■ Dziewczyna prywatnie. Rybnik.
Tel. 0601 48 00 18.

■ Usługi brukarskie.
Tel. 0601 543 098.

■ Zadzwoń: 0602 572 817,
0606 250 608, 0603 125 773.

■ Ocieplanie budynków, tynki
mineralne, akrylowe, żywiczne.
Szybko, tanio, solidnie.
Tel. 414 06 51,0602 425 776.

■ Atrakcyjne dziewczyny czekają
na ciebie. Tel. 0604 925 545.

■ Pisanie prac egzaminacyjnych,
dyplomowych, bogaty materiał
źródłowy, przepisywanie tekstów.
Tel, 0606 144 252.

■ Dziewczyna 0602 514 974
Wodzisław.

■ Biuro rachunkowe - J. Sobolewska.
Tel. 455 48 11, po 16.00 .455 28 97.
■ Firma z 15-ietnim doświadczeniem
z Niemiec rozpoczyna działalność
na terenie Raciborza w zakresie
projektowania i wykończenia wnętrz
(mieszkania i domy jednorodzinne).
Tel. 755 29 40..
■ Malowanie, tapetowanie, kasowa
nie plam i zacieków. Tel. 415 72 46,
0602 440 336.
■ Renowacja starych mebli, zegarów.
Tel. 430 11 39.
■ Czyszczenie dywanów i wnętrz
samochodów. Tel. 415 66 49.
■ Sprzątanie mieszkań, dorywcza
opieka nad dziećmi. P.P.H.U. Inez,
zlecenia 16.00-18.00.
Tel, 415 00 57,0603 176 594.
■ Filmowanie wesel, ślubów
i innych imprez. Tel. 415 58 20,
0603 253 671,
■ Dywany, wykładziny, tapicerka czyszczenie najtaniej. Tel. 415 58 20,
0603 253 671.____________________
■ Pomiary elektryczne, instalacje
elektryczne, piorunochronne,
teletechniczne, komputerowe.
Tel. 415 82 56.

• Producent Rolet zewnętrznych
„Mitko” s.c. Tel. 47 260 68,
455 34 74. Sprzedaż ratalna.

■ Miła i sexy. Tel. 0606 140 481.

■ Tel. 0604 295 792.

■ Nowość. Tel. 0601 189 464.

■ Wieczorki zapoznawcze
dla osób samotnych (grać będzie
zespół muzyczny) w każdą sobotę
o godz. 19.00. Restauracja Ludowa,
Rydułtowy, ul. Leona 2.
Tel. 032/ 72 94 820.

Agencja Towarzyska
- Night Club
masaż erotyczny,
striptiz, Go-Go,
inne atrakcje dla panów
Jastrzębie, Pszczyńska 446
Tel. 4717 345
Żory-Szczejkowice, Gliwicka
130. Tel. 431 79 40

Lokale czynne
od 13.00 do 6.00.

TURYSTYKA
■ Sylwester, narty, egzotyka.
65 krajów - Przedstawiciestwo Usług
Turystycznych „WW”. Wodzisław,
Kopernika 53. Tel. 455 20 13.
■ Restauracja Ludowa, Rydułtowy,
Leona 2, tel. 032/ 72 94 820
zaprasza na bal sylwestrowy
z zespołem muzycznym.

■ Bal sylwestrowy, Czyżowice.
Cena 280 zł. Tel. 451 32 34.

NIERUCHOMOŚCI

■ Usługi remontowo-budowlane,
kompleksowe remonty mieszkań.
Tel, 032/415 93 81.

■ Sprzedam dom 170 m2 w zabudo
wie szeregowej Racibórz,
ul. Pomnikowa. Tel. 415 25 15.

■ Usługi murarsko-tynkarskie,
wymiana stolarki, ocieplenia, panele,
płyty gipsowe i kafelkowanie.
Tel. 415 86 62.

■ Sprzedam kawalerkę 40 m2
bez pośredników Racibórz,
ul. Chopina. Cena do uzgodnienia.
Tel. 071/322 12 68.

■ Biuro Rachunkowe-Licencja MF
J. Łobos Racibórz ul. Staszica
19/2. Tel. 415 47 66,415 48 60,
0603 424 311. Usługi Księgowe.
Miesiąc próbny 50% opłaty.

■ Zamienię mieszkanie komunalne,
kawalerkę, 38 m2 ogrzewanie c.o.
w centrum Raciborza na większe.
Tel. 0601 471 123 lub 415 63 12.
■ Zamienię kawalerkę w centrum
Raciborza na 2 lub 3-pokojowe
mieszkanie w Raciborzu.
Tel. 414 01 45,0603 772 557.

■ Ośrodek Kursowy Wodzisław
ogłasza wpisy do LO w Raciborzu,
3 semestry, 1,5 roku eksternistycz
nie. Zapisy w SP 13 w Raciborzu.
Tel. 422 55 17,455 69 12.

■ M-3 Wodzisław, parter, telefon,
32.000 zł. Tel. 0914 846 204.

■ Książki przychodów i rozchodów
oraz ryczałt - rozliczam.
Tel. 0-32/415 92 07.

■ Zamienię mieszkanie spółdzielcze
M3, Racibórz, ul. Zamoyskiego 10/2
na M4 spółdzielcze lub lokatorskie
w Raciborzu. Tel. 415 88 35.

■ ROLETY ZEWNĘTRZNE,
ŻALUZJE, ROLETKI MATE
RIAŁOWE -jakość, gwarancja,

■ Sprzedam mieszkanie własnościo
we, komfortowe 44 m2, Racibórz,
Słowackiego. Tel. 032/ 415 53 54.

konkurencyjne ceny, sprzedaż
ratalna. Tei. 455 29 64. Pomiar, tran
sport, montaż na terenie Wodzisła
wia, Jastrzębia i Rybnika gratis.

■ Kupię działkę rolniczą w okolicy
Raciborza (do 20 km od miasta) w
terenie zabudowanym przy ulicy.
Może być ze starymi budynkami
gospodarczymi. Oferty prosimy
przesyłać listownie pod adresem:
Jezusek, Ruda 42,
47-420 Kuźnia Raciborska.

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

■ OGŁOSZENIA DROBNE ■
■ Wynajmę na biuro lub działalność
100 m2 lub część w centrum
Raciborza. Tel. 0602 184 135.

NIERUCHOMOŚCI
■ Podnajmę pomieszczenia na
gabinet lekarski przy ul. Wojska
Polskiego. Tel. 0603 134 554.

■ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
w Raciborzu przy ul. Słowackiego.
Tel, 0606 131 217.________________
■ Sprzedam mieszkanie 64 m2,
3 pokoje. Tel. 415 39 88,
0602 691 779.
■ Sprzedam garaż przy ul. Górnej
z kanałem, prądem. Cena 6.000 zł.
Tel. 415 97 16, 0601 228 270.
■ Kupię garaż własnościowy
w rejonie ulicy Katowickiej,
Racibórz. Tel. 418 21 61.

■ Pilnie szukam do wynajęcia
mieszkanie 2-pokojowe w Raciborzu.
Tel. 415 47 77, 0604 376 405.
■ Pilnie zamienię mieszkanie
własnościowe, 75 m2 na mniejsze
(30-45 m2) w Raciborzu, ul. Żorska.
Warunki do uzgodnienia.
Tel. 417 27 73.
■ Sprzedam mieszkanie własnościo
we o pow. 67,8 m2, IV p., Racibórz,
ul. Bielska. Cena do uzgodnienia.
Tel. 0601 41 86 20._______________
■ Sprzedam kawalerkę 28 m2,
Ostróg - Lotnicza. Cena do
uzgodnienia. Tel, 077/ 851 535.

■ Odstąpię dobrze prosperujący
punkt małej gastronomii atrakcyjnie
usytuowany w Raciborzu.
Tel, 0604 99 43 51.

■ Sprzedam tanio dom położony
w Owsiszczach. Tel. 419 63 52,
0602 736 220.

■ Sprzedam mieszkanie własnościo
we o pow. 52 m2 w Raciborzu przy
ul. Lotniczej. Tel. 0604 81 71 22.

■ Poszukuję pilnie garażu
w centrum Raciborza do wynajęcia.
Tel. 0601 99 38 43.

■ Sprzedam działkę budowlaną
(5,64 ara) w Raciborzu przy
ul. Szczecińskiej. Tel. 0604 548 889,
0602 170 008,410 19 20.

■ Wynajmę lokal w Raciborzu.
Tel. 415 49 58.

■ Dom z zabudowaniem gospodar
czym o pow. 14 arów w Samborowicach sprzedam. Tel. 419 81 95.
■ Do wynajęcia nieumeblowane
mieszkanie 3-pokojowe, Racibórz,
Zamoyskiego. Tel. 410 64 83
wieczorem.

■ Gabinet Psychoterapii
mgr Anna Walczak
- psychoterapia krótkoi długoterminowa,
- interwencje kryzysowe
Zgłoszenia 18.00-20.00.
Tel, 0606 332499.

DIAGNOSTYKA USG

■ Mgr Danuta Poczopko
certyfikowana terapeutka.
Instytut Terapii Gestalt.
Nerwice - depresje - kryzysy.
Wodzisław, tel. 0604 631 818.

■ Gabinet USG
- Lek. med. Witold Ostrowicz
Racibórz ul. Klasztorna 3
Przyjmuje: pn., wt., czw., pt.
12.00-14.00. Tel. 0604 347 669

LARYNGOLOGIA

■ Lek. med. Martyna Domagała
- laryngolog.
Racibórz, ul. Klasztorna 3
wpn. icz. od 17.00 do 18.00.

PSYCHOTERAPIA

47-451 Tworków, ul. Długa 28

tel./fax (032) 419 61 72
PRODUKCJA DREWNIANO STOLARKI BUDOWLANO

Restauracja „SŁONECZNA”
Organizuje:

OKNA • DRZWI

PYSZNĄ KUCHNIĘ ŚLĄSKĄ

WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTY Z NAJLEPSZYCH MATERIAŁÓW

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE,

WESELA, BANKIETY, ZABAWY

032/415 50 86

Syrynia,

0601 49 45 19

ul.

Powstańców, Tel.

• LAKIERY

_..............................................................................................

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

• OKUCIA

Rhenocryl®

(32) 451 71 23

Czynne od 13.00 do 21.00, niedziela od 11.30 do 22.00
poniedziałki nieczynne
.

(cena: 350 zł)

Zakład
Stolarski

PEDIATRIA

■ Mgr Roman Walczak
psycholog-psychoterapeuta
- psychoterapia,

w Krynicy
Górskiej

Sylwester

■ Gabinet stomatologiczny Duodent,
lek. storn. Halina i Dariusz Świerkosz
- bezbolesne leczenie zębów laserem,
- leczenie próchnicy szwedzkim
żelem.
Racibórz, ul. Żorska 1,
tel. 032 415 17 99.

■ Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie 3-pokojowe, 63 m2,
z garażem i telefonem, Racibórz,
ul. Czarnieckiego. Cena
do uzgodnienia. Tel. 415 09 07.

Oferuje:

ZAPRASZA
Lubomia - Grabówka
Tel. 0-602 534 595
Czynny od 16.00
Organizujemy:
imprezy
okolicznościowe
oraz
dyskoteki

STOMATOLOGIA

■ USG - tarczyca, piersi, brzuch,
EKG, UKG, DOPPLER.
- Lek. Grzegorz Nowakowski,
Wodzisław, ul. Radlińska 10.
Tel. 0602 737 205, 456 26 36.

■ Sprzedam mieszkanie w Raciborzu
M4,68 m2, 3-pokojowe, duży balkon,
I p. opomiarowane. Cena do
uzgodnienia - raty. Tel. 415 99 79.

POKOJE

tel.

DERMATOLOGIA

■ Wiktoria Kralewska - Kućmierz.
Dr n. med. Choroby skóry, testy
alergologiczne, laseroterapia
Racibórz, ul. Solna 4/3. (centrum
obok Orbisu).
Godziny przyjęć od pn. do pt.
od 15.30 do 17.00. Tel. 415 37 50.

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

WYNAJMĘ

PUB TABU

- pomoc psychologiczna.
Racibórz: tel. 0602 746 386
w godz. 18.00 - 20.00.

ZDROWIE

MONTAŻ • TRANSPORT • USŁUGI EXPORTOWE

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

Nowy Renault r^lógane

• ZAPOMNIJ O ŚCIANACH WARSTWOWYCH !
• ZAPOMNIJ O DOCIEPLANIU !

Zadbaj o siebie

PUSTAKÓWZ BETONU
komórkowego Z BIELSKA-BIAŁEJ
BUDUJ OD RAZU Z CIEPŁYCH ODMIAN

Beton komórkowy znany na zachodzie pod nazwą Ytong, Hebel
to doskonały materiał do wznoszenia ścian budynków.

Jesteśmy jedynym w Polsce Producentem jego najcieplejszych odmian.
*

LEKKIE - o 40 do 70 % lżejsze od ciężaru wody

3 filary bezpiecznej jazdy to: 4 poduszki powietrzne i ABS najnowszej generacji
oraz mocna karoseria. To na nich opiera się główny atut nowego Renault Megane.
A dla Twojej przyjemności - 16-zaworowe silniki, elektrycznie opuszczane szyby
i centralny zamek. Najlepsze są zawsze bezpieczne przyjemności.

CIEPŁOCHRONNE - materiał dużo cieplejszy od drewna

WYSOKI®
WYSOKIEJ JAKOŚCI - gwarantuje to elektronicznie

Jp
Tanie
*-

AUTOMENTEL CENTRUM

pustak podstawowy o wym. 24x24x49 {cm]
zastępuje 16
16 cegieł,
cegieł, a
a kosztuje
kosztuje tyle
tyle co
co 8
8 cegieł
cegieł
zastępuje

Gęstość [kg/dm3]

Odmiana

tel. salon 455 18 90, serwis 455 69 47, części 455 68 87

Uwaga! 4.5

grudnia otwarcie salonu i serwisu

RENAULT W RACIBORZU PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 55
Mćgane

jj

sterowany
produkcyjny^—-*
sterowany proces
proces produkcyjny

Zaprasza Autoryzowany Partner Renault:

Wodzisław, ul. Witosa 8 (kier. Chałupki)

X

WYTRZYMAŁE - wytrzymałość wysoka - patrz tabela

Wytrzymałość na
ściskanie [MPa]

Współczynnik przewodności
cieplnej X[W/mxK]

0,551-=■ 0,650

5,0}

0,13

500TERMOREX

0,451-0,550

4,0 :

0,10

400TERMOREX

0,351-r 0,450

3,0

0,07

300TERMDREX

0,251-r 0,350

2,0

0,05

UNAULT

Assistance

#•••

Renault Credit Polska
10-22 622 24-02

RENAULT

Dla porównania?. Jrewna wynosi: 0,14-0,16 sosna; 0 ,19-0,20 dąb
styropian A. = 0,04 (im mniejsza X tym cieplejszy materiał).'
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 zł
- 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
Szczegółowych informacji udziela Dział Handlowy

PPH PREFABET BIELSKO-BIAŁA, ul. Żywiecka 118. 43-300 Bielsko-Biała
teł. (033) 814 18 31 do 33, fax (033) 814 15 48
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Tekst i rysunki Henryk Wierzba

KRZYŻÓWKA
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Poziomo:

(Stanisław KapvSniak)

1) kraj graniczący z USA, 8) iglaste lub liściaste, 9) droga wysa

dzona drzewami, 10) cieplejsza od kołdry, 11) angielski harcerz,
13) okres pobytu na wczasach, 15) cechuje człowieka potulnego i

♦ ♦ ♦

Narzeczony przyprowadza swoją
wybrankę do kościoła. Pyta pro
boszcza, ile będzie kosztować ślub.
- Ile pan uzna za stosowne, mając
na uwadze wartość osiągniętego
szczęścia.
Pan młody popatrzył na narzeczo
ną, która nie była niestety piękna,
westchnął i dał księdzu 50 złotych.
Ksiądz przyjrzał się jej uważnie,
poklepał pana młodego po ramie
niu i wydał mu resztę.
♦ ♦ ♦

Byk
(2f.O4-2O.OS)
Sprawy zawodowe nabiorą
tempa. Nieoczekiwany nadmiar sa
modzielności to świetna okazja do
sprawdzenia Twoich umiejętności or
ganizatorskich. Bądź jednak w tych
dniach szczególnie rozsądny, bo życie
może Cię postawić przed trudnym
wyborem. Nie porywaj się na wielkie
czyny, bądź raczej doradcą!

Bliźnięta
(2f.OS-21.OB)
Ciesz się, bo wreszcie
znajdziesz rozwiązanie jakiejś po
gmatwanej sytuacji. Uważaj tylko,
żeby przy okazji nie napytać sobie
nowej biedy. Jeśli poczujesz, że nara
stają w Tobie żale i pretensje, posta
raj się wyjaśnić sprawy na bieżąco.

■

24

Młody małżonek złości się przy go
leniu:
- Psiakość, co się stało, ta brzytwa
jest całkiem tępa! Z pokoju rozlega
się głos żony:
- Chcesz mi wmówić, że twój zarost
jest twardszy od linoleum?

Musisz zmienić plany i do
stosować się do sytuacji. W miłości
żądasz niemożliwego. Gdybyś był ule
gły, czuły i bezinteresowny - miałbyś
szansę wygrać. Mały despota, który w
Tobie siedzi, każę Ci zwyciężać. Czy
stać Cię będzie na kompromis?

skromnego, 18) z mankietem, 21) przysłowiowa przyczyna zapo

minania, 22) ogół mieszkańców kraju, 23) przepowie ci przyszłość,
24) ukraiński taniec ludowy.

2) wielkie oszustwo, 3) do odtwarzania płyt gramofonowych, 4)
okres poprzedzający Boże Narodzenie, 5) gryzoń lub płaski strzał

na bramkę, 6) kłótnia, 7) jedna z planet Układu Słonecznego, 12)

(22.00-22.07)
Już wkrótce skończą się
Twoje sercowe kłopoty. Teraz czeka
Cię nagroda za takt i cierpliwość.
Ciesz się życiem! Nie marnuj dłużej
energii na snucie planów, tylko zabierz
się do pracy. Dobrą kondycję zacho
wasz, jeśli będziesz o siebie dbał.
Uważaj gardło - chodzenie bez czapki
może mieć przykre konsekwencje.

Lew
(23.07-22.00)
Ruch i liczne sprawy w naj
bliższy weekend. Nie będą to proble
my ciężkiego kalibru, ale wymagać
będą od Ciebie sporej uwagi i troskli
wego zajęcia się nimi. Warto kontynu
ować kontakty lub korespondencję
niedawno podjętą. Z czasem przeko
nasz się, jak dobra to była inicjatywa.

sprzedawca z budki z gazetami, 14) garnitur, 16) karczma, gospo

da, 17) przyjemny zapach, 19) do kręcenia kołem, 20) negatywne
cechy człowieka.
Litery z zaciemnionych pól czytane rzędami poziomymi utworzą

hasło. Wśród tych z państwa, którzy w ciągu tygodnia od daty
ukazania się gazety nadeślą na adres redakcji, na kartkach poczto
wych kupony z prawidłowym rozwiązaniem wylosujemy kupony na

(23.00-22.00)
Masz przed sobą wspania
łe szanse. Nie powinnaś się zrażać
przejściowymi problemami. Idziesz
w stronę światła, czeka Cię powodze
nie. Jeśli przytłacza Cię mnóstwo
spraw do załatwienia, zrób rozsądny
harmonogram. To konieczne!

Waga
(23.OO-23.fO)
W Twoim życiu uczucio
wym pojawi się ktoś nowy. Osoba,
którą darzysz uczuciem będzie bar
dziej dostępna i otwarta na kontakt.
Wykorzystaj to i nie ustawaj w wysił
kach, żeby przechylić szalę powodze
nia na swoją stronę.

Skorpion
(24.fO-23.ff)
Mimo zniechęcenia - pil
nuj interesów i nie daj się wyprzedzić
konkurencji. W tej mierze dopisze Ci
szczęście i nieoczekiwany splot wy
darzeń. Uważaj na Wodnika, dla któ
rego Twój sukces jest wciąż solą w
oku. Powodzenia.

Strzelec
(24.ff-2f.f2)
Nie musisz już dłużej gimnastykowć wyobraźni, bo wszystkie
Twoje plany zmienią się wreszcie w
rzeczywistść. Będzie miło i ekscytu
jąco, choć początek trochę Cię zanie
pokoi. Ale to tylko przelotna chmura
złego nastroju.

Koziorożec
(22.f2-2O.Of)
Ktoś jest wyraźnie Tobą
zainteresowany; nie lekceważ tego
uczucia. Nadchodzące dni mogą
przesądzić o Twoim losie na najbliż
sze lata. Dlatego podejmuj ważne
decyzje po dłuższym namyśle. Jesteś
na właściwej drodze do spełnienia
marzeń.

Wodnik
(2f.Of-2O.O2)
Czyjaś złośliwość i próby
intryg wyjdą na wierzch, nim odczu
jesz ich przykre działanie. Proble
mem będzie, jak dalej postępować i
reagować? Nie lekceważ sprawy,
weź pod uwagę możliwość powtó
rzenia się sytuacji i w porę się za
bezpiecz. W pracy dobre dni i sporo
przyjemności.

Ryby
(2f.02-20.03)
Przestań zamartwiać się
drobiazgami i spróbuj spokojniej
podchodzić do codziennych spraw.
Pozwól sobie na chwilę wyciszenia i
refleksji, a przekonasz się, że życie
dalej będzie biegło swoimi torami i
że bieżące kłopoty wcale nie muszą
przesłaniać Ci uroków życia.

trzy zestawy Happy Meal do zrealizowania w restauracji McDonald's w Raciborzu.
Kupony na trzy zestawy Happy Meal do zrealizowania w re

|/v\

I|McOon^ds

stauracji McDonald’s w Raciborzu wylosowali zwycięzcy krzy

Napój
za kupon!

wycięciu i oddaniu tego kuponu
w Restauracji McDonald's
w Raciborzu, otrzymasz przy
dowolnym zakupie maty napój gratis
(Coca-Cola, Fanta, Sprite)

Restauracja McDonald’s
Racibórz, ul. Nowomiejska
Zapraszamy codziennie od 6.00 do 24.00

I

żówki z 11 listopada: Tomasz Koczor, Gabriel Magiera i Stefa

Marek Konopnicki

nia Miller z Raciborza.

- szef kuchni w restauracji „Ratu
szowa” w Raciborzu poleca:

Rozwiązanie krzyżówki z 11.11 - „Kto się raz sparzy, na zimne dmucha”

POLĘDWICĘ PO AFRYKAŃSKU

Nieodebranie nagrody w ciągu miesiąca od daty opublikowania listy
zwycięzców będzie uznane za rezygnację z jej przyjęcia.

rKUPON - KRZYŻÓWKA
.

tygodnik

™iiTMMKmiłiłian

! Tygodnik .Nowiny Raciborskie”, 47-400 Racibórz, ul. Podwala 1
| z rozwiązaniem i z danymi nadawcy (imię, nazwisko, adres). Wśród tych,
I którzy nadeślą poprawną odpowiedź zostanie wylosowana co tydzień nagroda.

I
I
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■ Redakcja:
47-400 Racibórz,
ul. Podwale 1, tel. 0-32/415 47 27,
415 09 58; fax 0-32/414 02 60,

| Imię/nazwisko: |

e-mail: nowiny@netpol.pl

| Adres: |

|
Tel. |

|

Składniki (dla 4 osób): 4 filety z
polędwicy wołowej po ok. 175 g, 8
krążków ananasa z puszki, 2 ząbki
czosnku, 3 łyżki śmietany kremówki, 4 łyżki oleju, sól, pieprz, chili i
szczypta kolendry.
Filety oprószyć solą i pieprzem,
upiec na grillu (po 5 minut z każ
dej strony) wraz z 4 krążkami ana
nasa. Podawać polane sosem z do
datkiem ryżu i sałatek.
sos: 4 krążki ananasa zmiksować z
2 ząbkami czosnku, doprowadzić
do wrzenia, dodać śmietanę i przy
prawy do smaku.

■ Dyrektor Wydawnictwa Prasowego
Katarzyna Gruchot

J
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■ Redaktor nacze/ny Grzegorz Wawoczny

■ Sekretarz redakcji Ewa Halawaka
■ Redakcja techniczna
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© 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.
■ Skład: NOWINY RACIBORSKIE Sp. z o.o.
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