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Rzecznik Praw Obywatelskich:

kontratakuje
Spółka Zielony Śląsk pozwała do

sądu Stowarzyszenie Moje Miasto
i jej prezesa Marka Wystyrka. Fir

ma oskarżana o niszczenie środo
wiska i stwarzanie zagrożenia dla
zdrowia mieszkańców Rydułtów

zarzuca stowarzyszeniu narusze
nie dóbr osobistych.
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Obowiązkowe czipowanie

psów jest niezgodne z prawem
Po naszej interwencji Rzecznik Praw
Obywatelskich zajął się uchwałą rady miej

Ruszył

spis powszechny

skiej w Wodzisławiu. Uważa on, że obowią

Spis potrwa do 30 czerwca. Co
warto wiedzieć, by wypełnić ten

obowiązek?

zek znakowania psów poprzez wszczepia

nie czworonogom mikroczipów jest nie

zgodny z prawem. - Gmina może jedynie
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Nowa pracownica

propagować system identyfikacji elektro
nicznej, lecz nie jest władna nakładać taki
obowiązek i łączyć go z sankcjami - twier

w OPS wzbudza

dzi rzecznik. Podobne sprawy wygrał on już

emocje

w sądzie i uchwały Szczecina czy Wrocła
wia zostały uchylone. Jeśli dojdzie do tego w

Sprawa dotyczy zatrudnienia w

Ośrodku Pomocy Społecznej pani
Joanny, córki Alojza Wity, radne

go z Połomi, jednej z kluczowych
postaci w kampanii wyborczej
obecnego wójta, Mirosława Szy
manka.
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Wodzisławiu, mieszkańcy ukarani za brak
czipu będą mogli dochodzić swoich praw w

sądzie. - Nie powinno się zmuszać do ozna
kowania psów, ja zrobiłem to, bo tak chcia-

łem - mówi Stanisław Poniakowski, wodzi-

sławianin, który wziął swojego pupila ze
schroniska (na zdj.j.

Pijaństwo w kopalniach to temat niewygodny. Rzadko problemy mają ci, co piją.

Na jakim etapie jest autostrada?

Na imprezie u sztygara
REGION W kopalniach nie ma

mowy o piciu alkoholu, a każdy kto
przyjdzie do pracy po kilku głęb
szych jest karany dyscyplinarnie.
Niestety to nie fakty, a jedynie ma
rzenia większości dyrektorów ko
palń. Rzeczywistość jest inna. W
kopalniach się pije... i to dużo. Po
dejrzany nie jest ten, kto przynosi
kierownikowi flaszkę i popija z ko-
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PROMOCJA

legami, lecz ten, kto od picia stroni
- zawsze może donieść przełożo
nym. Wódkę można kupić nie tylko
pod kopalnią, także na dole. W ubie
głym roku w sześciu kopalniach Ja
strzębskiej Spółki Węglowej kary
dyscyplinarne zastosowano w sto
sunku do 67 nietrzeźwych pracow
ników. Ilu ukarano w Kompanii Wę
glowej skupiające m.in. kopalnie w
powiecie wodzisławskim? - Takich
informacji nie ujawniamy. To nie są
informacje publiczne - mówi Zbi
gniew Madej rzecznik Kompanii
Węglowej w Katowicach.

Pijany górnik to także problem
bezpieczeństwa na drogach. Ze
statystyk wodzisławskiej policji

wynika, że aż tń pijanych kierow
ców wpada na drogach dojazdo
wych do kopalń w Pszowie, Ra
dlinie i Rydułtowach. - Nie mam
wątpliwości, że istnieje problem pi
janych górników za kierownicą mówi Mariusz Zieliński zastępca
naczelnika wydziału ruchu drogo
wego Komendy Powiatowej Policji
w Wodzisławiu.
Dokończenie str. 7

REKLAMA

Inwestycj a ma być zakończona za rok. Nic nie wskazuj e na to aby
było inaczej. Mimo, iż część elementów zdegradowanych podczas
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zimy należało rozebrać, firma Alpine nie ma opóźnień.

Ekwiwalenty dla ochotników
z Radlina bez zmian
Nie będzie obniżenia ekwiwalentu dla radlińskich strażaków
ochotników. Postulat zmniejszenia poborów o około 30 procent
zgłosił w styczniu Dawid Topol prezes OSP Biertułtowy. Propo
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zycję przedstawił radzie miasta.

Radnym

Szykuje się

nie chce się

wojna wójta

pracować?

o ziemię

2
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aktualności
Brakuje
chętnych do pracy w komi

Najpierw biuro
i telefon

sji rewizyjnej rady miejskiej.
W radzie powiatu doszli do
wniosku, że członkom tej ko
misji trzeba zapłacić więcej.
Od miesięcy komisja rewi
zyjna Rady Miejskiej w Wo
dzisławiu jest niekompletna.
W minionej kadencji praco
wało tam 7 radnych. Teraz jest
ich tylko pięciu. Nie pomaga
ją apele, m.in. radnej Bożeny
Capek, by zgłaszali się chętni.

Dlaczego brakuje chęt
nych? To komisja, w której

Do pracy zaprasza także Gra
żyna Pietyra, przewodnicząca
komisji rewizyjnej.

trzeba się napracować. Jej
członkowie zajmują się m.in.
przeprowadzeniem kontroli
w instytucjach miejskich,
takich jak m.in. Służby Ko
munalne Miasta, Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
i Remontowej czy Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
- Radni koalicji obsadzali
stanowiska, jak chcieli. Nas
pomijali, a teraz ubolewa
ją, że nie ma kto pracować

A

Samorządowcy spotkali się z inwestorem

kontratakuje

odpowiedzialnym za budowę

Radnym nie chce się pracować ?
WODZISŁAW

Zielony Śląsk

Na jakim etapie jest budowa autostrady?

- mówi Jan Żemło, radny z
klubu radnych „Polska Jest
Najważniejsza”. Dodaje, że w
najbliższym czasie klub zgło
si kandydata do komisji rewi
zyjnej. Będzie nim Marian
Balcer. - Najpierw jednak
wystąpimy do prezydenta o
pomieszczenie w urzędzie
miasta i łącze telefonicznejesteśmy największym klubem
radnych
(czteroosobowy:
Marian Balcer, Jan Żemło,
Ryszard Zalewski i Mariusz
Ganita - przyp. red.) i zgodnie
z statutem miasta się nam to
należy.

Dostają więcej
W radzie powiatu sprawę
rozwiązano inaczej. Na ostat
niej sesji podniesiono diety
wszystkim radnym. Człon
ków komisji rewizyjnej po
traktowano nieco lepiej. Jej
przewodniczący otrzymywał
do tej pory 1920 zł, dostanie

2013 zł. Jego zastępca miał
1510 zl, a będzie miał 1616
zł. Natomiast zwykli człon
kowie tej komisjinie dostaną
już 1370 zł, a 1483 zł (członek
każdej innej komisji otrzymy
wał będzie 1404 złj.
(raj)

Na co pieniądze z PFRON-u
POWIAT Radni powiato
wi podzielili blisko półtora
miliona zł pomiędzy j ednostki zajmujące się opieką nad
osobami
niepełnospraw
nymi. Środki finansowe
pochodzą z Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

Warsztaty Terapii Zajęcio
wej w Wodzisławiu otrzyma
ją 522 tys. 860 zł, natomiast

zł. Tyle samo na organizację
przedsięwzięć sportowych
i rekreacyjnych. Na zakup
sprzętu jest 150 tys. zł, nato
miast na likwidację barier
architektonicznych 50 tys.
zł. Fundacje i organizacje
pozarządowe na rehabili
tację zawodową niepełno
sprawnych otrzymaj ąponad
62 tys. zł. Z kolei na tworze

WTZ z Gorzyc 463 tys. 676
zł. Na turnusy rehabilitacyj

nie i rozwijanie miejsc pracy
dla tych osób wyda się 155
tys. zł.

ne zarezerwowano 40 tys.

(raj,

Ponad dwa tysiące osób
szukało pomocy

Rydułtowy - Zapowiadany już kilka

tygodni temu esemesowy serwis informacyjny
POWIAT Mieszkańcy po
wiatu coraz częściej korzystają

właśnie rusza

SMS powie, co grają w mieście
Zainteresowani rydułtowicy
będą głównie otrzymywać ese
mesy z repertuarami kina i te
atru w Rydułtowskim Centrum
Kultury. W razie wystąpienia
sytuacji kryzysowych, np. za

grożenia meteorologicznego,
podtopień, powodzi, korzystają
cy z serwisu dostaną wskazów
ki, jak postępować. Wkrótce
rozprowadzane będą jeszcze
inne informacje dla osób zała

na i mogą odebrać dokumenty,
np. dowód osobisty.
Rocznie serwis ma koszto
wać około 2 tys. zł. Dla miesz
kańców jest bezpłatny. Muszą
jedynie wysiać sms aktywują
cy, według stawki cenowej ich

operatora.

sy kinowy i teatralny wymaga
ją ponawiania aktywacji co 3
miesiące. Abonenci dostaną
wiadomość o kończącym się
okresie ważności. Kwartalna
weryfikacja listy abonentów
pozwoli wysyłać esemesy tyl
ko tym, którzy są rzeczywiście

zainteresowani.

Jak się zarejestrować?

twiających sprawy w urzędzie.
Dzięki esemesom dowiedzą się,

Wystarczy wysiać sms o tre
ści KRYZYS, KINO lub TEATR,
w zależności od tego, jakie in
formacje chce ktoś dostawać,

że ich sprawa została zakończo-

na numer 500 700 581. Serwi-

Oferta będzie
poszerzana
Nieco inaczej przedstawia
się sprawa z powiadomienia
mi o załatwionych sprawach.

Jeśli mieszkaniec składający
w urzędzie wniosek np. o wy
danie dowodu osobistego bę
dzie chciał dostać wiadomość,

to zaznaczy w odpowiedniej
rubryce opcję powiadomie
nia. Ostatnia usługa wiąże się
z dostosowaniem formularzy
wniosków. Nie można tego
zrobić od ręki, bo nie wszyst
ko zależy od urzędników z
Rydułtów. Stąd lista spraw,
o których finale będą infor
mowani mieszkańcy, ma być
stopniowo poszerzana.

z pomocy Powiatowego Rzecz
nika Konsumentów i jego biu
ra. W 2010 roku konsumenci
zgłaszali się po pomoc lub po
radę aż 2379 razy, głównie w
sprawach dotyczących usług

remontowo-budowlanych,
telekomunikacyjnych, moto
ryzacyjnych, a także wadliwe

go sprzętu RTV i AGD, obuwia
czy zawierania umów na odle
głość, głównie przez internet.
Najczęściej po pomoc lub po
radę zgłaszali się mieszkańcy
Wodzisławia (636 razy), na
stępnie Rydułtów (251 razy),
Radlina (244 razy), Gorzyc
(238 razy), Pszowa (208 razy),
Godowa (171 raz), Mszany

(133 razy), Lubomi (121). Naj
rzadziej z pomocy Rzecznika
korzystali mieszkańcy gminy
Marłdowice (113 razy). Po

poradę zgłaszali się również
mieszkańcy spoza gmin wcho
dzących w skład powiatu wo
dzisławskiego.
(red)

Powiatowy Rzecznik Kon
sumentów przyjmuje
w
Starostwie Powiatowym w
Wodzisławiu przy ul. Pszowskiej 92 a, pok. 326, tel.:
(32) 453 99 62. Godziny
urzędowania: poniedziałek,
wtorek od 9.30 do 15.30,
czwartek, piqtek od 9.30
do15.30. W środę Rzecznik
nie przyjmuje stron.

Wodzisławscy harcerze spotkali się z pierwszą damą
WODZISŁAW W Dąbro
wie Górniczej, 2 kwietnia
zorganizowano obchody

Jubileuszu Stulecia Harcer
stwa w Zagłębiu. Harcerze

Poczet sztandarowy Chorągwi
Śląskiej ZHP złożony z harcerzy
Drużyny Reprezentacyjnej Hufca
Ziemi Wodzisławskiej

Hufca Ziemi Wodzisław
skiej zostali zaproszeni do
pełnienia w czasie obcho
dów funkcji Drużyny Re
prezentacyjnej Chorągwi
Śląskiej. - To było bardzo

ważne doświadczenie, któ
re na pewno będzie procen
tować w harcerskiej pracy
wychowawczej z młodzieżą

Redakcja: 47-400 Racibórz, ul. Zborowa 4, tel, 32 465 68 66

musztry paradnej,

zaprezentowanej
przez
Kompanię Honorową Poli
cji w Dąbrowie Górniczej.
Po zakończeniu apelu od

było się spotkanie z Panią
Prezydentową Anną Komo
rowską w Pałacu Kultury
Zagłębia.
(red)

1

Redaktor naczelny: Rafa! Jabłoński, r.jablonski@nowiny.pl (600 082 301)_________________

■

Dziennikarze: Tomasz Raudner, t.raudner@nowiny.pl (666 023 160),

Infolinia:

B Reklama: Lucyna Kretek-Tomaszewska, l.tomaszewska@nowiny.pl (606 698 903)____________
B Redakcja techniczna: Adam Karbownik, a.karbownik@nowiny.pl________________________
B Portal nowiny.pl: Paweł Okulowski, portal@nowiny.pl_________________________________
B Wydawca: Wydawnictwo Nowiny Sp, z o,o,__________________________________________
B Dyrektor Wydawnictwa Prasowego: Katarzyna Gruchot, k.gruchot@nowiny.pl___________

Chwilówkaod 50 zł do 800 złw 10 minut
Kredyt gotówkowy do 100.000 zł

Kodeks
Dobrych Praktyk
Wydawców Prasy

• Więźba dachowa

• Kształtowniki, blachy

• Łaty, deski,

• Kuchnie na wymiar

krawędziaki

• Meble, zabudowy wnęk

Kredyt konsolidacyjny do 150.000 ił
• Boazeria, podbitka,

Okres spłaty nawet do 120 miesięcy

B Druk: Drukarnia Polskapresse Sp. z o.o,, Sosnowiec

© Wszystkie prawa autorskie do opracowań graficznych reklam zastrzeżone • Mate
riałów niezamówionych nie zwracamy • Za treść ogłoszeń, reklam i tekstów płatnych
redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

OFERUJEMY

801 800107,604950095

Artur Marcisz, a.marcisz@nowiny.pl (664 460 432),

Marek Grecicha - m.greciclia@nowiny.pl, współpracownik, (600 081 663)________________

EUROCLAS

www.kredyty-chwilowki.pl

e-mail: nw@nowiny.pl, nowiny,pl____________________________________________________

Izba
Wydawców
Prasy

kazie

TARTAK & MEBLE

(Mewimi

Wodzisławskie
■

- podkreśla pdh Bronisław
Kwiatoń, zastępca komen
danta hufca.
Podczas całodniowego
wyjazdu drużyna miała
okazję uczestniczyć w uro
czystej mszy św. i odsłonię
ciu tablicy pamiątkowej.
Wzięła również udział w
uroczystym apelu i po

RYDUŁTOWY

ul. Ofiar Terroru 10
tel. (32)457 75 67
kom. 666 037 617
WODZISŁAW ŚLĄSKI

ul. Księżnej Konstancji 17/a
tel. (32)45522 02
kom. 604 124 737

podłogi
• Stal zbrojeniowa

• Impregnacja

ciśnieniowo-próżniowa
• Płyta OSB I MFP

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

aktualności 3
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Obowiązkowe czipowanie psów
niezgodne z prawem
Uchwałę dotyczącą obo
wiązkowego
czipowania
psów wodzisławscy radni
przyjęli w kwietniu 2010 r.
przy jednym głosie sprzeci
wu. Nowe przepisy miały
uporządkować sprawę bez
pańskich czworonogów, a
także spowodować lepszą
ściągalność opłaty za psa. W
ubiegłym roku wynosiła ona
72 zł dla mieszkańców blo
ków i 48 dla wodzisławian z
domków jednorodzinnych.
Przed wyborami samorzą
dowymi opłatę obniżono.
Teraz wszyscy płacą równo
- po 36 zł.

Mandat nawet 500 zł
Akcja czipowania ruszy
ła we wrześniu ubiegłego
roku. Do końca listopada
była bezpłatna (teraz nale
ży zapłacić weterynarzowi
ok. 60 zł). Prezydent bczył,
że zgłosi się ok. 3 tys. właści
cieli czworonogów. Obecnie
liczba oznakowanych psów
wynosi 1738. W myśl wpro
wadzonych przepisów psa
oznakować powinien każdy,
o ile jego pupil ma więcej niż
6 miesięcy. Właściciel psa
ma także obowiązek zgła
szać zmiany w „życiorysie”
czworonoga (jego śmierć
czy zaginięcie). Za uchyla
nie się od tych obowiązków
grozi mandat. Nawet 500 zł.
- Strażnicy miejscy prze
prowadzili w tym roku 247
kontroli posesji. W 16 przy
padkach okazało się, że znaj
dujący się na mej pies nie

jest zaczipowany. W pięciu
przypadkach nałożono man
dat, zaś w 11 zakończyło się
upomnieniem - informuje
Barbara Chrobok, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta w
Wodzisławiu.

Bez podstawy
prawnej
Rzecznik Praw Obywatel
skich uważa, że obowiązek
trwałego znakowania oraz
tworzenia specjalnego re
jestru psów nie mieści się
w granicach umocowania
ustawowego. Zastrzeżenia
te jego zdaniem odnoszą się
także do zobowiązania wła
ścicieli psów do zgłaszania
wszelkich zmian o stanie
posiadania psa. Dodatko
wo, wprowadzenie takiego
wymogu oznacza w prakty
ce zobowiązanie obywateli
do udostępnienia swoich
danych osobowych bez pod

stawy prawnej.
Uchwały dotyczące obo
wiązkowego
czipowania
psów podjęły wcześniej wła
dze Szczecina i Wrocławia.
Po interwencji Rzecznika
Praw Obywatelskich obie
uchylono. Ta z Wodzisła
wia wprowadza identyczny
obowiązek. - Rzecznik zajął
się już tą sprawą- mówiKatarzyna Łakoma, dyrektor
Zespołu Prawa Administra
cyjnego i Gospodarczego w
Biurze rzecznika Praw Oby
watelskich w Warszawie.
Mieczysław Kieca, pre
zydent Wodzisławia, jako

autor projektu uchwały
oparł się na art 4 ustawy z

13 września 1996 r. o utrzy
maniu czystości i porządku
w gminach. W dokumencie
nie ma zapisów mówiących
o możliwości wprowadzenia
obowiązkowego wszczepia
nia mikroczipów. Jest mowa
jedynie o obowiązku wła
ścicieli psów co do ochro
ny przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych
do wspóhiego użytku. Stąd
m.in. urzędnicy broniący
uchwały przekonywali, że
jest ona elementem dbania
o bezpieczeństwo mieszkań
ców. Dostęp do informacji
zawartych w bazie danych
ma m.m. pogotowie ratun
kowe. Są przydatne m.in. w
przypadkach pogryzienia
człowieka przez psa. Wiado
mo niemalże natychmiast,
czy był szczepiony.

Z pewną
taką nieśmiałością
Już na etapie przygotowa
nia projektu uchwały za
równo prezydent i Tadeusz
Dragon, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska Urzę

du Miasta w Wodzisławiu
nie kryli obaw. Nie byli pew
ni, czy uchwała zostanie za
akceptowana przez nadzór
prawny wojewody. Prawni
cy Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach nie wnieśli
zastrzeżeń i uchwała weszła
w życie. Od tego czasu zna

Do tej pory w Wodzisławiu zaczipowano 1738 psów
kowanie psów jest obowiąz
kowe. - Skoro wojewoda
zaakceptował uchwałę, to

oznacza dla nas, że jest ona
zgodna z prawem - mówi
Mieczysław Kieca, prezy
dent Wodzisławia.
- Nie wszczęliśmy postę
powania nadzorczego, co

nie zamyka drogi do uchyle
nia tej uchwały. Można jązaskarżyć do wojewódzkiego
sądu administracyjnego, któ
ry rozstrzygnie, czy jest ona
zgodna z prawem - mówi
Katarzyna Kuczyńska z biu
ra prasowego Urzędu Woje
wódzkiego w Katowicach.

Ukarani będą mogli
pozwać miasto
Jeśli wodzisławska uchwa
ła zostanie uchylona, miesz
kańcy ukarani mandatem
za brak czipu będą mogli
dochodzić swoich praw w
sądzie.
Rafał Jabłoński

REKLAMA

MIXPOL

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ I OGRODÓW

CZYŻOWICE, ul. Wodzisławska 12
Oferta ważna od 12.04 do 23.04

Cena 33.90.zł

Rolborder
4-5x17x120

Azofoska
nawóz ogrodniczy 8kg

granulat

Aktualana gazetka 1-23 kwietnia na www.mixpol.wb.pl

4 aktualności
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powiat - Samorządowcy powiatu wodzisławskiego spotkali się z inwestorem odpowiedzialnym za budowę i przedstawicielami
nadzoru

Na jakim etapie jest budowa autostrady?
W środę 6 kwietnia w sie
dzibie firmy Lafrentz (ul.
Mszańska w Wodzisławiu)
nadzorującej budowę au
tostrady Al na odcinku od
Gorzyczek do Świerklan roz
mawiano na temat terminów
zakończenia prac i zabezpie
czenia interesów gmin. Ini
cjatorem dyskusji był poseł
Krzysztof Gadowski. - Uzna
łem, że mieszkańcy zbyt mało
wiedzą na temat tego, co się
dzieje na terenie budowy
- mówi poseł. Zapewnia, że
organizowane będą kolejne
zebrania robocze. Najbliż
sze ma się odbyć pod koniec
maja. Oprócz niego w spotka
niu uczestniczyła Ewa Tomala

- Borucka, dyrektor katowic
kiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad, senator Antonii
Motyczka, poseł Ryszard Za
wadzki, Piotr Kuciak, inżynier
kontraktu oraz samorządow
cy powiatu wodzisławskiego:
Piotr Oślizło - wójt Gorzyc,

podczas prac zostaną napra
wione. - Nastąpi to jednak
dopiero po zakończeniu bu
dowy autostrady - wyjaśnia
pani rzecznik.

Mariusz Adamczyk - wójt
Godowa i Mirosław Szyma
nek - wójt Mszany. Był także
Dariusz Prus, wicestarosta po
wiatu wodzisławskiego oraz
Eugeniusz Wala, przewodni
czący rady powiatu.

Uszkodzone elementy
wymagały rozbiórki

Co z drogami
lokalnymi?

Piotr Kuciak, inżynier kon
traktu odpowiedzialny za
nadzór nad budową, podczas
spotkania z dziennikarza
mi przedstawił obecny stan
prac. Przez rok budowa była
nieczynna. Niektóre elemen
ty zostały uszkodzone i wy
magają rozbiórki na odcinku
ok. 4 km. Prace te aktualnie
trwają. Ponadto badane są
skarpy zdegradowane pod
czas zimy. Na terenie szkód
górniczych instalowane są

Wójtowie chcieli wiedzieć,
jaki jest postęp prac, czy dro
gi lokalne zniszczone podczas
budowy zostaną naprawione.
Pytali także o dopłaty do ko
munikacji. Z powodu objaz
dów wzrastają koszty gmin
odpowiedzialnych za dowóz
dzieci do szkół.
Dorota Marzyńska, rzecz
nik katowickiego oddziału
GDDKiA twierdzi, że w spra
wie dopłat do komunikacji
rozmowy ciągle trwają. - Nie
możemy tutaj działać na szko
dę gmin i myślę, że dojdziemy
do porozumienia - mówi Ma
rzyńska. Zapewnia także, że
wszystkie drogi zniszczone

materace wzmacniające. Na
węźle Gorzyczki z kolei wy
konywane są roboty stabili

zujące i wzmacniające grunt.
Wszystko pod połączenie
polskiego odcinka autostra
dy z czeskim. Ma to nastąpić

Czekają na odpowiedź kopalni
PSZÓW Władze miasta wy
stosowały do dyrekcji KWK
Rydułtowy - Anna dwa pi
sma, w których domagają
się pisemnej odpowiedzi w
sprawie dymiącej i smrodzą
cej hałdy Wrzosy i dzikiego
wysypiska kamieni z urobku
węgla na miejskiej działce.
- Chcemy mieć na piśmie,
co kopalnia planuje zrobić
w tych tematach. Na razie
wszystko jest ustne - mówi
Marek Hawel, burmistrz
Pszowa.

Za dużo dymu
Z informacji kopalni wy
nika, że do 15 kwietnia ma
mieć projekt wygaszenia i
rekultywacji hałdy. Dopiero
potem zakład ogłosi przetarg.
- Może to potrwać nawet do
czerwca, tymczasem naszym

pismem chcemy wymóc na
kopalni doraźne ograniczenie
zadymienia, bo jest bardzo
uciążliwe dla mieszkańców.
Po wizji na hałdzie uważamy,
że można to zrobić w miarę
łatwo i szybko - mówi bur

się ociągać z usunięciem ka
mienia, władze Pszowa nie
wykluczają kroków admini
stracyjnych, jak naliczenie
kary czy wytoczenie proce
su. Samorządowcy twierdzą,
że muszą zareagować, by nikt
im nie zarzucił, że lekceważą
dzikie zwałowisko na miej
skim gruncie.
Kamienie zajmują około 35
procent działki o powierzch
ni 2,7 hektara. Władze chcą
mieć grunt uporządkowany,
by móc nim swobodnie dys
ponować. To działka prze
mysłowa, którą rada miasta
kilka lat temu przeznaczyła
do sprzedaży. - Gdyby hipo
tetycznie przyszedł inwestor
chcący ją kupić, to musielibyśmy powiedzieć, że jest tam
wysypisko kamienia - koń
czy burmistrz.
(tora)

mistrz.

Kara niewykluczona
W drugim piśmie władze
Pszowa domagają się od ko
palni odpowiedzi, dlaczego
zajęła działkę miejską bez
pozwolenia i doprowadziła
do składowania na niej ka
mienia. Żądają też jak naj

szybszego uporządkowania
działki. - Jeśli kopalnia wykaże taką wolę, wynajmiemy im
działkę, by mieli do niej tytuł

prawny na czas wykonywa
nia prac - twierdzi burmistrz.
Jeśli jednak kopalnia będzie

HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

GRUD

47-400 Racibórz
ul. Kolejowa 10a,
tel./fax 032 415 31 23,
tel. 032 415 3015

CENY
fabryczne

Generalnie oceniam prace wykonawcy jako dobrą. Po okresie zimowym nastąpiła mobilizacja
- mówi Piotr Kuciak, inżynier kontraktu nadzorujący budowę.
bez zbędnej zwłoki. Prace po
stronie czeskiej realizowa
ne są w terminie. Zdarza się
ponadto, że na niektórych
obiektach mostowych prace

wyprzedzają harmonogram
robót. - Generalnie oceniam
prace wykonawcy jako dobrą.
Po okresie zimowym nastąpi
ła mobilizacja - mówi Piotr

Skargi kierowców wysłuchane
- będą zmiany na skrzyżowaniach
WODZISŁAW

Trzy sy
gnalizacje świetlne na Dro
dze Krajowej 78zostanąprzeprogramowane. Dłużej będą
się świecić zielone lampy dla
pojazdów włączających się
do ruchu z dróg podporząd
kowanych. Zmiany to odpo
wiedź na prośby kierowców
i nasze publikacje.

Trzy zmiany
Katowicki oddział Gene
ralnej Dyrekcji Dróg Krajo
wych i Autostrad wyszedł
więc naprzeciw kierowcom,
którzy utyskiwali, że zielone
świeci się za krótko. Przez to
ciężko włączyć się do ruchu
i tworzą się korki na podpo
rządkowanych.
Apogeum

problemów nastąpiło zimą.
Zmiany obejmą skrzyżowania
w ciągu ul. Witosa. Przepro

gramowana zostanie sygna
lizacja na skrzyżowaniu z uL
Targową (przy dworcu PKS)
z ul. Pszowską (w kierunku
budynku starostwa i urzędu
miasta) oraz z ul. Kopernika
i Bogumińską (obok stadionu
i targowiska). - Była prowa
dzona obserwacja sytuacji ru
chowej na skrzyżowaniach.
Sprawdzaliśmy, jak wygląda
włączanie się do ruchu z
dróg
podporządkowanych.
Potwierdziło się, że mieszkań
cy mają z tym kłopot - mówi
Dorota Marzyńska, rzecznik
prasowy Oddziału GDDKiA
w Katowicach.

Emulsja Śnieżka

Barwy natury 5L

Emulsja Śnieżnobiała
Eko Śnieżka 10L

Analizy trwały do końca
marca. Na innych skrzyżo
waniach, w tym z ul. Chro
brego nie potwierdziły się
informacje
o
kłopotach
kierowców. Obecnie trwa
przeprojektowanie sygnali

zacji. Zmiany w programie
działania świateł zostaną
wprowadzone na przełomie
kwietnia i maja. - Zielone bę
dzie się świecić odczuwalnie
dłużej, o kilka sekund. Nie
możliwością j est wydłużenie
zielonego światła do minuty.
Priorytetem jest zachowanie
płynności przejazdu drogą
krajową - mówi rzecznik.
(tora)

axell

STYLOWE KOMFORTOWE I NIEZAWODNE

agencja pracy tymczasowej

Radlin ul. Rydułtowska 50
pon.- pt. 10-18, sobota 9-14

ot Ktofemsffl

Tfetfe 808 288

RAMPA

wysokiej klasy
rowerów miejskich

Tytan klej do kafelek
elastyczny 25kg

Zielone dłużej

twoja praca nasza troska

BOTWKKaWE

Oferujemy duży wybór

HURTOWNIA FARB

Kuciak. Dodaje, że na terenie
budowy pracuje obecnie ok.
500 osób. Wcześniej, przed ze
rwaniem kontraktu, było ich
maksymalnie 350.
(raj)

Knauf gładź Uniglat

zarówno nowych

jak i używanych

znanych holenderskich

i

J

marek takich jak

«
1
’
■ SPARTA

POSZUKUJEMY:

b magazynierów
b operatorów wózków
widłowych

b absolwentów szkół
średnich

Wymagana znajomość
języka angielskiego
lub niemieckiego
Zapewniamy dobre warunki mieszkaniowe,
zwrot kosztów podróży, świadczenia emerytalne

Oferujemy tylko rowery w
bardzo dobrym stanie tech

nicznym oraz dbamy o to,

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

aby nasz towar i usługi byty
jak najwyższej jakości.

RABATY do ZOO ZŁ

Opole ul. Reymonta 16,

tel. 077-453-65-77
Gliwice ul. Zwycięstwa 49,

na wybrane modele + do każdego

modelu markowa torba GRATIS
do wyczerpania zapasów

tel. 032-337-50-20

CERTYFIKAT
MARSZMKA

Racibórz ul. Londzina 12, województwa

tel. 032-414-91-42
ROZLICZAMY

SERWIS, PRZEGLĄDY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNY

PODATEK HOLENDERSKI, ROZŁĄKOWE, ZASIŁEK RODZINNY
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Rydułtowy - Policjant z ponad 3 promilami za kółkiem

radlin - niewiadom - Wskoczył na tory

wyrzucony z pracy.

i czekał na pociąg

Pił z kolegami w komisariacie?
Do zdarzenia doszło 23
grudnia ubiegłego roku. O
sprawie nie informowano
dziennikarzy. Okoliczności
zdarzenia wyszły na jaw kil
ka tygodni później. Pisaliśmy
o tym 18 stycznia. Policjant
za jazdę po pijanemu został
zwolniony z policji. Nie do
czekał emerytury.

Nie zabrali
prawa jazdy
Pijanego funkcjonariusza w
toyocie corolli zauważył kie
rowca poruszający się za nim
ul. Mariacką w Radlinie. Mi
rosław D. wracał z komisaria
tu w Rydułtowach do domu
w Marklowicach. Było kilka
minut przed godz. 22.00. Gdy
na miejscu pojawili się poli
cjanci, obaj mężczyźni stali
przy markecie Intermarche.
W wydychanym powietrzu

policjant miał prawie 3,3 pro
mila. Na miejscu nie zabrano
mu prawa jazdy, uczyniono
to dopiero na drugi dzień.
Jego samochód nie trafił na
policyjny parking. Policjanci
odwieźli toyotę do domu pija

pić wódkę w Mirosławem
D. Mężczyźni, jej zdaniem,
raczyli się alkoholem na ko
misariacie podczas służby.
Opijali, jak mówi, ślub jedne
go z nich (jak ustaliliśmy od
byt się on tydzień wcześniej).

nego mężczyzny.

Potem wsiedli do samocho
dów i odjechali. Wpadl tylko

Opijali ślub?

pan D. Po jego zatrzymaniu
nie przebadano innych funk
cjonariuszy, którzy mogli być
w sprawę zamieszani. - W
toku czynności nie stwierdzo
no, by wymienione osoby mo
gły spożywać alkohol - mówi
Marta Czajkowska.

Mirosław D. opuścił komisa
riat w Rydułtowach ok. godz.
21.30. Po ponad dwudziestu
minutach „wydmuchał” po
nad 3 promile alkoholu. Czy
pił na służbie? - Tego nie usta
lono - mówi ml. asp. Marta
Czajkowska, rzecznik praso
wy wodzisławskiej policji.
Kilka dni temu do naszej
redakcji zadzwoniła kobieta.
W szczegółach opowiedziała
o całym zajściu. Z imienia i
nazwiska podała dwóch po
licjantów mających rzekomo

Sprawa ma także inny wą
tek. Mirosław D. kończył
służbę o 22.00. Taka godzina

dyżurnego jednostki Grze
gorza M. Potwierdził on tak
że zdanie broni przez tego
funkcjonariusza. W rzeczy
wistości policjant, o którym
mowa opuścił komisariat
ok. godz. 21.30. Całej broni
nie zdał, brakowało jednego
magazynka. Odnaleziono go
później w miejscu przecho
wywania broni, w sąsiedniej
przegródce szafy. Wobec dy
żurnego odpowiedzialnego
za poświadczenie nieprawdy
toczy się śledztwo. Ruszyło 22
marca w Prokuraturze Rejo
nowej w Jastrzębiu-Zdroju.
Z kolei wobec Wiesława Jóź
wika, komendanta Komisa
riatu Policji w Rydułtowach
wszczęto postępowanie ad
ministracyjne o odwołanie
ze stanowiska. Niebawem
przejdzie na emeryturę.

widnieje także w raporcie

(raj)

Odpowie
za poświadczenie nie
prawdy

Mieszkaniec Radlina

zginął na torach
Do tragicznego wypadku
doszło w niedzielę, 10 kwiet
nia, ok. godz. 20.30 przy ul.
Sportowej w Niewiadomiu.
Pod kołami pociągu osobo
wego zginął 24-letni miesz
kaniec Radlina. Według
relacji świadków i przede
wszystkim maszynisty wy
nika, że mężczyzna wtargnął
na tory i czekał na nadj eżdża-

jący pociąg.
- Obecnie rybniccy poli
cjanci wyjaśniają okolicz
ności i przyczyny zdarzenia.
Jak relacjonują świadko
wie zdarzenia, mężczyzna
wszedł na nasyp kolejowy,
nie reagował na sygnały
świetlne i dźwiękowe, które
dawał maszynista pociągu
relacji Katowice-Racibórz

- informuje Aleksandra Nowara, rzecznik rybnickiej
policji. Maszynista próbo
wał zatrzymać pociąg, nie
stety próba nie powiodła się.
Zwłoki młodego mężczyzny
znaleziono pod ostatnim

wagonem pociągu. Sprawę
przejęła prokuratura. - Z
bardzo wstępnych ustaleń
wszystko wskazuj e, że mogło
to być samobójstwo, jednak
zleciliśmy wykonanie badań
alkoholowo-toksykologicznych. Wyniki powinny być
znane za tydzień - mówi Ja
cek Sławik, szef Prokuratury
Rejonowej w Rybniku. Nie
wykluczone, że 24-latek byt
pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających.
(luk)

powiat - Powiatowy magazyn zarządzania

kryzysowego powstanie w Bluszczowie

Damski bokser złapany we Wrocławiu
WODZISŁAW Policjanci
złapali sprawcę rozboju z 8
marca. Śledczy namierzy
li 24-letniego recydywistę
we Wrocławiu. W piątek 8
kwietnia wodzisławski sąd
aresztował sprawcę na 3

miesiące.

Do rozboju doszło w
domu przy ul. Sosny w Wo
dzisławiu. O godz. 8.45 za
maskowany sprawca wszedł
przez otwarte drzwi do środ
ka. Sterroryzował 73-letnią
właścicielkę. Pobił ją i zakne
blował. Następnie zabrał lap

topa wartości ponad 2 tys. zl i
telefon komórkowy. - Spraw
cę zatrzymali wrocławscy
policjanci - mówi ml. asp.
Marta Czajkowska, rzecznik
wodzisławskiej policji. 24-latek bez stałego meldunku
usłyszał dwa zarzuty - do

konania rozboju i kradzie
ży 1260 zl z internetowego
konta jego siostry w okresie
od 5 do 6 stycznia. Obu prze
stępstw dopuścił się podczas
recydywy. Za ostatnie prze
stępstwa grozi mu do 12 lat
więzienia.
(tora)

Zmarła kobieta poszkodowana w czasie wybuchu pieca
W szpitalu w Siemianowi
cach Śląskich zmarła 58-letnia mieszkanka Skrzyszowa,
Eugenia K.
Kobieta została poszkodo
wana w wypadku, do j akiego

doszło w jej domu wieczo
rem, 23 marca. W piwnicy
budynku jednorodzinnego
eksplodował piec central

nego ogrzewania. Oprócz
kobiety, która doznała cięż

kich poparzeń ciała, lżej po
szkodowany został również
jej mąż. Ze wstępnych usta
leń wynikało, że przyczyną
eksplozji było nieumiejętne
korzystanie z pieca. Zmarła

4 kwietnia, nie odzyskawszy
przytomności.
Eugenia K. w niedalekim
Godowie prowadziła zakład
masarski.
(art)

Wybrali miejsce

na wspólny magazyn
Na temat bezpieczeństwa
rozmawiano podczas Kon
wentu Miast i Gmin Powiatu
Wodzisławskiego 1 kwietnia.
Samorządowcy spotkali się w
Godowie. Starosta przedsta
wił wnioski z prac powołane
go na poprzednim konwencie
zespołu ds. opracowania koncepcji lokalizacji iwyposażenia powiatowego magazynu
zarządzania kryzysowego.
Wybrano trzy potencjalne lo
kalizacje: w Odrze, Bluszczo

wie oraz w Syryni. Wybrano
magazyn Kółek Rolniczych
w Bluszczowie. Ze względu
na trudną sytuację finansową
gmin uzgodniono, że zadanie
zostanie rozłożone na kilka
lat. W pierwszym roku zostanąpodjęte działania na rzecz
wyremontowania obiektu i
zakupu najbardziej potrzeb
nego wyposażenia, a w latach
następnych magazyn będzie
stale doposażany.
(raj)

REKLAMA

TU KUPISZ
ARTYKUŁY
ELEKTRYCZNE:
- oprawy oświetleniowe,

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE

GORZYCE

CENTRUM ZAOPATRZENIA INSTALATORÓW

- żarówki i świetlówki,

OFERUJEMY:

- kable i przewody,

- kompleksowe usługi elektroinstalacyjne,

- osprzęt elektryczny,

- detaliczną i hurtową sprzedaż

wentylatory, klimatyzatory,

artykułów elektrycznych,

-wykonanie mebli kuchennych

- rozdzielnice elektryczne.

i biurowych na wymiar,
-wykonywanie robót ogólnobudowlanych.
- POSIADAMY CERTYFIKATY ISO 9001-2001

Minimalna kwota wpłaty na w/w lokaty wynosi 1.000 zł

ODWIEDŹ NAS LUB ZADZWOŃ!
47-400 Racibórz, ul. Bosacka 52d
(były Domgos - wejście od ul. Cygarowej)
tel./fax 032 419 01 06, tel. 032 419 93 81, biuro@elmarkobud.pl

Poszukujemy do pracy
w Niemczech:

/mechaników
Stawka godzinowa
/ elektryków
10.50 € brutto + dieta
/spawaczy
/ pracowników branży metalowej
Kt

Mile widziana
znajomość
niemieckiego
info@lima-group.com

Rybnik, ul. Wodzisławska 55 i.
Tel. 32 422 40 46 "
Kędzierzyn -Koźle, ul. Szkolna 15
Tel.: 77 461 61 47

Atrakcyjne oprocentowanie
lokat terminowych:
6 miesięczna
4,5%
12 miesięczna
5,1%
24 miesięczna
6,0%

ROLETY

zewnętrzne wraz z montażem

185 zł

PRODUCENT
Rybnik,Wodzisławska75
tel. 32 42 63 502
www.morprof.pl

Oferta specjalna
Lokata PLATINUM
10 miesięczna
5,4%
Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 50.000 zł.

Oprocentowanie środków jest zmienne i podane
jest w stosunku rocznym.
Szczegóły oferty
w Placówkach Banku

www.bsgorzyce.pl

tel. (32) 451 12 14

6 aktualności
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Rydułtowy - Spółka Zielony Śląsk

pozwała do sądu Stowarzyszenie Moje Miasto i jego prezesa Marka Wystyrka

Zielony Śląsk kontratakuje
Firma zarzuca stowarzy
szeniu naruszenie dóbr oso
bistych poprzez wypowiedzi
w artykułach, które ukazały
się m.in. na łamach „Nowin
Wodzisławskich”.
Doma

ga się m.in. umieszczenia
przez pozwanych w na
szym tygodniku przeprosin
i oświadczeń odwołujących
krzywdzące, jej zdaniem, i
bezpodstawne twierdzenia.
Dodatkowo, Zielony Śląsk
wnosi o wpłatę 10,2 tys. zł na
rzecz hospicjum domowego
przy Parafii św. Katarzyny w
Jastrzębiu-Zdroju.

Marek Wystyrk (trzeci z lewej) i jego współpracownicy z Mojego Miasta uważają, że Zielony Śląsk
działa metodą zastraszania

Mają czyste ręce?
Marek Wystyrk odrzuca za
rzuty. - Nasz prawnik wysłał
do sądu obszerną odpowiedź

na postawione zarzuty wraz
z dokumentacją zdjęciową,
filmową a także kilkunasto
ma artykułami prasowymi,
jakie ukazały się od 2006
roku na temat „działalności”
firmy. Wskazaliśmy również
kilkunastu świadków, którzy

potwierdzają, iż wypowie
dziane słowa oraz „ataki”
medialne nie były bezpod
stawne - mówi prezes Sto
warzyszenia Moje Miasto.
Firma utrzymuje wpozwie,
że pozwani od dłuższego
czasu prowadzą na nią me
dialną i publiczną nagonkę.
Ataki polegają na wygłasza
niu opinii, że firma nielegal

nie gromadzi niebezpieczne
odpady, zagrażające zdro
wiu i życiu mieszkańców,
także środowisku natural
nemu. Jako dowód wska

wane są 4 - 5 metrowe rowy,
nocą przyj eżdżają samocho
dy z różnych części Polski,
pozbywają się szkodliwych
odpadów, które nad ranem

zuje m.in. cytat z artykułu
w „Nowinach Wodzisław
skich” „Ekologiczna bomba
tyka, a urzędnicy rozkładają
ręce” z 3 sierpnia 2010 roku
brzmiący: ”W dzień wykopy

są zasypywane...”. Innymi
dowodami mającymi świad

czyć o nagonce jest pismo
stowarzyszenia do starosty
wodzisławskiego czy wpis
na stronie internetowej Mo

Park przy urzędzie miasta

Młodzi

radlinianie

RYDUŁTOWY Niedale

chcą lokalu
RADLIN

Piętnastu mło
dych i aktywnych radlinian
spotkało się 7 kwietnia w
salce przy OSP Głożyny.
Było to drugie spotkanie z cy
klu Młodzi ruszają. - Mimo
wspólnych wniosków co do
tego, że młodzież w Radlinie
powinna skupić się wokół
własnego
stowarzyszenia,
nie udało się opracować dal
szych planów. - Problemem
jest dla nas brak lokalu. Nie
w ramach domu kultury,
ale swojego własnego kąta przekonywali młodzi ludzie.
Uczestnicy wstępnie umówi
li się na kolejne spotkanie za
miesiąc.
(tora)

ko magistratu ma powstać
park. To dobra propozycja
dla 20-tysięcznego miasta,
w którym terenów zielonych
jest jak na lekarstwo. Plano
wany park zajmie teren po
ogródkach
działkowych,
także okolice stawu Barba
ra i grunty przy potoku.

Wskazali w ankiecie
Utworzenie parku miejskie
go zasugerowali mieszkańcy
w ankiecie, którą magistrat
przeprowadził trzy lata
temu. Pytania dotyczyły
m.in. sposobu spędzania
wolnego czasu. Wśród ty
siąca mieszkańców, którzy
wypełnili ankietę, zdecydo
wana większość wskaza
ła na park. - Byliśmy tym
zaskoczeni. Trzy lata temu

mieliśmy w mieście Park
Hvidovre, który był w sta

nie agonalnym, i zaniedba
ny park przy Urzędzie Stanu

Cywilnego. Więc faktycznie
porządnego parku nie było
- mówi Krzysztof Jędrośka,
sekretarz miasta.

Co ze studniami
Niewykluczone, że wraz z
parkiem ożyją znajdujące
się tam studnie. Ale spo
sób wykorzystania źródła
władze miasta pozostawia
ją autorom koncepcji par
ku. Jeśli pomysły na ujęcie
będą sensowne, być może
zostaną wcielone w życie.
Urząd miasta dopiero ogłosi
konkurs na koncepcję. Kie
dy spłyną propozycje, bur
mistrz je przeanalizuje i być
może na ich podstawie zle

jego

Miasta, obarczający
firmę winą za niszczenie
środowiska i śmierć zwie
rząt. Na swoją obronę firma
przytacza m.in. pismo Wo
jewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska z 24
września 2010 roku do zarzą
du powiatu. Wynika z niego,
że firma nie wykorzystuje
odpadów niebezpiecznych
do rekultywacji wyrobiska,
tym samym nie dochodzi do
pogorszenia środowiska w
znacznych rozmiarach, ani
nie ma zagrożenia dla życia
i zdrowia ludzkiego.

straszający czy też zastra
szający, gdyż intensywność
z jaką zasypuje teren byłej
cegielni wzrosła niesamowi
cie. Więc zależy im tylko na
czasie - komentuje Marek
Wystyrk.
Na pierwszej rozprawie w
wydziale cywilnym gliwic
kiego Sądu Okręgowego w
Rybniku nie było żadnego
przedstawiciela firmy. Sta
wili się natomiast pozwani
i spora grupa mieszkańców
Rydułtów, a nawet Radlina,
gdyż firma ma swój ą siedzibę
tuż przy granicy tego miasta.

Nie opublikowali
oświadczenia

Na sesji
będzie tłoczno?

Firma zdecydowała się na
proces, kiedy stowarzysze
nie i j ego prezes zignorowali
jej wezwanie do umieszcze
nia w naszym tygodniku i na
swojej stronie internetowej
stosownych oświadczeń.
- Sądzimy, jako organiza
cja, że działania Zielonego
Śląska mają charakter od

Działalnością firmy zajmie
się również rada miasta na
najbliższej sesji w Rydułto
wach. Z uwagi na spodzie
wane spore zainteresowanie
mieszkańców, część doty
cząca firmy odbędzie się 28
kwietnia w Rydułtowskim
Centrum Kultury Feniks.
(tora)

Zbiórka mebli wstrzymana,

ci przygotowanie projektu.
Wtedy też będzie wiadomo
w przybliżeniu, ile park bę
dzie kosztować. Inwestycja
na pewno nie będzie realizo
wana w tym roku.

Dziatki wróciły
Byłe ogródki działkowe, na
których powstanie część
parku, wróciły na dobre
do miasta w zeszłym roku.
Przez lata stały ugorem.
Burmistrz Kornelia Newy
postanowiła wyczyścić sy
tuację prawną, by odzyskać
kontrolę nad gruntem. W
ubiegłym roku urząd mia
sta wypłacił każdemu z 11
działkowców średnio 5 tys.
zł rekompensaty. Krajowe
władze działkowców uchwa
łą przekazały teren miastu.
(tora)

straż uruchomiła konto
RADLIN Ośrodek Pomo
cy Społecznej w Radlinie
wstrzymał zbiórkę mebli dla
mieszkańców spalonego fa
miloka przy ul. Mielęckiego
Akcja spotkała się z tak
dużym odzewem życzliwych
ludzi, że mebli zebrano aż
nadto. Poszkodowani radli
nianie pozbierali sprzęty do
swoich nowych, tymczaso

wych mieszkań, a mimo to
brakło miejsca na meble w
magazynie OPS. Ośrodek
dziękuje za wsparcie.
Tymczasem Ochotnicza
Straż Pożarna Biertultowy uruchomiła specjalne
konto „Pomoc dla poszko
dowanych” na które moż
na wpłacać pieniądze na
rzecz pogorzelców. Radli

nianie dostaną pieniądze
w momencie powrotu do
wyremontowanych miesz
kań. O wielkości i zasad

ności udzielenia wsparcia
będzie decydować komisja
złożona z przedstawicieli
OSP Biertułtowy, Urzędu

Miasta Radlin, Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ra
dlinie oraz najhojniejszego
darczyńcy.
(tora)

Nr konta bankowego 72
8468 0000 0010 0008
9050 0003

Ochotnicza Straż Pożar
na Biertułtowy (można

dopisać pomoc dla

poszkodowanych).

REKLAMA

PRACOWNIA OPRAWY
Z/
Nowiny Art
(przy sklepie dla plastyków)

Racibórz

ul. Solna 7/3
Zapraszamy
pn-pt

9°°—17°°

OT} 032 414 04 79
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region - Dokończenie ze str.l

NA IMPREZIE U SZTYGARA
W ubiegłym tygodniu pi
saliśmy o tragicznym wyda
rzeniu, do którego doszło w
Jastrzębiu-Zdroju.
Pijany
górnik j adący volkswagenem
spowodował wypadek. Zginę
ła 32-letnia kobieta. Matka
bliźniąt. Po naszej publikacji
odezwali się pracownicy ko

palń, których razi pijaństwo
w górnictwie. - Tak było od
zawsze. Chcesz coś zała
twić u sztygara, nadsztygara
- przynosisz flaszkę. Kiedy
taki szeregowy górnik nie
stawił się w pracy, na drugi
dzień odwiedzał kierownika
z odpowiednim prezentem i
wtedy cudownie tzw. „buła”
(nieobecność - przyp. red.)
zamieniała się w urlop na
żądanie. Kiedy chce się zała
twić lepszą zmianę lub inne
sprawy, wygląda to tak samo.
Zawsze wyglądało - opowia
da górnik z ponad 20-letnim
stażem. Inny mówi o kontroli
trzeźwości prowadzonych na
terenie kopalń. - Wieść głosi,
że taki alkomat na kopalni
gdzieś mamy, ale
nigdy nie słysza
łem, żeby kogoś

nim przebadano
- twierdzi. Obaj
mężczyźni nie
chcą się ujaw
niać. - Nie ma
mowy. Przechla-

W

czy wypadków, to w pierwszej
kolejności musimy je obsłużyć
- wyjaśnia Mariusz Zieliński.

Nie widzę związku
Jak sprawa wygląda w Ja
strzębiu i Rybniku? Rzecznicy
prasowi tych komisariatów nie
podają konkretów. Ines Bier
nacka z Komendy Miejskiej
w Jastrzębiu podaje jedynie
ogólne statystyki. W Rybniku
podobnie. - Nie widzę jakie
goś szczególnego związku,
aby przy kopalniach było wię
cej pijanych. Jeśli prowadzimy
akcję trzeźwość, nasze radio
wozy stają w różnych miej
scach w mieście. Staramy się
również reagować na zgłosze

- Nie mam wątpliwości, że istnieje problem pijanych górników za kierownicą - mówi komisarz Mariusz Zieliński, zastępca naczelnika
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu
- Walczymy z pijaństwem na
kopalniach z całą mocą. Dy
rektorzy kopalń traktują tę
kwestię bardzo poważnie i
robią wszystko, by do takich

_______________

Alkomat
na kopalni

gdzieś mamy, ale
nie słyszałem, żeby

kogoś nim przeba

pane mają ci,
którzy próbują o
tym mówić, a nie
ci,cochleją -de- _

dano

nerwują się mężczyźni.

To nie są informacje
publiczne?
Sprawa wzbudziła także
wiele emocji wśród użytkow
ników portalu nowiny.pl.
- Nie tak dawno na kopalni
Marcel z dołu wywieziono
górnika rzekomo nieprzy
tomnego. Jak się okazało, miał
ponad 3,5 promila. Niestety
pijaństwo wśród górników
jest na porządku dziennym.
Gdyby sumiennie kontrolo
wano, to na niektórych od
działach brakłoby ludzi do

pracy - pisze internauta. Wia
rygodność jego wypowie
dzi chcieliśmy sprawdzić u
źródła - w dyrekcji kopalni
Marcel. Nie otrzymaliśmy po
zwolenia na rozmowę na ten
temat. - Myślę, że nie jest to
konieczne - mówi Zbigniew
Madej, rzecznik prasowy
Kompanii Węglowej, w skład
której wchodzi KWK Marcel.

sytuacji nie
dochodziło.
Musimy pa
miętać,
że
część z tych
osób to lu
dzie chorzy.

Pomagamy
im, kierując
na leczenie
dodaje
Madej.
iłu

pijanych gór
ników ukarano w Kompani
w ubiegłym roku. - Nie ujaw
niamy takich informacji. To
nie są informacje publiczne
- ucina Madej.
Innego zdanie jest Katarzy
na Jabłońska-Bajer, rzecznik
Jastrzębskiej Spółki Węglo
wej, podaje cyfry. - W ubie
głym roku w sześciu naszych
kopalniach kary dyscyplinar
ne zastosowano w stosunku
do 67 własnych pracowników
- mówi pani rzecznik. W ubie
głym tygodniu kontrole się
nasiliły. Tylko jednego dnia
na kopalni Zofiówka przyła
pano 3 górników. Cała trójka

straci pracę.
- Kontrole są częste - tylko
w okresie od stycznia do lip
ca ubiegłego roku w 6 kopal
niach JSW przeprowadzono
ich 21 027 (załoga liczy 22,5
tys. osób]. Pracownicy fizyczni
i dozór traktowani są jednako
wo - wśród osób ukaranych, a
nawet zwolnionych dyscypli

narnie, byli w ubiegłym roku
przyłapanych na piciu lub
przedstawiciele dozoru - do
wychodzących z zakładu w
daj e pani rzecznik.
stanie wskazującym na spo
Problemu nie dostrzega
żywanie alkoholu. Pracowni
Wacław Czerkawski, wice
cy wychwyceni przed bramą
przewodniczący
Związku
nie są dopuszczani do pracy,
Zawodowego Górników w
a informacje o tym trafiajądo
Polsce - Alkohol w pracy nie
dyrektora kopalni, który w
jest większym problemem
przypadku powtarzania się
w żadnej spółce węglowej.
takich sytuacji wyciąga kon
Sama specyfika pracy górni
sekwencje
dyscyplinarne.
ka wymaga, żeby był trzeźwy.
- Sankcje są zróżnicowane Kontrole są nasilone, alkoma
poczynając od rozmów ostrze
ty to norma. Dobrze by było
gawczych, które uważamy za
tylko, żeby kontrole były
skuteczne, gdyż wiele osób
prowadzone bez naruszenia
dobrowolnie decyduje się po
ludzkiej godności - uważa
nich na podjęcie leczenia w
Czerkawski.
zamkniętych zakładach, po
Kontroli pracownicy
przez upomnienia, nagany
poddają się dobrowolnie,
i wpisywanie dniówek nie
gdyż ich obowiązkiem jest
usprawiedliwionych, co ozna
udowodnienie, że nie są pod
cza utratę prawa do barbórki
wpływem alko- _____________
_____________ lub 14. pensji, a
holu. Kopalnie __ __
,
więc wymier
JSW posiadają ■■ZwiĘZkOWCy
ne i duże stra
wzorcowane
^Alkohol
ty finansowe,
aż po zwolnie
co poi roku alkomaty i prze- W PfaCy flie j6St
nia dyscypli
prowadzają
. ,
, ,
narne z art. 52
1
’

wyrywkowe
kodeksu pracy
kontrole trzeź
- wyjaśnia Ka
mem
tarzyna Jabłońwości
pra
cowników - ska-Bajer.
przychodzących do pracy,
przebywających na terenie
Na bani do domu
zakładu pracy i wychodzą
Liczba pijanych górników
przyłapanych na terenie ko
cych z pracy - mówi Katarzy
na Jabłońska-Bajer.
palni nie jest trudna do usta
lenia. Większe lub mniejsze
W JSW inny jest tryb postę
powania i sankcje stosowane
przyzwolenie powoduje, że
są w stosunku do pracowni
pewnie nigdy nie dowiemy
się, ilu rzeczywiście pije. Po
ków próbujących wejść na
teren zakładu w stanie nie
dobnie jest z pijanymi górni
trzeźwym, a więc tych któ
kami - kierowcami. Po kilku
głębszych jadą na szychtę lub
rzy nie podjęli jeszcze pracy,
a inne w przypadku osób
wracają do domu z pracy, za

większym proble

haczając o przykopalniany
bar. - Nie mam wątpliwości,
że istnieje problem pijanych
górników za kierownicą
- mówi komisarz Mariusz
Zieliński, zastępca naczelni
ka
Wydziału

Ruchu Drogo- _
wego Komen
dy Powiatowej
Policji w Wo
dzisławiu. W
pierwszym

W

nia i propozycje z zewnątrz,
gdzie należałoby postawić
radiowóz. Owszem przy ko
palniach też się zdarza - in
formuje Aleksandra Nowara,
rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Rybniku.
Oficjalna wersja rybnic
kiej komendy nie pokrywa
się z informacjami do jakich
udało się nam dotrzeć. Jeden
z rybnickich
- policjantów

anonimowo
przedstawił
nam
czarny
obraz proble

25% pijanych
kierowców

zatrzymano na dro
mu z pijanymi
pracownika

gaCh dojazdowych

kwartale tego
mi
kopalni.
roku na terenie
- Na moje ro
powiatu
wo- do
zeznanie
to
dzisławskiego ___________________________
jest jakieś 20,
(4 miasta i 5
30 proc, wszystkich zatrzyma
gmin wiejskich) zatrzymano
nych za jazdę pod wpływem
137 pijanych kierowców. W
alkoholu. To faktycznie po
tym 32 wpadło na drogach
ważny problem. W tygodniu
dojazdowych do kopalń zdarza się, że pijani górnicy
Rydułtowy-Anna w Pszowie

kopalń

i Rydułtowach oraz Marcel w
Radlinie. To blisko yi wszyst
kich kierowców zatrzyma
nych w tym czasie.
- Kontrolujemy ulice dojaz
dowe do kopalń, zdając sobie
sprawę, że poruszają się po
nich nietrzeźwi kierowcy. Za
glądamy także z alkomatem
na tzw. „pijackie skróty”, czyli
drogi lokalne, którędy poru
szają się m.in. górnicy wra
cający z pracy lub jadący na
kopalnię pod wpływem alko
holu. Organizujemy tzw. trzeź
wy poranek. Kontrole ruszają
już o godz. 5.00. Często robimy
to w okolicach Barbórki, po
pularnych imienin czy Dnia
Kobiet. Trzeba także szcze

rze przyznać, że nie zawsze
mamy takie możliwości. Jeśli
w tym czasie jest dużo kolizji

to aż 90 proc, zatrzymanych
- powiedział nam policjant.
Inny funkcjonariusz potwier
dza te słowa. - Zatrzymuje się
górników po pracy, ale i przed.
Ja nie mam wątpliwości, że
jak dojechałby do pracy, to go
przepuszczą przez bramkę.
Część górników po imprezie
bierze sobie wolne, większość
jednak idzie do pracy - przyznaje policjant.
Walka z pijanymi górnika
mi jako żywo przypomina
walkę ze stadionowymi chuli
ganami. W obu przypadkach
walka jest przegrana. Chuli
gani od lat demolują stadiony,
górnicy od lat piją. Zarówno
w jednym jak i drugim przy
padku państwo udaje, że coś
robi, by było bezpieczniej.
Rafał Jabłoński

REKLAMA

PORADNIA
NEFROLOGICZNA NFZ
Stacja dializ
WODZISŁAW ŚLĄSKI UL. LESZKA 10

nna Kocemba- Dyczek
specjalista chorób wewnętrznych

specjalista nefrolog

Rogów ul. Poprzeczna 8

timber

(BlCZNAIJUCV WziDZISLAWSKIEj)
tel. 32 451 23 80

Szycie i Modelowanie Firan i Zasłon

TEL.

600 685 760

SALON SPRZEDAŻY:
Rybnik, ul. Brudnioka 1
tel. 32 700 03 575
kom. 509 420 420

USŁUGI KRAWIECKIE - OD 01.03.2011 r.
• wszywanie zamków
• skracanie spodni, sukienek itp.

• drobne przeróbki
• szycie na miarę - każdy rozmiar

-timber.pl
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Wodzisław - Jeden licznik energii elektrycznej dla wszystkich

budzi kontrowersje

Echa kontroli w MOSiR
Komisja rewizyjna rady
miejskiej w lutym i marcu
przeprowadziła
kontrolę
kosztów (głównie energii
elektrycznej) ponoszonych
przez Miejski Ośrodek Spor
tu i Rekreacji w 2010 r. Wy

wizyjnej i dyrekcja MOSiR

nika z niej, że rozliczenia
kosztów utrzymania obiek
tów administrowanych przez
tą instytucję są prowadzone

Kontrolujący
wytknęli
dyrekcji MOSiR brak czy
telnych rozliczeń kosztów
energii elektrycznej pono
szonych przez wszystkie
podmioty korzystające z
obiektów przy ul. Bogumińskiej. Nie wiadomo dokład
nie, jakie sąkosztypo stronie
Odry Wodzisław czy Piasta
Gliwice, który wynajmuje
wodzisławski stadion. Nie
ma konkretnych wyliczeń
dotyczących zużycia energii
elektrycznej w domu nocle
gowym, siłowni czy pralni.
- Sytuacja jest dziwna, po
nieważ w przypadku domu
noclegowego wykazywane
są dochody, a nie wiemy
jakie są koszty. Przecież
użytkownicy tego budynku
muszą korzystać z mediów.
Nie wiemy także, ile prądu
zużył Piast Gliwice podczas
swoich meczy, a ile Odra
Wodzisław - mówi Graży
na Pietyra, radna kontrolu

nierzetelnie. Zgodzili się z
tym wszyscy członkowie ko
misji rewizyjnej, którzy w po
łowie marca zapoznali się ze
sprawozdaniem pokontrol
nym. Kilka godzin wcześniej
protokół pokontrolny pod
pisał Bogdan Bojko, dyrek
tor MOSIR. - Generalnie z
głównymi wnioskami muszę
się zgodzić - mówił Bojko. Z
kolei prezydent Mieczysław
Kieca dokumentu już nie
podpisał. Twierdzi, że do
radnych kontrolujących tą
instytucj e trafiły nierzetelnie
przygotowane dokumenty
księgowe i przedstawił swój e
uwagi do protokołu. Sprawą
mieli się zająć radni na sesji
31 marca i przegłosować sta
nowisko komisji rewizyjnej.
Do glosowania j ednak nie do
szło. Ustalono, że obie strony,
czyli członkowie komisji re

wypracują
harmonogram
działań zmierzających do

przejrzystości w finansach
MOSiR.

W czym problem?

jąca MOSiR.

- Zarówno klub Odra Wo
dzisław jak i klub Piast Gli
wice rozliczały się z nami
ryczałtowo. Odra płaciła
miesięcznie 6800 zl, nato
miast Piast ponad 273 tys.
zl. MOSiR na tej współpracy
zarobił, a nie stracił - mówi
księgowa tej instytucji.

Dokładnie
nie wiadomo
Z dokumentów wynika, że
budżet MOSiR wynosi bli
sko 3 min 600 tys. zł. Koszty
utrzymania obiektu przy ul.
Bogumińskiej (bez kosztów
osobowych) to 435 tys. zł. W
tym wydatki na samą Odrę
Wodzisław to ponad 391 tys.
zł. Koszty klubu jeśli chodzi
o rachunki za prąd, zdaniem
szefostwa MOSiR wyniosły
w ubiegłym roku 121500 zł.
Łącznie za prąd MOSiR za
płacił 167 200 zł, w tym 50
tys. zł za podgrzanie płyty bo
iska. Po odliczeniu kosztów
Odry pozostaje 45 tys. 700
zł. Ponad 21 tys. zł to koszty
kawiarni i trzech telefonii
komórkowych które mają
anteny na przyboiskowych
jupiterach i rozliczają się na
osobnym podliczniku. Po
nad 24 tys. zł to z kolei koszty

Bogdan Bojko zgadza się z niektórymi wnioskami komisji rewizyjnej. Uważa jednak, że likwidacja
kilku liczników miata uzasadnienie ekonomiczne.
energii zużytej w domu noc
legowym i w części budynku
głównego. W dalszym ciągu
nie wiadomo jednak, ile
dokładnie powinien płacić
każdy z podmiotów korzy
stających z obiektów MOSiR.
Nie ma podliczników energii
elektrycznej i dokładne wyli
czenia są niemożliwe.

Zamontują
podliczniki?
Bogdan Bojko, dyrektor
MOSiR twierdzi, że rozbież

radlin - Nie będzie obniżenia ekwiwalentu dla strażaków ochotników z Biertułtów i Głożyn

Ekwiwalenty dla ochotników bez zmian
Strażacy otrzymują pie
niądze za czas spędzony na
akcjach i szkoleniach. Ma to

być wyrównanie za brak za
robku, który mogliby otrzy
mać, będąc w tym czasie w

swoich zakładach pracy.
Postulat zmniejszenia po
borów o około 30 procent
zgłosił w styczniu Dawid
Topol, prezes OSP Biertułtowy. Propozycję przedstawił
radzie miasta.

Nie zabierajmy tego,
co daliśmy

Jacek Sobik uważa za niestosowne odbieranie czegoś, co raz się
przyznało

KUPU) TANIE) W INTERNECIE!

Radni postanowili jednak
nie zmieniać zasad wypła
cania pieniędzy. - Zebra
łem informacje z całego
powiatu wodzisławskiego,
nawet z Rybnika, żeby do
wiedzieć się, jak temat jest
tam rozwiązany. Okaza

Gordon

ło się, że około 60 procent
miast i gmin postępuje tak
samo, jak my. Temat kon
sultowałem z wszystkimi
komisjami w radzie miasta.
Radni powiedzieli, by temat

zostawić. Ja też uważam za
co najmniej niestosowne
odbieranie czegoś, co się
kiedyś przyznało - komen
tuj e Jacek Sobik, przewodni
czący Rady Miasta Radlina.
- Uważam, że musimy mieć
zaufanie do naszych chło
paków. Oni bardzo się sta
rają pełnić jak najlepiej
swoje role. Przykład poda
wany przez komendanta,

GARAŻE^
Ocynkowane i akrylowe I

www.lampyogrodowe.pl

markizy

www.lampydomowe.pl

żaluzje

32/793-90-00

Posiadamy ekspozycję - ceny internetowe

roletki

693/600-800

P.P.U.H. „)UMAR", Internetowy Sklep Oświetleniowy, Racibórz
ul. Opawska 110, (kierunek na Opawę, 100 m przed Shellem) tel. 32417 71 56

NAJNIŻSZE CENY

ROTEX

moskitiery

d. Kolejowa 10 a (rampa kolejowa*
Racibórz, tel/fax 032 415 34 94,755 23 60

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

♦ narzędzia budowlane

rolowane

MATERIAŁY METALOWE:

♦ gwoździe, wkręty, kolki
♦ śruby, nakrętki, podkładki
♦ elektrody, druty spawalnicze
♦ artykuły ścierne

aluminiowe
Racibórz,
ul. Londzina 28

tel. 32 415 15 33

niu.
(raj)

Dawid Topol proponował,
by strażacy dostawali na
rękę za godzinę akcji tyle
samo, ile normalnie zaro
biliby w tym czasie pracy.
Tłumaczył, że jeżeli godzi

na 18 zł brutto, to strażak
dostaje na rękę około 11
zł. Tymczasem ekwiwalent
na rękę wynosił 18 zł. Dla
komendanta
właściwym
rozwiązaniem byłoby wy
płacenie strażakowi 11 zł za
godzinę akcji. Dawid Topol
nie martwi się jednak odrzu
ceniem jego postulatu, który
jak mówił, przedyskutował
w gronie ochotników w
Biertułtowach i Głożynach.
- Najważniejsze, że został
nagłośniony problem. Po
wiedzieliśmy sobie też j asno
na niedawnych zebraniach,
że budżet na jednostki OSP
jest jeden. Więc wypłacenie
ekwiwalentu odbędzie się
kosztem zakupu sprzętu
- mówi komendant.

na pracy wyceniona jest

(tora)

że to pokusa dorobienia do
pensji, nie dotyczył nikogo
z naszych ochotników. A
uważam, że nie należy sto
sować odpowiedzialności
zbiorowej, bo kogoś gdzieś
podkusiło, by wywołać po
żar, żeby zarobić na akcji
- dodaje przewodniczący.
Rocznie ekwiwalent dla ra
dlińskich ochotników wy
nosi około 10 tys. zł. - To
niewielka suma - mówi Ja
cek Sobik.

Kosztem sprzętu

NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ
z trzema osobami na stanowisko
Reprezentant Handlowy wiek 35 + mile widziane
kobiety

Kontakt 692-504-962 (9.

♦ okucia budowlane

i rolety zewnętrzne

ną, a więc samą gotowość
do działania. To były duże
kwoty, łącznie ponad 20 tys.

zł rocznie. - wyjaśnia dy
rektor Bojko. Przyznaje, że
aktualnie rozpatrywana jest
możliwość zainstalowania
kilku podliczników, także w
biurach użytkowanych przez
Odrę Wodzisław. Tak, by roz
liczenia były bardziej przej
rzyste. W przypadku meczy
Piasta Gliwice stan licznika
ma być odpisywany bezpo
średnio przed rozegranym
meczem i po jego zakończe

Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy bezpłatne
szkolenia, długotrwałą umowę, wysokie zarobki.
Wymagamy dyspozycyjności i samochód.

bramy
MATERIAŁY BUDOWLANE

ności rzeczywiście mogą się
pojawić, ale niezbyt duże.
Potwierdza, że wszystkie
mu winne są liczniki prądu.
Przed laty było ich 6. W 2005
r. zlikwidowano je i zastąpio
no jednym. Drugi osobny odsługuje podgrzewanie płyty
boiska. - O likwidacji licz
ników zdecydowały koszty.
Za każdy z nich należało
płacić za tzw. moc zamówio

J

Brutto z VAT G.
TRANSPORT I MONTAŻ

GRATIS ! (

Z

-16.00)

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH
tel. 32 725 75 54
kom. 784 072 316
om. 602 294 021

www.garaze.rybnik.pl

J

44-310 Radlin, ul. Rybnicka 361c

ul. Ocieka 163

aktualności 9

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 12 kwietnia 2011 r.

powiat - Spis potrwa do 30 czerwca. Dane zbierane będą na kilka sposobów.

Ruszył spis powszechny
- co warto wiedzieć
Można się spisać poprzez
wywiad bezpośredni pro
wadzony przez rachmi
strza, wywiad telefoniczny
prowadzony przez ankie
terów, oraz samospis in
ternetowy, polegający na
wypełnieniu specjalnej an

kiety. Dwie pierwsze me
tody przeprowadzane są
od 8 kwietnia. Potrwają do
końca czerwca. Informacje
zbierane w trakcie wywia
du będą wprowadzane bez
pośrednio do urządzenia
przenośnego i niezwłocz
nie przekazywane do bazy
danych w GUS. 15 i 16
kwietnia rachmistrzowie
będą również spisywać
bezdomnych.
Z możliwości samospisu każdy mieszkaniec Pol
ski może skorzystać od 1
kwietnia do 16 czerwca.

Grzywna
za odmowę, więzienie
za fałszywe dane
Dane zbierane będą w ba
daniu reprezentacyjnym i
w badaniu pełnym. To
pierwsze będzie składać się

z nawet 100 pytań i obejnńe
około 20 procent losowo
wybranych mieszkańców
naszego kraju. Taka posze
rzona ankieta będzie pro
wadzona poprzez internet
i za pośrednictwem rach
mistrzów. Z kolei badanie
pełne obejmie maksymal
nie 16 pytań zadawanych

zarówno przez internet,
telefon, jak i przez rach

mistrzów.
Uczestnictwo
w spisie internetowym i
wywiadzie telefonicznym
będzie dla nas dobrowol
ne. Rachmistrzowi spiso
wemu nie będziemy mogli
jednak odmówić udzielenia
informacji. Odmowa grozić
będzie grzywną. Z kolei
podanie fałszywych infor
macji oprócz kary grzyw
ny zagrożone jest również
karą do 2 lat więzienia.

Gdy nie chcemy
odwiedzin
rachmistrza
Wizyty rachmistrza, któ
ra zajmie trochę czasu
można jednak uniknąć.
Wystarczy skorzystać ze
wspomnianego samospisu
internetowego. Jeśli rach
mistrz odwiedzi nas zanim
zdążymy się spisać sami,
można odmówić mu od
powiedzi na pytania, jeśli
zapewnimy go, że dokona

my samospisu w później
szym terminie. Wówczas
rachmistrz wyznaczy nam
kolejny termin po 16 czerw

ca, po to, by spisać nas jeśli
ewentualnie mimo zapew
nień zapomnimy o tym
obowiązku.
Istnieje też całkiem spo
re prawdopodobieństwo,
że mimo niewykonania
samospisu rachmistrz nie
trafi do naszego domu. Do
takiej sytuacji może dojść
bo rachmistrzowie mają
skupić się przede wszyst
kim na tych osobach, któ
re zostaną wylosowane do

ankiety reprezentacyjnej.
Dane reszty mieszkańców
naszego kraju zostaną osza
cowane z wykorzystaniem
metod statystycznych.

Jak dokonać samospi
su internetowego
Samospisu może doko
nać każdy mieszkaniec
Polski, niezależnie od tego
czy ma stały dostęp do In
ternetu. A to dzięki temu,

że samospisania można
dokonać w dwóch trybach
on-line i off-line. Formu
larz on-line jest częściowo
wypełniony informacjami
o mieszkaniach i osobach
w nim przebywających, z
kolei formularz off-line
jest całkowicie czysty i nie
zawiera żadnych danych.
Co najbardziej istotne for
mularze można wypełnić
w dowolnym czasie od 1
kwietnia do 16 czerwca, w
dowolnej godzinie i dowol
nym dniu. Wypełnianie for
mularza można podzielić
na etapy, w zależności od
tego jakim czasem akurat
dysponuje osoba, dokonu
jąca samospisu.

Nie zapomnieć
hasła
Osoby, które chcą spisać
się w trybie elektronicznym
na formularzu on-line po
winny najpierw zarejestro
wać się na stronie www.
spis.gov.pl lub www.stat.
gov.pl. Następnie należy
wybrać zakładkę „formu
larz spisowy” i wejść na
formularz
identyfikacyj
ny. Później należy wpisać
swoje dane i hasło (które
należy zapamiętać, więc
warto zapisać je na kart
ce), wypełnić w odpowied
niej krateczce podany ciąg
znaków (dodatkowe zabez
pieczenie) i przystąpić do
wypełniania formularza.
Wypełnianie polega na
wpisaniu brakujących in
formacji lub poprawieniu
tych, które zawiera formu
larz. W razie nie wpisania
żądanych w formularzu
informacji system nie prze-

Małgorzata Grabiec i Marlena Heliosz są rachmistrzami w Wodzisławiu. Prezentują urządzenia elektroniczne służące do wprowadzania
danych podawanych przez mieszkańców, których systematycznie odwiedzają.

NIEWIELU CHĘTNYCH DO PRACY W TERENIE
POWIAT Zainteresowanie osób

rolq
rachmistrza spisowego było niewielkie
- mówig zgodnie urzędnicy w miastach po
wiatu wodzisławskiego.
W Wodzisławiu do pracy w spisie powszech
nym na stanowisko rachmistrza zgłosiło
się 66 osób. Komisja po przeprowadzeniu
rozmów kwalifikacyjnych wyłoniła 26 osób
w tym 4 rachmistrzów rezerwowych. W
Rydułtowach pracuje 10 rachmistrzów, 2
jest na rezerwie. Podania złożyło 18 osób.
Wszystkie przeszły kwalifikację. - Żeby nikt
nie posądził nas o faworyzowanie kogokol
wiek urządziliśmy losowanie. Kandydaci
sami ciągnęli losy - mówi Katarzyna Jargon
z Urzędu Miasta Rydułtowy. Podobne pro
porcje były w Radlinie - 20 kandydatów na

rzuci nas na kolejną stro
nę. Jeśli respondent nie
chce wypełniać w danym
momencie formularza do
końca, musi go zapisać i
wylogować się. Zapisany
formularz uruchomi się
po ponownym wejściu na
stronę www.spis.gov.pl lub
www.stat.gov.pl i wpisaniu
loginu i zapamiętanego
hasła. Przy czym należy

pamiętać, że rozpoczęty
formularz jest ważny przez
14 dni. Po ich upływie zo
stanie on zablokowany, a
dane zostaną skierowane
do rachmistrza spisowego.

Internet
nie jest potrzebny
Osoby, które mają ogra

9 rachmistrzów. - Jak na taką liczbę bez
robotnych, to zgłosiło się niewiele więcej
osób, niż potrzebowaliśmy. Dla porówna
nia, kiedy są konkursy do pracy w kancela
rii, na jedno stanowisko zgłasza się 30 osób
- mówi Anna Skiba z Gminnego Centrum In
formacji w Radlinie. W Pszowie zaintereso
wanie pracą rachmistrza było najmniejsze
- o 7 umów ubiegało się 9 osób.
Zrazili się wcześniej

Przypuszczalną przyczyną niewielkiego
zainteresowania pracą rachmistrza były
kłopoty przy ubiegłorocznym spisie rolnym.
Wprowadzone wówczas pierwszy raz prze
nośne terminale do gromadzenia i przesy
łania danych nie działały prawidłowo. Zaś

niczony dostęp do internetu lub nie mają go wcale, a
chcą uniknąć wizyty rach
mistrza mogą samospisać
się za pomocą formularza
off-line. W tym celu moż
na pobrać formularza ze

rachmistrzowie dostawali pieniądze od
każdej wypełnionej ankiety. Tamte proble

my zraziły sporo potencjalnie zainteresowa
nych osób pracą przy obecnym spisie. Anna
Skiba tłumaczy, że wówczas GUS wprowa
dzał urządzenia i testował sprzęt Obecnie
wszystko powinno działać bez zarzutu.
Ile zarabiają?

Wszyscy rachmistrzowie podpisali umowy z
GUS. Według odgórnie przyjętej stawki za
każdą wypełniona ankietę rachmistrz otrzy
ma 3 zł brutto, zaś za ankietę reprezenta
cyjną 10 zł (ankieta reprezentacyjna - tym
badaniem zostanie objęte 20% losowo wy
branych mieszkańców).
(tora), (raj,

RACHMISTRZ CZY OSZUST?
POWIAT Do naszych domów i mieszkań od piątku 8
kwietnia pukają rachmistrzowie spisowi. Zbierają infor

macje do Narodowego Spisu Powszechnego. Jak spraw
dzić, czy dana osoba na pewno jest tą, za którą się podaje?

strony internetowej, lub
ściągnąć go na nośnik (pły
ta CD, pendrive) w najbliż
szym biurze spisowym w
celu nagrania programu.

Przede wszystkim musi mieć przy sobie identyfikator wy

Następnie program ten na
leży zainstalować w swoim
domowym komputerze i
przystąpić do jego wypeł
niania. Do formularza za
łączona jest szczegółowa
instrukcja jak należy wy
pełniać formularza i w jaki
sposób należy go odesłać.

mistrza. Każdy mieszkaniec może więc porównać dane na

(art)

dany przez Główny Urząd Statystyczny. Dokument musi

mieć zdjęcie rachmistrza, jego dane oraz pieczęcie urzędu
statystycznego, dyrektora tej placówki i podpis dyrektora.
Identyfikator ważny jest tylko z dowodem osobistym rach

obu dokumentach. Policja radzi, aby dokładnie sprawdzić
dokumenty, ponieważ identyfikator nie jest w żaden spo
sób zabezpieczony, np. znakami wodnymi czy laminatem.
Łatwo więc można go podrobić. - Jeżeli dokumenty nie

wzbudzają naszego zaufania, możemy zadzwonić do da
nego urzędu miasta, gminy, lub na policję, która też posia
da dane o rachmistrzach - mówi Anna Skiba z Gminnego

Centrum Informacji w Radlinie.

(tora,
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gminy

• Nowe boisko w Gołkowicach

• Nowa pracownica

Inwestycja przeprowadzona będzie
w trakcie wakacji

w OPS wzbudza emocje
Czy córka radnego dostała pracę za zasługi ojca?

lubomia - Czesław Burek straszy właścicieli gruntów, na których mają powstać Nowe Nieboczowy ekstra podatkiem, jeśli ci nie
zgodzą się na sprzedaż

Szykuje się wojna wójta

z właścicielami ziemi na Dąbrowach
cić - denerwuje się Czesław
Burek, wójt Lubomi. Oba
wia się, że opór właścicieli
gruntów może zablokować
budowę wsi, co byłoby nie
lada stratą dla całej gminy.
- Myśmy nikogo nie prosili
o przekształcenie tej ziemi.
To gmina wysnuła sobie wie
lomilionowe wizje, a nie my
- odpowiadają mieszkańcy.

Na większe kwoty nie
ma szans?

Czesław Burek, wójt Lubomi ma nadzieję, że piękna wizualizacja nowej wsi nie pozostanie jedynie
mrzonką
Wielu właścicieli gruntów
na Dąbrowach w Syryni nie
zamierza sprzedawać ich po
cenach zaproponowanych
przez rzeczoznawców, wy
branych przez Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach. Ceny na pozio
mie od 13 do 25 zt za metr
kwadratowy uważają za
zbyt niskie. - W niedalekiej
Zawadzie cena gruntów bu
dowlanych wynosi około 40

■A. Dlaczego my mamy dostać
tak mało? Wójt oburza się, że

kupiliśmy grunty za grosze,
a teraz chcemy z zyskiem je
sprzedać. Chyba zapomniał,

O zmianę nie prosili,
ale też zrezygnować z
okazji nie zamierzają

że jesteśmy w Unii i ceny
gruntów rosną. Tymczasem
jeśli mi wyceniono grunty na
kilkanaście złotych, i od tego
jeszcze będę musiała zapła

Wójtna takąargumentację
zgrzyta zębami. - A dzięki

cić opłatę planistyczną to na
czysto dostanę około 10 zł za

metr. Przecież to śmieszna
cena jak na grunt budowla
ny - nie kryje żalu jedna z
właścicielek terenu. Kobieta
chce pozostać anonimowa.

komu te tereny mają cha
rakter budowlany? Przecież
wartość tych dziatek wzro
sła dzięki gminie, która dla
Dąbrów uchwaliła plan
zagospodarowania
prze
strzennego. Rolne ziemie o
marnej j akości zamieniliśmy
w działki budowlane. Za ten
plan gmina musiata zapła

Dlatego właściciele grun
tów nie zamierzają odpu
ścić. Wynajęli prawnika,
który ma im pomóc w batalii
o uzyskanie jak najlepszych
warunków. - Jeśli RZGW
nie zapłaci więcej, to po
prostu nie zgodzimy się na
sprzedaż. Wolimy pocze
kać, wartość tych gruntów
będzie rosła. Nie kupi ich
RZGW, to kupi je ktoś inny.
Przecież to piękne tereny na
przykład pod budownictwo
ekologiczne - mówi nasza

rozmówczyni.
Między właścicielami nie
ma zgody co do tego za ile
zgodzą się sprzedać ziemię.
Jedni mówią, że musiałaby
to być kwota od 25 do 30 zł.
Inni od 35 do 40 zł. - Nie
możemy zapłacić więcej niż
wynika to z operatu szacun
kowego - ucinają w RZGW.
Również wójt nie wierzy, że
Skarb Państwa zapłaci wię

cej, niż wyszacowali rzeczo
znawcy. - To się nie zdarzało
w przypadku wycen w Nieboczowach,
nie
zdarzy

się również teraz - uważa
wójt
- Jesteśmy elastyczni, ale
za kilkanaście złotych na
pewno gruntów nie sprzeda
my. Gdyby jeszcze ta opłata
planistyczna była niższa i
wynosiła tyle ile w sąsied

nich Gorzycach 10 procent
- mówi jeden z mężczyzn.

Wójt grozi
megapodatkiem
Czy zatem budowa nowej
wsi się oddala? To ozna
czałoby, że wiele dużych
inwestycji (jak chociażby
kolektor sieci kanalizacyj
nej J ominie gminę, bo je
śli wieś nie powstanie, to
RZGW nie będzie musiało
ich realizować. Czesław
Burek twierdzi, że zrobi
wszystko, by tak się nie sta
ło. Stanowisko właścicieli

gruntów na Dąbrowach na
zywa bezwzględnym i sam
zamierza odpłacić pięknym
za nadobne. - Ja takim lu
dziom nie zamierzam ustę
pować. Oni wykorzystują
możliwości prawne, by się
wzbogacić, ale ja też zamie
rzam skorzystać z możliwo
ści prawnych, by wieś mimo
wszystko powstała - grzmi
wójt. Zapędy właścicieli

chce utemperowaó za po
mocą opłaty adiacenckiej.
To rodzaj podatku j aki może
ustalić gmina dla gruntów,
których wartość wzrosła na
skutek m.in. budowy infra
struktury technicznej czyli
dróg, wodociągów czy ka
nalizacji wybudowanych
przez samorząd bądź Skarb
Państwa. - Będą rozmawiał
z radą, by ustalić wysokość
tej opłaty na maksymalnym
poziomie 50 procent od
wartości wzrostu. W prze
ciwieństwie do renty plani
stycznej opłata adiacencka
jest płatna niezależnie od
tego, czy właściciel gruntu
go sprzeda czy nie - przy
pomina Czesław Burek.

- Najpierw wójt musi
mieć za co wybudować tę
infrastrukturę. Jeśli wieś nie
powstanie to może być o to
ciężko - odpowiada j edna z
osób, których sprawa doty
czy.
Wójt również ma świado
mość, że konflikt nie służy
nikomu. Dlatego nieco po
jednawczym głosem dodaj e,
że będzie jeszcze rozmawiał
z właścicielami gruntów na

Dąbrowach. - To historycz
na szansa na obudzenie
tych terenów. Musimy się
dogadać, bo inaczej nie wyj
dzie z tego nic - kończy.
Artur Marcisz

gorzyce - Kolejny budynek zostanie wyremontowany

gorzyce - Kolejne miejsce, w którym

Starym budynkom przywracają dawną świetność

powstają dzikie wysypiska śmieci

W tym roku ruszy moderni
zacja drugiego zabytkowego
budynku na osiedlu przy Ko
lonii Fryderyk, którego wła
ścicielem jest gmina Gorzyce.
To kontynuacja rozpoczęte
go w zeszłym roku remontu
osiedla. Wtedy najpierw na
osiedlu wykonano porządne
drogi i alejki. Następnie wy
remontowano budynek przy

ulicy Leśnej 1. Jego wygląd
zmienił się nie do poznania.
Wymieniono w nim okna,
dach, instalacje, wymurowa
no nowe kominy. Efektu do
pełnia odnowiona elewacja.
Zabytkowemu budynkowi
przywrócono dawną świet
ność. Remont, który zakoń
czył się pod koniec listopada
pochłonął 410 tys. zł.
Prawie identyczny zakres
robót przejdzie w tym roku

kolejny budynek, przy ulicy
Leśnej 3. Urząd Gminy już
złożył odpowiednie wnioski
do wojewódzkiego konser
watora zabytków i minister
stwa kultury. Zakres robót
przy tym budynku będzie
identyczny jak przy Le
śnej 1. Niestety to koniec
dobrych wiadomości. Nie
wiadomo bowiem, czy cały
remont uda się wykonać w
tym roku. - Wszystko zależy
od tego, czy dostaniemy na
ten cel jakieś dofinansowa

nie. W przeciwnym razie re
mont zostanie rozłożony na
dwa lata - wyjaśnia Wioletta
Langrzyk z Urzędu Gminy w
Gorzycach.
A tymczasem mieszkańcy
liczą, że na remont wszyst
kich budynków nie będą

musieli czekać wiele lat. Ich

Nie sposób ogarnąć
wszystkie śmieci

Wyremontowany pod koniec ubiegłego roku budynek przy Leśnej
1 zmienił się nie do poznania. W tym roku rozpocznie się remont
budynku obok.

oczekiwanie prawdopodob
nie rozminą się z możliwo
ściami finansowymi gminy.
Budynków jest w sumie aż
12, w tym na największym
osiedlu 7, kolejne 2 pod la
sem i 3 przy szkole. - Idealnie
byłoby, gdyby udato się nam

pozyskać środki na remont
wszystkich. Inaczej będziemy
musieli powoli, sukcesywnie
remontować budynek po bu
dynku - mówi Wioletta Lan
grzyk. A to może potrwać
wiele lat.
(art)

Ulica Zamkowa, prowadzą
ca od Wojewódzkiego Ośrod
ka Leczenia Odwykowego i
Zakładu Opiekuńczo-Leczni
czego do Osin leży nieco na
uboczu. Korzystają z tego lu
dzie chcący się w nielegalny
sposób pozbyć śmieci. Zda
niem niektórych mieszkań
ców wynika to z niedbałości
władz. - Brak zainteresowa
nia władz gminy tą drogą stał
się powodem tego, że wygląda
ona jak wygląda. Śmieci jest

pełno z jednej i drugiej stro
ny - uważa Wincenty Pora z
Rogowa. Urzędnicy odpowia
dają, że utrzymanie porządku
nie jest proste. - Staramy się
śmieci na bieżąco zbierać. Jak

tylko dostajemy informację o
jakimś wysypisku śmieci od
razu posyłamy tam brygadę zapewnia Wioletta Langrzyk z
Urzędu Gminy w Gorzycach.
Pilnowanie porządku w
takich odosobnionych miej
scach jest tym bardziej utrud
nione, że gmina zrezygnowała

z wynajmu straży miejskiej.
- Rolę strażników muszą
przejąć sołtysi. Zdajemy sobie
jednak sprawę, że to niełatwe
zadanie, bo trudno pilnować
porządku na bocznych uli
cach. Ani sołtys, ani strażnik
nie są w stanie pilnować jed

nego tylko miejsca na okrągło
- podkreśla Langrzyk.
(art)
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lubomia - Sprzeczne interesy rolników i mieszkańców domków jednorodzinnych

Z Lubomi wyniosą się rolnicy?
Zmiany w planie zagospo
darowania przestrzennego
gminy Lubomia, który czeka
na uchwalenie budzą kon
trowersje. Gmina planuje
rozwijać budownictwo jed
norodzinne. To uderza w lubomskich rolników, którzy
należą do największych w
powiecie wodzisławskim.

Miejsce dla przyby
szów z miast
W zmienionym planie
zagospodarowania
prze
strzennego ilość gruntów
budowlanych ma wzrosnąć
z obecnych 200 hektarów do
ponad 600. Zgodnie z propo
nowanymi zmianami, rolnicy
będą mogli wznosić budynki
o charakterze rolniczym tyl
ko na obrzeżach gminy w
dwóch wyznaczonych stre
fach - w Lubomi w kierunku

Tajchowa, oraz na Grabówce
w kierunku Bukowa. - Tam
wyznaczyliśmy miejsce pod
zabudowę zagrodową. Chce
my uniknąć budowania rol
niczych obiektów w pośród
domów, bo nie życzą sobie
tego nasi mieszkańcy - pod
kreśla Czeslaw Burek, wójt
Lubomi. Nie ukrywa, że chce,
by Lubomia stała się atrakcyj
nym miejscem dla przyby
szów z miasta, szukających
działek pod budowę domów.
A widok chlewów pod osie
dlem mógłby ich zrazić.

Na terenie zalewowym
Rolnicy jednak ani myślą
korzystać z zaproponowa
nych miejsc. - Tereny wska
zane w planie pod zabudowę
zagrodowąznajdująsię na te
renach zalewowych. Wiem
doskonale, bo w zeszłym
roku szacowałem tam szkody

wyrządzone przez powódź.
A poza tym musialbym naj
pierw wykupić tam ziemię,
a więc ponieść dodatkowe
obciążenie finansowe, na co

mnie najzwyczajniej nie stać
- nie kryje zdenerwowania
Łukasz Jastrzębski, rolnik z
Lubomi. Odpowiedź wójta
zaskakuje. - Na Paprotniku
też jest mokro. Niech rolnicy
wskażą inne miejsce - mówi

wójt

Nie wytrzymał, przyje
chało pogotowie
Przykład Jastrzębskiego jest
wyjątkowy. Młody, wykształ
cony rolnik, gospodarujący
na ponad 100 hektarach zie
mi planował budowę nowej
obory dla 100 sztuk bydła.
Chciał ją wybudować na
Paprotniku, gdzie ma swoje
grunty rolne. I tu zaczyna
się jego dramat. Zgodnie z
zaproponowanymi w przy
szłym planie zmianami, jego
ziemie nie będą miały moż
liwości zabudowy. Powód?
Nieopodal znajduje się ciągle
rozbudowujące się osiedle
domków jednorodzinnych.
Dlatego rolnik wnioskował o
zmianę zapisów planu. Jego
wniosek został odrzucony.
Do gminy trafił bowiem inny
wniosek - złożony przez 64
mieszkańców o pozostawie
nie planu bez zmian. Oni nie
chcąby rolnikowi umożliwio
no budowę obory. - No, ale
gdzie ja mam gospodarować,
jak nie na wsi? W mieście? pyta retorycznie Jastrzębski. I
też zebrał podpisy mieszkań
ców, którym budowa obory
nie będzie przeszkadzać.
Na liście znajduje się ponad
30 nazwisk. Wójt zdania jed
nak nie zamierza zmieniać.

Łukasz Jastrzębski zapewnia, że wybudowana kilkaset metrów od osiedla obora nikomu nie będzie przeszkadzać

- Rozumiem rolnika. Z jed
nej strony jest jego racja, ale
z drugiej strony jest też racja
mieszkańców. Jakąś decy
zję trzeba podjąć. Przyszły
plan zagospodarowania ma
umożliwić funkcjonowanie
na terenie gminy zarówno
rolnikom jak i mieszkańcom,
którzy z rolnictwem nie mają
nic wspólnego - mówi Burek.
W tej sprawie w gminie odby
ło się kilka spotkań. Emocje
były tak duże, że w czasie

jednego z nich Jastrzębski za
słabł. Konieczne było wezwa
nie pogotowia ratunkowego.

Mieszkańcy mają złe
doświadczenia
- Przecież ta obora nikomu
nie będzie przeszkadzać. Do
najbliższych domów będzie

ze 300 metrów. Zostanie wy
budowana według unijnych
standardów. Nic nie będzie
śmierdzieć. Może ze dwa
razy w roku, przy wymianie
obornika. Przecież nie będę

lubomia - Po kilku latach jest zgoda na fundusz sołecki

otrzymywali co najwyżej 10
tys. zl. Teraz kwota ta wzro
śnie ponad dwukrotnie - do
24 tys. zl.
Do tej pory sołtysi w Lu
bomi nie byli chętni się
gnąć po większe pieniądze.
Z jednej strony obawiali się
formalności związanych z
rozliczaniem funduszu, z
drugiej tłumaczyli, że ko
rzystanie z tych pieniędzy
jest kłopotliwe. Nie można
ich wydać na dowolny cel,

ale tylko na inwestycje.
Teraz jednak zdanie zmie
nili. - Doszliśmy do wnio
sku, że jednak są to większe
środki niż te, które otrzymy
waliśmy dotychczas i nie
można z nich zrezygnować
- tłumaczy Antoni Pawełek,
sołtys Syryni, który jeszcze
rok temu uważał, że sołty
si nie mieliby co zrobić ze
środkami z funduszu. Być
może nie będą to jedyne
pieniądze, które otrzymają.
Wójt nie wyklucza, że do
dyspozycji sołtysi będą mieć
również mniejszą kwotę na
inne „porządkowe” wydatki.
- Wszystko będzie zależeć
od tego, jak będzie wyglą
da! nasz budżet na 2012 rok.

Może jego stan będzie taki,

giczny bydło - załamuje ręce
Jastrzębski.
W gminie odpowiadają,
że owszem na razie domy
znajdują się kilkaset metrów
od planowej obory, ale linia
zabudowy na której ma się

zatrzymać rozbudowa osie
dla znajduje się zaledwie 100
metrów od miejsca, w którym
mężczyzna chce budować
oborę.

Radna w akcji
Ludzie obawiająsię smrodu.
Mówią, że już raz to przeszli.
- Trudno się im dziwić. Pa
miętają, ile musieli się nawalczyć, żeby ograniczyć wpływ
zakładu mięsnego (chodzi o
firmę Janeta - przyp. red.) mówi Krystyna Smuda, rad
na powiatowa, która mieszka
na Paprotniku i zaangażowa
ła się w zbieranie podpisów
pod wnioskiem o zachowa
nie planu bez zmian.
Ernestyn Janeta, właści
ciel wspomnianego zakła
du mięsnego przyznaje, że

kilka lat temu jego zakład
mógł być źródłem kłopotów.
- Dziś już nic takiego nie ma

W końcu przełamali strach
przed funduszem sołeckim
Na ostatniej sesji rady gmi
ny podjęta została uchwała
o wprowadzeniu funduszu
sołeckiego. Oznacza to, że
sołtysi będę dysponowali o
wiele większymi środkami
niż do tej pory. Obecnie soł
tysi największych sołectw

hodował tu świń. Chcę tu
hodować w sposób ekolo

miejsca. Jedynie w momen
cie kiedy trzeba wywieźć
gnojówkę i najpierw wymie
szać ją z treścią, wtedy może
coś tam śmierdzieć. Ale to
zdarza sie 5 razy w roku -

zapewnia Janeta. - Ludziom
dziś wszystko przeszkadza, a
najbardziej tym, co nic wży
ciu nie zrobili pożytecznego
- nie kryje zdenerwownia
właściciel zakładu.
Rolników broni radna z

Lubomi, Krystyna Kuczera.
- Nie możemy przekształ
cić wsi całkowicie w osiedle
mieszkaniowe. Mamy sporo
terenów uprawnych i rolnicy
muszą tu zostać. Jak nie pozwolimy im się rozwijać, to
rolnictwo w naszej gminie
upadnie i w efekcie zostanie
my z setkami hektarów odło
gów - mówi Kuczera.

Agencja nie notuje
zgłoszeń
Sprawdziliśmy, czy temat
znany jest w Agencji Restruk
turyzacji i Modernizacji Rol
nictwa. - Na razie nie było
sygnałów, by rolnicy mieli
problemy z produkcją rolną
związane z niekorzystnymi
dla nich zmianami w planach

zagospodarowania

prze

strzennego gmin - wyjaśnia
Wioletta Bober, kierownik
wodzisławskiego oddziału
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa z
siedzibą w Jastrzębiu-Zdro
ju. - Gdyby rolnik lub grupa
rolników zwróciła się do nas
o pomoc to w miarę moż
liwości postaralibyśmy się
oczywiście pomóc. W przy
padku Lubomi takiej sytuacji
nie było. Natomiast trzeba też

pamiętać, że agencja nie ma
możliwości bezpośredniego
wpływania na decyzje samo
rządowców. Nie możemy na
kazać wójtowi zastosowania
w planie takich czy innych
rozwiązań - dodaje Wiolet
ta Bober. Jej zdaniem, może
niepokoić fakt przekształceń
na cele budowlane w planie
zagospodarowania Lubomi
ponad 400 ha gruntów do
tychczas użytkowanych rol
niczo. Tereny te mogą stać
się mniej atrakcyjne dla rol
nictwa, gdyż ceny dzierżaw
tych gruntów drastycznie
wzrosną w związku z plano
wanym wprowadzeniem po
datku katastralnego.
Artur Marcisz

krostoszowice - Wybrano firmę, która wykona termoderniza-

że będziemy mogli przeka
zać sołtysom dodatkowe
środki - mówi Czesław Bu
rek, wójt Lubomi.

cję szkoły

Ocieplenie szkoły będzie droższe

(art)

ILE MOGĄ OTRZYMAĆ
SOŁECTWA W RAMACH

FUNDUSZU
SOŁECKIEGO?
Lubomia - 23 992 zł

Syrynia-23 992 zł
Nieboczowy -12 762 zł
Buków-9 380 zł

Grabówka -8 072 zł

Ligota Twór. - 4 634,27 zł

Inwestycję wykona Spół
dzielnia Rzemieślnicza Wie
lobranżowa z Rybnika, któ
ra zaproponowała najniższą
kwotę, tj. 996 tys. zł. Pozosta
li oferenci, których zgłosiło
się aż 14 proponowali oferty
droższe (2 nie spełniły wy
magań formalnych i zostały
odrzuconej, które opiewa
ły na sumy od 1,05 min do
1,45 min zł. Co ciekawe,
kosztorys inwestorski, jaki
jeszcze na początku marca
podawał wójt Godowa, wy
nosił 880 tys. zł. - Kosztorys
nie obejmował wszystkich

robót, które trzeba wykonać
m.in. na starej części szkoły.
Musieliśmy też uwzględnić

uwagi związane z bezpie
czeństwem przeciwpożaro
wym, co również zwiększy

koszty - wyjaśnia Mariusz
Adamczyk, wójt Godowa.
W ramach termomodernizacji szkoły oprócz kom
pletnej wymiany instalacji
centralnego
ogrzewania,
oraz instalacji wodno-kana
lizacyjnych, remont obejmie
również częściowe docieplenie dachów, docieplenie

ścian od wewnątrz w starej,

objętej ochroną konserwato
ra zabytków części szkoły. Z
kolei na nowszej części poja
wi się ocieplenie zewnętrz
ne i nowa elewacja. W bu
dynku sali gimnastycznej za
murowane zostaną niektóre
okna. W innych budynkach

wymienione zostaną stare
okna. Remont zostanie wy
konany w czasie wakacji.
Jednocześnie wójt zapew
nia, że gmina nie planuje
likwidacji szkoły w Kro Sto
szowicach. - Nie ma takiego
tematu - twierdzi Mariusz
Adamczyk.
(art)

12 gminy
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mszana - Grupa nordic walking rozpoczęta treningi

Bez nowego sołtysa

Najpierw trening potem
wypad na trasę

GODÓW Dobiegły końca
zebrania sprawozdawczo-wyborcze w sołectwach
gminy Godów, na których
wybierani byli sołtysi i nowe
rady sołeckie. W wyborach
na sołtysa nie doszło do ani
jednej zmiany w stosunku
do poprzedniej kadencji.
We wszystkich sołectwach
funkcję tę pełnić będą do

Ponad dwadzieścia
osób zebrało się 5
kwietnia pod Wiejskim
Ośrodkiem Kultury i
Rekreacji w Mszanie,
by uczestniczyć w
pierwszych zajęciach
instruktażowych z nor
dic walkingu.

Wrona.
(art)

Kiermasz na
„Tropikalnej Wyspie"
MARKLOWICE W najbliż
szy weekend, 16 i 17 kwietnia,
na „Tropikalnej Wyspie” od
będzie się coroczny kiermasz
świąteczny. - Będą ręcznie
robione kartki świąteczne,
stroiki, ozdoby na stoły oraz

Technika ta wywodzi się
z Finlandii. Tam, jako „sauvakavaly”, święciła triumfy
wśród biathlonistów już w
latach siedemdziesiątych.
Jednak prawdziwy szał na
chodzenie o dwóch kijkach

przyszedł dwie dekady temu.
W Polsce dyscyplina ta swą
popularność zyskała dopiero
przed kilkoma laty i ciągle
się rozwija, czego efekty wi
dać także w Mszanie. Zanim
jednak grupa entuzjastów
ruszyła na trasę, odbył się
instruktaż posługiwania się
kijkami. - Trening był bar
dzo intensywny - przyzna-

tychczasowe osoby. Sołtysem
Gołkowic ponownie zatem
został Piotr Wrodarczyk, Go
dowa - Henryk Olejok, Kro
stoszowic - Erwin Szkatuła,
Łazisk - Zdzisław Widenka,
Skrzyszowa - Henryk Holesz, Skrbeńska - Franciszek
Moczała i Podbucza - Zyta

palmy wielkanocne - tłu
maczy Czesława Somerlik,
jedna z organizatorów kier

Przygodę z kilkami zaczęto ponad dwudziestu mieszkańców Mszany

je Tomasz Miler, dyrektor
mszańskiej placówki, który
osobiście brał udział w za
jęciach. - Jednak daliśmy z
siebie wszystko, humory do
pisały i myślę, że było widać

szybkie postępy w posługi
waniu się kijkami - dodaje.
Instruktor Mirosław Łupieżowiec z Zespołu Szkół Za
wodowych w Wodzisławiu,
przewidział całotygodniowy

system ćwiczeń. - Tydzień
trenujemy sami, a 12 kwiet
nia znów spotykamy się na
zajęciach - tłumaczy dyrek

tor.
(mark)

maszu. - Do tego oczywiście
świąteczne słodycze i wyroby
kulinarne - dodaje. Organiza
torzy nie zdradzają wszyst
kich szczegółów kiermaszu.
Chcą zaskoczyć odwiedzają
cych. - Będzie wiele innych
ciekawych stoisk - zapewnia
organizatorka.
(mark)

połomia - Maria Salamon obchodziła
setne urodziny

Tylko nie śpiewajcie
„Sto lat"

godów - Inwestycja przeprowadzona będzie w trakcie wakacji

Nowe boisko w Gołkowicach
Obiekt powstanie przy Ze
spole Szkół w Gołkowicach.
W okresie wakacyjnym w
miejscu starego betonowego
boiska do piłki nożnej i szutro
wego boiska do koszykówki
powstanie jedno duże boisko
wielofunkcyjne. Plac do gry
będzie miał wymiary 40x20
metrów i okrywać go będzie
tartanowa nawierzchnia. Zo
stanie wyposażone w widow

nię i otoczone piłkochwytami.
- Prowadzimy zajęcia w jed
nej klasie sportowej, w której
dziewczyny trenują siatków
kę, a chłopcy piłkę nożną. Od
przyszłego roku szkolnego
chcemy otworzyć kolejną kla

sę sportową więc na pewno
nowe boisko się nam przyda

- podkreśla Waldemar Paszylka, dyrektor Zespołu Szkół w
Gołkowicach.

Wójt już w zeszłym roku
zapowiadał, że szkoła może
liczyć na nowy obiekt. Sło
wa zamierza dotrzymać - W
budżecie zarezerwowaliśmy
na ten cel na razie 350 tys. zł
- mówi Mariusz Adamczyk,
wójt Godowa. Wszystkie
środki pochodzić będą z bu
dżetu gminy, ale wójt bezy,
że z biegiem czasu uda się
pozyskać na ten cel środki

zewnętrzne. W grę wchodzi
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich. - Na razie jednak
zostały przesunięte terminy
składania wniosków, więc nie
wiadomo, co z tego wyjdzie tłumaczy gospodarz Godowa.
Na nowe boisko czekają też
w Zespole Szkół w Skrzyszo
wie. Najwcześniej może ono
tam powstać w przyszłym
roku.
(art)

połomia - Jak zrobić wielkanocne ozdoby z filcu?

Świątecznie i z jajem
Ciekawe urozmaicenie dla
tradycyjnych świąt - tak w kil
ku słowach można by opisać
warsztaty, które odbyły się 5
kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi.
Za całym przedsięwzięciem
stoją „Kobiety z pasją”, nie
formalna grupa założona
przez cztery nauczycielki w
ramach projektu „Działaj lo
kalnie”. - Projekt zakończył
się w lutym, jednak nie chce
my rezygnować z naszych
działań - tłumaczy Barbara
Konsek, jedna z koordynatorek przedsięwzięcia, nauczy
cielka w ZSP.
Panie, które wzięły udział
w warsztatach, mogły zapo
znać się z techniką tworzenia
jajek wielkanocnych z filcu.

I tak powstały jajka tradycyj
ne, zdobione wymyślnymi
wzorami, jak i mniej oczy
wiste kompozycje, np. wy
glądające jak zajączki. I choć
wydaje się, że uformowanie
takiego jajka nie jest niczym
trudnym, samo przystrojenie
może już przysporzyć sporo
problemów. - Ważna jest kre

atywność. My mamy dużo
energii, jedyne czego nam
było trzeba, to materiałów.
Po zakończeniu projektu,
musimy inaczej finansować
swe działania i szukać środ
ków na zakup materiałów mówi Jagna Adamek, jedna
z „Kobiet z pasją”, również
nauczycielka. - Zaczęłyśmy
od działań z dziećmi, jednak
projekt „Działaj lokalnie” za

Solenizantka nie spodziewała się tak uroczystych obchodów
swojego święta

Nie często zdarza się, by
podczas urodzin obecna była
delegacja urzędu gminy, orkie
stra dęta oraz prasa i kamery.
W tym jednak przypadku
jest to usprawiedliwione - 5
kwietnia pani Maria Sala
mon obchodziła swoje setne
urodziny. - Takiego jubile
uszu gmina nie przeżywała
od prawie 15 lat - tłumaczy
Mirosława Książek-Rduch,
podinspektor ds. promocji i
informacji.

Sposób
na długowieczność

Beata Oślizło, Barbara Konsek, Anna Brzenczek i Jagna Adamek
- kobiety z pasją

kładał także aktywizację do
rosłych, więc zaprosiłyśmy
mamy uczniów do współpra
cy i jak widać, wyszło świet
nie. Łatwo jest zacząć, ale

teraz trudno zrezygnować,
bo tak wiele można jeszcze
zrobić. Dlatego działamy da
lej - dodaje.
(mark)

Obecny na uroczystości
wójt gminy, Mirosław Szy
manek, apelował z uśmie
chem, by nie śpiewać „Sto
lat” lecz 200. Wypytywał
także jubilatkę o przepis na
długowieczność. - Sama nie
wiem - mówi pani Maria.
- Jedynie chyba to, że mogę
pójść do kościoła, odmówić
różaniec i podziękować. To
chyba jest przepis - dodaje.
Jubilatka przeżyła dwie woj
ny światowe, a także ciężkie
lata komunizmu i burzliwy
czas przemian politycznych.
- Mama ciągle stara się być

bardzo samodzielna - mówi
Pelagia Polnik, córka solenizantki. - Warkocz oczywiście
trzeba jej zrobić, czasem po
móc się ubrać. Kiedyś jeszcze
sama chodziła do kościoła,
j ednak kiedy skończyła 95 lat,
zaczęliśmy ją wozić, żeby się
nie przemęczała - dodaje.

Elitarne grono
Solenizantka dołączyła do
elitarnego grona stulatków.
Według badań GUS-u na
2009 r. (nowszych nie opubli
kowano] w Polsce było 3765
osób w wieku stu i więcej
lat. Dzięki prowadzonemu
właśnie spisowi powszech
nemu liczba ta zostanie zak
tualizowana, a jedną z osób
uwzględnionych w statysty
kach będzie z pewnością Ma
ria Salamon.
Gmina Mszana w tym roku
świętować będzie jeszcze inne
stulecie - tym razem chodzi o
remizę strażacką w Gogołowej. - Panią Marię zaprosimy
na obchody powstania straży,
jest przecież jej „rówieśnicz
ką”, a jej mąż sam był kiedyś
strażakiem - mówił Alojzy
Wita, radny z Połomi. (mark)
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mszana - Czy córka radnego dostała pracę za zasługi ojca?

połomia - Nowa twarz na stanowisku
sołtysa

Nowa pracownica w OPS
wzbudza emocje
Sprawa dotyczy zatrudnie
nia w Ośrodku Pomocy Spo
łecznej pani Joanny, córki
Alojza Wity radnego z Polo
nii, wieloletniego działacza,
jednej z kluczowych posta
ci w kampanii wyborczej
obecnego wójta, Mirosława
Szymanka. - Moja córka już
jakiś czas temu zgłaszała za
interesowanie pracą w naszej
gminie, składała w tej sprawie
odpowiednie dokumenty tłumaczy Alojz Wita. - Praca
w OPS to dla niej nie tylko za
robek, ale także pewna droga
rozwoju. Jest opiekunką śro
dowiskową z uprawnieniami,
pracowała w Holandii, gdzie
zdobyła w opiece doświad
czenie - dodaj e radny.

Pomaga przy
przeprowadzce
Pani Joanna nie jest jed

nak zatrudniona w OPS jako
opiekunka na etacie, lecz jako
doraźna pomoc administra
cyjna. - Pomaga nam przed
planowaną przeprowadzką,
porządkuje archiwum, opra
cowuje wybrakowania, jest
u nas „z doskoku” - mówi
Elwira Palarczyk, kierownik
mszańskiego ośrodka. - Nie
było tutaj mowy o żadnym
wolnym wakacie, wtedy
przeszlibyśmy wszystkie po
trzebne procedury, zostałby

zorganizowany odpowiedni
nabór. W wypadku umowy
zlecenia nie ma takiej ko
nieczności, kodeks pracy tego
nie wymaga - dodaje.
Pani Joanna pracę w OPS
rozpoczęła z końcem marca,
umowa wygasa z pierwszym
dniem lipca. Czym kierowało
się kierownictwo przy wybo
rze córki radnego na to stano

wisko? - Znamy tę osobę, a
że była potrzebna pomoc od
zaraz, zdecydowaliśmy się
zaproponować jej umowę
zlecenie. Uważam też, że nie
można kogoś dyskrymino
wać i zabraniać mu wstępu
tylko dlatego, że jest czyimś
synem lub córką. - dodaje El
wira Palarczyk.

Potrzebni są młodzi
Dla radnego Wity sprawa
jest jasna. - Moja córka jest
osobą samodzielną, ja nigdzie
w jej sprawie się nie wsta
wiałem, żadnych dokumen
tów za nią nie przynosiłem
- mówi. Zapytany wprost o
przedwyborcze
obietnice

wójta i o możliwość zawią
zania się układu, odpowiada:
- Jedyną obietnicę jaką wójt
złożył i jaką spełnia, jest po
jednanie sołectw. Potrzebne

Magdalena Herman

wygrywa wybory
lenda oraz Mirosława Piechaczek. Nowa pani sołtys
zebrała największą liczbę
- 94 na 195 ważnych gło
sów. Drugi wynik uzyskała
ustępująca z urzędu Stani
sława Rduch - 42 głosy. -

jest wejście do administracji
ludzi młodych i świeżych, co
już się przecież dzieje - doda
je radny.

Dziękuję w imieniu swoim,
ale i wszystkich mieszkań
ców, pani Stanisławie za te
wszystkie lata trudu w celu

Komuś zależy
na sporze
Sam wójt w sprawę się
nie zagłębia. Twierdzi, że
zatrudnianie na takie stano
wiska leży w gestii kierow
nika placówki. - Wiadomo
mi, że taka osoba pracuje na
umowę zlecenie, jednak nie
znam szczegółów - mówi
wójt. - Pan Wita był ważną
postacią mojej kampanii i to
jest jasne. Jednak wydaje mi
się, że szukanie tutaj jakichś
nieczystych zagrań jest nad
użyciem i komuś wyraźnie
zależy, by wokół tej sprawy

toczył się spór - dodaje go
spodarz Mszany.
Marek Grecicha

Magdalena Herman, nowy
sołtys Poło mi

Połomia, po Gogołowej i
Mszanie, ma nowego sołty
sa. Podczas zebrania wiej
skiego 10 kwietnia wybrano
Magdalenę Herman, która
zastąpiła Stanisławę Rduch.
Kandydatów na to stanowi
sko było pięcioro - oprócz
wyżej wymienionych startowab także Franciszek
Kucharczyk, Eugeniusz Bu-

upiększania i poprawiania
działania naszego sołectwa
- powiedziała w swym po
wyborczym przemówieniu
nowa sołtys Połomi.
Na zebraniu wiejskim
wybrano także nową radę
sołecką. Startowało do niej
siedmioro kandydatów i
cała siódemka do rady się
zakwalifikowała. Są to: Ma
ryla Polok, Antoni Salamon,
Maria Ździebło, Aniela Wilk,
Bernadeta Kuczera, Mirosła
wa Piechaczek oraz Elżbieta
Skorupa.
(mark)

mszana - Skrzyszów - Miłośnicy motocykli zainaugurowali sezon

My się nie ścigamy, delektujemy się jazdą
Zbiórka na parkingu obok
kościoła pw. św. Jerzego w
Mszanie. Potem msza i prze
jazd do baru Retro Motor w
Skrzyszowie. Wśród miło
śników motocykli był Adam
Brudny, radny z Mszany.
- Po co to zorganizowałem?
Wróciłem na motor po dłu

Miłośnicy jednośladów z Mszany

giej przerwie, a że jestem
praktykującym katolikiem,
pomyślałem - dlaczego by

nie obmodlió naszego jeżdże
nia, podziękować i poprosić o
błogosławieństwo - tłumaczy
autor pomysłu.
Po mszy ks. Kazimierz So
bol pobłogosławił wszystkie
maszyny stojące przed kościo
łem. - Nie spodziewałem się,
że tylu ich tu będzie. Zabrakło
mi obrazków do rozdawania!
- mówi. Po obrzędach moto
cykliści utworzyli kolumnę i

udali się z rykiem silników do
baru Retro Motor. Tutaj były
zawody w rzucie silnikiem,
sprawdzian celności, czyli
rzut świecą do nocnika oraz
konkurs toczenia opon.
W zorganizowaniu przed
sięwzięcia pomagali straża
cy i policjanci. Wsparli także
sponsorzy. - Pomogła także
gmina, bo przecież takie wy
darzenie to promocja - doda

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kto nie ryzykuje - nie pije szampana
W minioną sobotę w samym sercu Wodzisławia na ul. Targowej, odbyło się oficjalne otwarcie nowego atelier fryzjerstwa i kosmetologii Agnieszki
Weindich i Joanny Dyba. „Kto nie ryzykuje - nie pije szampana" - takimi słowami zostali powitani zaproszeni goście, którzy przybyli na imprezę z całej

Polski. Nie zabrakło pączu i wyśmienitych przystawek serwowanych przez hostessy wystylizowane zgodnie z najnowszymi trendami mody. Fuzja dwóch
wyjątkowych osobowości twórczyń atelier jest realizacją ich wspólnej filozofii wykonywania profesji fryzjerskiej i kosmetologicznej, a także tworzeniem
wspólnych kolekcji na dany sezon oraz łączeniem tradycji z najnowszymi trendami. „Inspirują nas silne, charyzmatyczne osobowości. Jesteśmy otwarte
na każdego człowieka, niezależnie od jego poglądów, płci, religii czy orientacji seksualnej.
Uwielbiamy klasykę w wydaniu Marylin Monroe i Jamesa Deana niemniej źródłem inspiracji są dla nas ekscentryczne wizerunki Marii Peszek, Madonny

czy Marilyn'a Mansona". Niepowtarzalny klimat tego miejsca tworzą stylowe meble i ekskluzywne dodatki. „Chciałyśmy stworzyć przestrzeń, w której

każdy może się poczuć wyjątkowo i komfortowo. Przerażają nas salony urody, które najczęściej przypominają wnętrza fabryki, w których człowiek jest
kolejnym elementem na taśmie produkcyjnej. Dlatego postanowiłyśmy zrobić zupełnie coś innego". Ściany atelier zdobią fotografie kreatorek wykonane
przez warszawskiego fotografa mody - Damiana Milczarka oraz grafiki autorstwa Karoliny Gajewskiej. „W przyszłości chciałybyśmy, żeby atelier stało

się przestrzenią otwartą na różne dziedziny sztuki, miejscem spotkań wszystkich tych, którzy pragną rozbudzać w sobie piękno"

BĄDŹ PIĘKNA NA WIOSNĘ!
Wyślij SMS na numer 7101 (koszt 1 zł + VAT) z prefiksem NRG i odpowiedzią na pytanie: czy słowo atelier pochodzi z języka francuskiego?

Wśród czytelników, którzy poprawnie odpowiedzą na pytanie wyłonimy osoby, które otrzymają kupony do nowo otwartego Atelier Fryzjer
stwa i Kosmetologii Agnieszki Weindich & Joanny Dyba.

W treści SMS-a oprócz odpowiedzi prosimy o wskazanie interesującej Państwa nagrody

Do wygrania kupon na:
1. zabieg nawilżająco - ujędrniający + strzyżenie damskie z myciem + masaż siatsu

2. koloryzację + hennę brwi lub rzęs.
Przykładowy SMS: NRG Tak 1

Konkurs trwa do poniedziałku 18 kwietnia do godzinny 12:00. Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany telefonicznie.

je Adam Brudny.
- Bikerzy to świetni ludzie
- tłumaczy Bogusław Ścibik.
- Nie zdążyło mi się jeszcze,
żeby żaden z nich nie zatrzy
mał się, gdy potrzebowałem
pomocy. To jest bujda, że je
steśmy hermetyczną subkul
turą. Wystarczy chcieć do nas
dołączyć, wystarczy to w so
bie poczuć - dodaje.
(mark)
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powiat - Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ROW wycofał uchwałę dotyczącą podziału mandatów

Wybory w spółdzielni mieszkaniowej
- zmiana w ostatniej chwili
W poniedziałek ruszyły
wybory do rady nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej
ROW - największej w po
wiecie wodzisławskim. Opu
blikowano listy kandydatów
z podziałem na okręgi. Poja
wiła się zmiana w stosunku
do wyborów organizowa
nych wcześniej. Do tej pory

siedem mandatów należało
się kandydatom z osiedli Pia
stów, XXX-lecia i Dąbrówki.
Teraz ustalono, że na osiedle
Piastów i XXX-lecia trafią
po 3 mandaty, natomiast na
Dąbrówki jeden. Zgodnie
z zasadą jeden mandat na
każde 500 osób zamieszkują
cych osiedle. To oznacza, że
obecny przewodniczący rady
nadzorczej Ryszard Sochacki
z os. Dąbrówki ma mandat w
kieszeni. Jest jedynym kandy
datem na tym osiedlu.

Na starych zasadach
- Decyzję o nowym podzia
le podjęliśmy po zebraniach z
mieszkańcami, którzy uważa
li, że należy stworzyć podział
gwarantujący każdemu z osie
dli chociażby jednego kandy

data. Do tej pory nie było to
zagwarantowane - mówi Jan
Grabowiecki. Dodaje, że spra
wy personalne nie miały tutaj
żadnego znaczenia. Mimo to,
prezes wycofał się z tego po
mysłu. W piątek, 8 kwietnia,
zarząd spółdzielni zdecydo
wał o wycofaniu uchwały
dotyczącej podziału manda
tów i wybory odbędą się na
dotychczasowych zasadach.
- Zdecydowaliśmy tak, by
nie budzić kontrowersji i aby
wybory były jak najbardziej
przejrzyste - wyjaśnia prezes
Grabowiecki.

Wybory byłyby fikcją
Z takiego obrotu sprawy
cieszy się Mirosław Wolski, je
den z mieszkańców. Kilka dni
temu wysłał do spółdzielni
wniosek o wycofanie wspo
mnianej uchwały z porządku
obrad. - Za niedopuszczalne
uważam publikowanie listy
kandydatów uwzględniające
podział okręgu Dąbrówka,
XXX-lecia, Piastów zgodny
z nie podjętą jeszcze uchwa
łą - mówi Mirosław Wolski.
- Nie może być tak, że ustala

się liczbę mandatów skoro
nie podjęto jeszcze uchwały.
Miała być ona głosowana na
krótko przed wyborem rady
nadzorczej. Szkopuł w tym,
że mamy pięć zebrań, na któ
rych odbywają się wybory, a
uchwała jest ważna po pozy
tywnym przegłosowaniu na
każdym z nich. Tak więc, wy
bór członków do rady nadzor
czej na nowych zasadach w
poniedziałek w Wodzisławiu
byłby fikcją, skoro ostatnie
spotkanie odbywa się w pią
tek w Radlinie. Taką uchwałę
każdy mógłby zaskarżyć, a
głosowanie byłoby nieważne
- tłumaczy mieszkaniec.
Wolski dodaje, że wybory
budzą kontrowersje także
z innych podwodów. Mówi
m.in. o miejscu zebrań. Jego
zdaniem organizowane są
one z dala od blokowisk tak,
by utrudnić do nich dostęp
osobom starszym. - Niska fre
kwencja jest na rękę obecnym

władzom spółdzielni - mówi.

Tutaj chodzi o sianie
zamętu
Prezes Grabowiecki takimi

zarzutami jest zdziwiony. - Po
pierwsze, od lat wybory odby
wają się w tym samym miej
scu. Po drugie wybieramy wła
śnie takie miejsca, gdzie zmie
ści się więcej osób. W centrum
osiedli nie mamy takiego loka
lu, w którym pomieścimy 200
ludzi i więcej - odpowiada Jan
Grabowiecki. Jego zdaniem
osobom stawiającym takie za
rzuty chodzi tylko i wyłącznie
o sianie zamętu. - Gdzie byli
oni wcześniej? Gdzie byli w
latach poprzednich, kiedy
wybierano władze spółdziel
ni? Wcześniej nikomu nic nie
przeszkadzało. Uważam, że
jest to rozgrywka grupy ludzi,
którym nie chodzi wyłącznie
o dobro spółdzielni - dodaje
prezes.

Prezes niezagrożony
Rada nadzorcza liczy 15
członków. Zgodnie z zasa
dą - jeden mandat na 500
mieszkańców - 4 mandaty
przypadają na os. Centrum
w Wodzisławiu, 7 na osiedla:
Piastów, XXX-lecia i Dąbrów
ki, 2 na osiedle Rydułtowy i
po jednym na osiedle Pszów

- Zdecydowaliśmy się na zmianę uchwały, by nie było żadnych
wątpliwości - mówi Jan Grabowiecki

i Radlin. Do tej pory kadencja
rady nadzorczej trwała 5 lat.
Po zmianie ustawy okres ten
skrócono do lat 3.
Zanim członkowie spół
dzielni wybiorą nowe wła
dze nastąpi punkt, w którym
podejmą decyzję o udziele
niu absolutorium prezesowi
SM ROW Janowi Grabo-

wieckiemu i jego zastępcom:
Władysławowi Maryjce i

Iwonie Kółeczko. Na zmia
ny na najwyższych stanowi
skach się nie zanosi. Nawet
osoby krytykujące wcześniej
sposób wyboru do rady nad
zorczej twierdzą, że preze
sem nadal powinien być Jan
Grabowiecki.
(raj)
Harmonogram zebrań
dostępny na stronie
internetowej SM ROW lub
w portalu nowiny.pi

racibórz - Po sygnale od uczennicy dyrekcja zawiadomiła policję

Uczennica oskarża nauczycielkę
Lada dzień do Kuratorium
Oświaty w Katowicach wpły
nie dokumentacja dotycząca
incydentu w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Racibo
rzu. Dyrektor zawiadomił
kuratorium po tym, jak jedna
z nauczycielek miała ude
rzyć na korytarzu uczennicę
pierwszej klasy.
W raciborskim ekonomiku nikt nie chce oficjalnie mó
wić o tym, co się wydarzyło 6
kwietnia na jednej z przerw.
Jedni twierdzą, że nastoletnia
Monika nie wstała by powie
dzieć „dzień dobry” nauczy

cielce, inni, że trzymała nogi
na ławce. Cała afera kładzie
się cieniem na raciborskiej

szkole, a w ustaleniu praw
dy nie pomaga monitoring,
który w tajemniczy sposób
przestał działać i nie zareje
strował zdarzenia na szkol
nym korytarzu. Sprawa jest
o tyle zagadkowa, że chodzi
o uczennicę o bardzo dobrej
opinii i jedną z najbardziej
doświadczonych nauczycie
lek, Teresę Okaj. O tym, co
dokładnie wydarzyło się tego
dnia w szkole, nie wiedzą na
wet rodzice uczennicy, którzy
o sprawie dowiedzieli się od
dyrekcji. - Nauczycielka mia
ła uderzyć uczennicę w gło
wę. Są na to świadkowie. Ta
pani powinna już dawno od
począć. Wielokrotnie zwra

cano jej uwagę, że w wieku
67 lat trzeba się oszczędzać
- mówi nasz rozmówca, któ
ry prosił nas o nieujawnianie
nazwiska.
- Wiemy, że obecnie dy
rektor szkoły stara się wy
jaśnić całą sytuację - mówi
nam Anna Wietrzyk, rzecz
nik Kuratorium Oświaty w
Katowicach. - W tym tygo

dniu powinniśmy otrzymać
dokumentację. Sprawa może
zostać skierowana do rzecz
nika dyscyplinarnego dla
nauczycieli, bo się do tego
kwalifikuje. Rzecznik ma 3
miesiące na zbadanie spra
wy, po czym może ją skiero
wać do komisji dyscyplinar

nej. Ta ma szeroki wachlarz
środków, jakie może zastoso
wać od nagany po wydalenie
z zawodu - mówi Wietrzyk.
Urzędniczka mówi również,
że sprawą zajmują się odpo
wiednie instytucje.
- Na tę chwilę nie otrzy
maliśmy zawiadomienia o
takim zdarzeniu, choć tego
typu sprawy prowadzone są
z oskarżenia prywatnego.
Prokurator może w wyjątko
wych okolicznościach włą
czyć się również w taką spra
wę - mówił nam w dniu za
mknięcia gazety prokurator
Franciszek Makulik zastępca
szefa Prokuratury Rejonowej
w Raciborzu. Jak ustaliliśmy,

zawiadomienie zostało zło
żone przez dyrektora szkoły.
- 8 kwietnia otrzymaliśmy
zawiadomienie o naruszeniu
nietykalności cielesnej jednej

z uczennic przez nauczycie
la w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu
- mówi Edward Kowalczyk z
Komendy Powiatowej Policji
w Raciborzu. - Nie udziela
my więcej informacji w tej
sprawie - ucina policjant. W
poniedziałek, 11 kwietnia,
nauczycielka opublikowała
swoje stanowisko w tej spra
wie. - Plotki potrafią znisz

czyć niejednego człowieka.
Oświadczam, że nie uderzy
łam uczennicy ani jej nie ob

raziłam. W każdej ze szkół, w
której byłam zatrudniona, by
łam pracownikiem solidnym,
rzetelnym i kulturalnym. Nig
dy nie byłam również zwol
niona z żadnej ze szkół. My
ślę, że w dalszym ciągu będę
mogła żyć w przekonaniu, że
pracuję z młodzieżą mądrą,
kulturalną i bardzo utalen
towaną - tłumaczy Teresa
Okaj. Nauczycielka dziwi się
równocześnie, że w szkole
przestał działać monitoring,
który mógłby pomóc w ujaw
nieniu sprawy. - Całe zamie
szanie to nie wina uczniów.
Tyle mogę powiedzieć w tej
sprawie - ucina rozmowę.
Adrian Czarnota

Ruszyła III edycja konkursu

NAUCZYCIEL ROKU

Wodzisławskie

Od 5 kwietnia do 3 maja można zgłaszać kandydatów do tytułu „Nauczyciel Roku". Wystarczy wysłać SMS (koszt 1 zł + VAT) na numer 7101 w treści wpisując prefiks
NRX imię i nazwisko nauczyciela oraz nazwę szkoły, w której uczy. Przykład: NRX Jan Kowalski Gimnazjum nr 4 w Wodzisławiu.
We wtorek 17 maja w „Nowinach Wodzisławskich" opublikowane zostaną krótkie sylwetki nominowanych. Będzie można na nich głosować do 29 maja. Wyniki opu
blikujemy 31 maja. Wygrywa nauczyciel z największa liczbą sms-ów. Wybieramy nauczyciela w dwóch kategoriach: gminy wiejskie i miasta.
Nagroda dla nauczyciela jest niespodzianką. Wśród głosujących rozdamy dwie nagrody - talony do młodzieżowego sklepu odzieżowego o wartości 300 zł każdy.

ww w. sp or t-3 65 .pl

BEZPŁATNY TYGODNIK DO NOWIN RACIBORSKICH, NOWIN WODZISŁAWSKICH, TYGODNIKA RYBNICKIEGO

WYWIAD TYGODNIA

TRANSMISJE LIVE
NA PORTALU

MATEUSZ LUCIA

dwumetrowy zawodnik z Raciborza
o swojej przygodzie z siatkówką
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ZUZEL - RKM Rybnik

Zawodnicy Górnika
Radlin przywieźli medale
■ 11
z Gliwic

Po znakomitym widowisku

rybniccy żużlowcy

pokonali faworyzowaną
Polonię Bydgoszcz

■ KOSZYKÓWKA

Mirosław Orczyk i jego
dziewczyny sq o krok
od utrzymania w lidze ■ 12

■ ZAPASY

Mistrzostwa Polski
Juniorów

■ TEMAT TYGODNIA - Nowa rada sportu

ŻEBY STRATEGIA SPORTU
NIE BYŁA MARTWYM PAPIEREM

■2

PIŁKA NOŻNA B KLASA

STRONA 15|

Wytrzymały
nie wytrzymał

POLECAMY

■ PIŁKA NOŻNA - Podokręg Racibórz, Rybnik

Pożegnali piłkarza
z Adamowie

■ W NASTĘPNYM NUMERZE:

• Utex ROW rozegrał ostatni
mecz w sezonie

Na uroczystościach pogrzebowycli, oprócz
rodziny i przyjaciół tragicznie zmarłego Toma

sza Harnasza, pojawili się koledzy z boiska oraz

• Wywiad - Dariusz Kozielski

rządzi w kilku klubach

władze piłkarskiego podokręgu.

■ 15

stwach świata w Jordanii

■ AMATORZY- Racibórz, Rybnik

Koszykarze konczq sezon
■ 13

^■lujyTjklsi5ł.PL
imprezy luziywitd koltuia

• Nasi szermierze na mistrzo

• Temat tygodnia - Ile kluby

płacą za stadiony i hale?

Nie byłeś
na meczu?
Nie rozpaczaj!

2 | sport-365.pl
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■ PIŁKA NOŻNA - Ekstraliga kobiet

■ ZAPASY - Mistrzostwa Polski juniorów w stylu klasycznym

Mistrz gromi beniaminka - bat trick Winczo
W meczu ekstraligi kobiet
RTP Unia Racibórz przed
własną publicznością roz
gromiła
Stilon
Gorzów
Wielkopolski 8:0. Hattricka
w meczu ustrzeliła Agniesz
ka Winczo. Raciborzanka
w pierwszej połowie trafi
ła trzy razy, a po przerwie
dorzuciła jeszcze jednego
gola. Spotkanie było jedno
stronnym
widowiskiem.
Gra toczyła się pod bramką
gości, którzy tylko kilka razy
zbliżyli się do pola karnego
unitek. W pierwszej połowie
podopieczne trenera Remi
giusza Trawińskiego grały
szybko, składnie i bardzo
skutecznie, a efektem było
prowadzenie po 45 minu
tach 6:0. Rywalki ograni
czały się jedynie do obrony
własnej bramki. W drugiej
połowie zabrakło szczęścia

i skuteczności. Trafienia w
słupek i poprzeczkę, mini
malnie niecelne uderzenia
obok słupka to obraz gry w

PO MECZU POWIEDZIAŁ
Remigiusz Trawiński
trener RTP Unia Racibórz
Tak jednostronnego meczu
już dawno nie byto. Żal, że

nie padto więcej bramek.
Ktoś zrobił krzywdę tej li
dze, gdy powiększy! ją do
10 drużyn. Gramy mato
meczów z silnymi przeciw
nikami. Liga jest mato cie
kawa i brak jest emocji gdy
przeciwnik w całym meczu
dwa razy przekroczy potowę boiska.

>
s
Pl
cc

Agnieszka Winczo (przy piłce) zdobyła cztery bramki i goni Anię
Sznyrowską w klasyfikacji strzelczyń ekstraligi

tej części spotkania. Jedy
ny pozytyw meczu to grad
bramek, w tym kilka ład
nych, które mogli zobaczyć
nieliczni kibice na stadio
nie przy ulicy Zamkowej.
Najładniejszym trafieniem
popisała się w 85. minucie
meczu Słowaczka Ivana
Bojdova, która huknęła z 25
metrów w samo okienko.

RTP Unia Racibórz

8:0

Stilon Gorzów Wielkopolski

BRAMKI: Agnieszka Winczo (15., 32., 33.. 47.). Marta Stobba (17 ), Patrycja Wi
śniewska (28.), Katarzyna Krupa (36.), Ivana Bojdova (85.)

RTP UNIA: Wilk, Pawlak (46. Hajduk), Mika (46. Zyta), Konsek, Stobba, Krupa, Landeka (70. Sosnowska), Bojdova, Żelazko. Winczo, Wiśniewska (46. Istokova)

Wyniki 12. kolejki
Medyk Konin - Górnik Łęczna 2:2, AZS Wrocław - Czarni So
snowiec 6:0, Mitech Żywiec - FC Katowice 0:2

WiZ

uznać za duży sukces - twier
dzi przez MKZ Unia Racibórz
Grzegorz Pieronkiewicz. - Na
MPJ nie wystartował Dawid
Ersetic, który nadal jest kon
tuzjowany i postanowiliśmy
jeszcze go oszczędzić. Za-

18-letni zapaśnik z Unii idzie w
ślady starszego kolegi Dawida
Ersetica
wodnik garnie się do trenin
gów, ale go przepędzamy z
sali treningowej - śmieje się

prezes MKZ Unia. Kolejny
poważny start dla juniorów
będzie miał miejsce w czerw
cu na mistrzostwach Europy
w Serbii.
(kozz)

Słaba Zapora nie powstrzymała Unii

Dramat Górnika
Do groźnie wyglądającej
sytuacji doszło na meczu
Regionalnej figi juniorów
pomiędzy KP Unia Raci
bórz, a Górnikiem Zabrze
SSA, który został rozegrany

ły dwie karteki pogotowia.
- Istniało ryzyko złamania
żeber u bramkarza Unii, ale
po pierwszych oględzinach
lekarza te obawy się nie po
twierdziły. Z zawodnikiem

w sobotę przy ulicy Srebr
nej w Raciborzu. Na dwie
minuty przed końcem me
czu zawodnik gości Tomasz
Harynek doznał złamania
nogi w straciu z bramka

wszystko jest w porządku,
ale pozostaje na obserwacji
w szpitalu - informuje tre
ner KP Unia Andrzej Mar
ców. Jak informuje strona
juniorów Górnika Zabrze,

rzem Unii. Urazu nabawił
się także bramkarz Mate
usz Karbowniczek. Do obu
poszkodowanych w ciągu
piętnastu minut przyjecha

Tomasz Harynek ma złama
ną nogę w trzech miejscach

z przemieszczeniem. Prze
rwa w grze j est przewidywa
na naprzynajmniej pół roku.

2:3

W miniony weekend w Za
mościu odbyły się mistrzo
stwa Polski juniorów w stylu
klasycznym. W najlżejszej ka
tegorii turnieju (50 kg) srebr
ny medal zdobył reprezentant
Unii Racibórz - Arkadiusz
Gucik. Ten 18-letni zawodnik,
który przed miesiącem zdo
był złoty medal podczas Mię
dzynarodowych Mistrzostw
Polski, tym razem dał się po
konać o dwa lata starszemu
Jerzemu Szulcowi z klubu Or
lęta Trzciel. - Szkoda, że nie
zdobył złotego medalu, ale
biorąc pod uwagę fakt, iż jest
to jego pierwszy rok startów
w juniorach to i tak można to

■ PIŁKA NOŻNA - IV liga Grupa Śląska II

■ PIŁKA NOŻNA - Regionalna liga juniorów

KP Unia Racibórz

Srebrny Gucik

Górnik Zabrze SSA

BRAMKI: Gladus 4,21.- Wondołowski 8., 66 Jfclf 47

KP UNIA: Karbowniczek-Adamiak. Todoruk, Kazimierz, Grzesik, Depta. Płoch Pącz-

ko, Nikel, Gladus, Kozdęba
GÓRNIK ZABRZE SSA: Płoskonka - Plotka, Bajor, Kilian, Juszczak, Betka, Marcin
Wolf, Śladkowski, Blonka, Tabis, Wondotowski
REZERWY: Damian Urban, Tomasz Harynek, Michał Cholewa

Trwa dobra passa piłkarzy
raciborskiej Unii, którzy w

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło na dwie minuty przed
końcem. Spotkanie zakończyło się z półgodzinnym opóźnieniem.

W samym meczu zespoły
strzeliły pięć goli, a spotka
nie w stosunku 3:2 wygrali
goście z Zabrza.
Bardzo dobrze mecz za
częli podopieczni Andrzeja

Marcowa, którzy już po czte
rech minutach prowadzili z
Górnikiem 1:0 po golu Prze
mysława Gladusa. Górnicy
szybko wyrównali, a trafienie
zaliczył Bartłomiej Wondołowski pakując piłkę do siatki
z kilku metrów. W 21. minu
cie rajd w kierunku bramki
Zabrza przeprowadził Ma
teusz Grzesik i wyłożył pił

kę do Gladusa, któremu nie
pozostało nic innego jak skie
rować ją do bramkiprzyjezdnych. Okazji bramkowych
było mnóstwo zarówno po
jednej stronie jak i po drugiej,
ale w kolejnych minutach to
Górnicy trafiali do siatki Ma

rundzie wiosennej nie prze
grali żadnego spotkania. W
spotkaniu rozegranym w Po
rąbce przeciwnikiem unitów
była miejscowa Zapora, która
wyprzedzała Urnę o trzy punk
ty. W meczu o sześć punktów
z sąsiadem w tabeli IV ligi KP
Unia Racibórz pokonała na
wyjeździe Zaporę Porąbka
2:0, po bramkach Marcina
Pawlisza. Dobry bilans me
czów z Zaporą w Porąbce,
gdzie Unia nigdy nie przegrała
został podtrzymany. Jest to do
bry prognostyk przed następ

nym spotkaniem z Gwarkiem

teusza Karbowniczka. Naj
pierw Marcin Wolf strzelił z

okolic 16 metra, a później na
3:2 dla Górnika na raty strzał
oddał Wondołowski. Górnik
wygrał 3:2 i utrzymał się na
piątej pozycji w tabeli. Unia
zajmuje ostatnią, 13. pozycję.

wsz

Ornontowice.

Zapora Porąbką

PO MECZU POWIEDZIAŁ
Andrzej Marców
trener KP Unia Racibórz
- Kolejny mecz, w którym
zdobywamy bardzo cenne
punkty. Zwyciężyliśmy po
solidnej i kolektywnej grze
drużyny. Bardzo dobra gra
Marcina Pawlisza, co jest
także efektem dobrej posta
wy całego zespołu. Mecz
był wyrównany, ale wiatr
bardzo mieszał w naszych
szykach obronnych. Godne
podkreślenia jest to, że po
rozegraniu trzech spotkań
nie przegraliśmy ani jedne
go meczu i straciliśmy tylko
jedną bramkę.

0:2

KP Unia Racibórz

BRAMKI: 01 Marcin Pawlisz 28.0:2 Marcin Pawlisz 89
KP UNIA RACIBÓRZ: Kubów, Selera, Fryt, Chetchowski, Słysz, Gawryluk. Podstawka

(R. Haras 80.), Kowalczyk, Potaczek, Pawlisz (Gawron 90.), Pniewski (Pytlik 87.)
ŻÓŁTE KARTKI: Kierczak - Podstawka, Selera
SĘDZIA: Piotr Bielecki

(kozz). (WiZ)
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DLA SPORTOWCÓW I OSÓB AKTYWNYCH
AJN1ŻSZE CENY! STAŁE RABATY!

RYBNIK, UL KOŚCIUSZKI 59, tel. 32 755 08 05

“dopłatado homologacji ciężarowej wynosi 1000 zł

studio
tatuażu artystycznego

LATA GWARANCJI

Janusz Caius

Obszerny bagażnik i dzielona tylna kanapa

Aut Gleńsk

TATA MOTORS
Owner of Jaguar and Land Rover

www.tata moto r.com. pl

ul. Bieruńska 64,43-200 Pszczyna

__________ Tel. (32)44744 04

• pasja

złomowania pojazdów, przydatności do odzysku i recyklingu dostępne pod adresem internetowym www.tatamotor.com.pl
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PO MECZU POWIEDZIELI

Fenomenalny mecz Rekinów
Po porażce w Łodzi dzia
łacze RKM szybko zdecy
dowali się na działanie. Do
drużyny Rekinów dołączył
Sławomir Drabik. Ale to nie

on zadecydował o pierw
szej wygranej rybniczan w
sezonie. Dziś już wiadomo,
gwiazdą zespołu z Rybnika
jest Antonio Lindbaeck.
To właśnie Szwed był naj
skuteczniejszym
zawod
nikiem KS ROW Rybnik.

Bardzo dobrze zaprezento
wali się również Andrej Karpow i Rory Schlein. Nowy
nabytek rybnickiej drużyny
- Drabki jeździł więcej niż
przyzwoicie. Co prawda dwa
biegi miał słabsze ale w pozo
stałych pokazał, że mimo 45
lat może być silnym punktem
drużyny.
Początek spotkania był
bardzo wyrównany. Pierw
szych pięć biegów zakończy

ło się remisem. Dopiero para
Lindbaeck - Łoktajew poko
nała Walaska z Kościechą i
wyprowadziła rybniczan na

Piłkarze z Rybnika nadal
przewodzą w tabeli III ligi.
Muszą jednak zacząć zdo
bywać komplety punktów

jeżeli marzą, aby ta sytuacja
utrzymała się do ostatniej
kolejki. W meczu przeciwko

prowadzenie, którego ci nie
oddali już do końca spotka
nia. Jeszcze tylko raz po dzie
wiątej gonitwie był remis ale
chwilę potem Schlein i Pytel
przywieźli cztery punkty
przy tylko dwóch rywala.
Bardzo ważny dla przebie
gu spotkania był bieg 12. W
nim Sajfutdinow z Adam
czakiem jechali na 5:1. Byli
jednak bardzo mocno nęka

ni przez Drabika. W efekcie
młodzieżowiec z Bydgoszczy
upadł a powtórka zakończy
ła się remisem. Spotkanie

rozstrzygnęło
podwójne
zwycięstwo Schleina z Karpowem w pierwszym nomi
nowanym biegu. W drugim
wygrał Walasek, który wy
przedził Lindbaecka. I był to
jedyny bieg kiedy to Szwed
nie przywiózł trójki.
Podczas inauguracyjnego
spotkania sezonu 2011 na
torze przy ul. Gliwickiej do
pisali również kibice, którzy
szczelnie wypełnili trybu
ny. Jeżeli Rekiny utrzymają

ekipie Orzeł Babienice/Psary
podopiecznym Jana Furlepy
zabrakło zdecydowania żeby
sięgnąć po całą pulę.
Spotkanie lepiej rozpoczęli
przyjezdni i tylko dzięki bar
dzo dobrej postawie Piotra

PO MECZU POWIEDZIAŁ
Jan Furlepa, trener Energetyka ROW
Zawsze twierdziłem, że jeżeli meczu nie da się
wygrać, należy go przynajmniej zremisować.
Dzisiejszy rywal grał dobrze, walczył. Trzeba
przyznać, że wysoko zawiesił nam poprzeczkę.
Mieliśmy swoje sytuacje, aby strzelić bramkę.
Nie udało się i należy z tego wyciągnąć wnioski. Tak napraw
dę sezon dopiero się zaczyna. Tak jak już mówiłem, łatwych
meczów nie będzie. Wszyscy mocno się koncentrują na rywa
lizację z liderem. Szkoda, że dziś nic nie chciało nam wpaść.
Nie ma pretensji do swoich zawodników za zaangażowanie.
Musimy się pozbierać i walczyć w kolejnych meczach.

Sławomir Drabik, zawodnik RKM
Najważniejsze jest zwycięstwo. Jeżeli chodzi o
mój występ - byto prawie dobrze. Oczywiście
biegi, w których nie przywiozłem punktów mo
gły być lepsze ale brakuje jazdy. Szczególnie na
rybnickim torze. Wierzę, że z każdym meczem
Kibice w Rybniku są fantastyczni. Czuję się jak u
u.
Antonio Lindbaeck, zawodnik RKM
Na początku mieliśmy problemy z torem. Było
ślisko ale z każdym biegiem wyglądało to lepiej.
W lidze chodzi o to, żeby wygrywała drużyna.
Osobiście chciałem wywalczyć komplet ale w
ostatnim biegu musiałem uznać wyższość Wa
laska, który zniszczył moją szansę na pełną pulę.

Karpow (w niebieskim) i Schlein (w czerwonym) byli mocnymi
punktami w potyczce z faworyzowaną Polonią Bydgoszcz

formę z meczu z Polonią to
spokojnie mogą walczyć o
czołowe lokaty w lidze a ki
bice pobić rekord frekwencji
sprzed dwóch lat. 25 kwiet
nia rybniczanie powalczą
o kolejne ligowe punkty.
Wtedy właśnie w Poznaniu

zmierzą się z tamtejszym
Lechmanem. Tydzień póź
niej pojadą u siebie z Gdań

KS ROW Rybnik - Polonia Byd
goszcz 48:42
ROW: Rory Schlein - 10
(3,3,1,0,3). Daniel Pytel - 1
(0,1,0), Sławomir Drabik - 8
(3,0,3,2,0),
Andrej Karpow - 10+2
(0,3,2*,3,2*), Antonio Lind
baeck - 14 (3,3,3,3,2), Kamil
Fleger - 2 (1,0,1), Aleksandr
Łoktajew - 3 (2,1,w,0)

skiem.

Marek Pietras

Pasia, bramkarza Energety
ka ROW cały czas na tablicy
wyników widniał remis. W 7.
minucie dwukrotnie musiał
ratować swój zespół przed
utratą bramki. Dziesięć mi
nut później w końcu groźnie
zaatakowali
rybniczanie.
Szczupak
Szatkowskiego
nie dat jednak Energetykowi
prowadzenia. W końcówce
znów zaatakowali piłkarze
Orła. Najpierw strzelał Sta
nia a po oliwili Młynek. Piłka
po obu uderzeniach nie zna

były prowadzone w bardzo
jednostajnym tempie i ciężko
było zaskoczyć walecznych
gości. Dobrą zmianie dał Ko
cur, który wprowadził nieco
ożywienia w ofensywie. Kil
kakrotnie próbował również

lazła jednak drogi do bramki.

podań z Kocurem znalazł się
przed Masiną. Zdecydował
się na strzał głową, który był
zbyt mało precyzyjny, aby
po nim piłka zatrzepotała w

Po zmianie stron lepiej zaczęli
grać rybniczanie. Niestety, nie
przekładało się to na klarow
ne sytuacje strzeleckie. Nadal
dużo było niedokładności.
Akcje podopiecznych Furlepy

strzałem z dystansu pokonać
golkipera z Babienie. W 75.
minucie na boisku pojawił się
Kamil Kostecki, który przez
ostatnie tygodnie borykał się
z kontuzją. I to właśnie do
świadczony pomocnik miał
piłkę meczową. Po wymianie

siatce. Ostatecznie mecz za
kończył się bezbramkowym

Aleksandr Łoktajew, zawodnik RKM
Po moim upadku nie ma już śladu. To jest żużel i
takie rzeczy się zdarzają. Chciałem za bardzo wy
grać i dlatego przeszarżowałem. Na szczęście nic
poważnego się nie stało. Zebrałem się i jeździłem
dalej. Trzy punkty, które dziś zdobyłem to średni
wynik. Ja miałem w miarę udany pierwszy bieg, potem było już
gorzej. Ale trzeba zaznaczyć, że rywal był dziś bardzo mocny.

Start Gniezno
GTŻ Grudziądz

Polonia Bydgoszcz
KS ROW Rybnik
Orzeł Łódź
Lotos Wybrzeże Gdańsk
Lechma Poznań
Lokomotiv Daugavpils

4
4

2
2
2
2
2
2
1
1

+26
+26
+22
+3
-8
-19
-22
-24

2
2
2
0
0
0

Energetyk ROW Rybnik

remisem, co było sukcesem

lidera z Opola. Te spotkania

dla przyjezdnych i na pewno
nie uszczęśliwiło kibiców z
Rybnika.
Teraz piłkarze Furlepy po
jadą na dwa mecze wyjaz
dowe. Za tydzień zagrają z
Polonią Łaziska, tydzień póź

mogą okazać się kluczowe
w ostatecznym rozrachun
ku. Na szczęście dla rybni
czan ich rywale również
gubią punkty. To sprawia, że
rybnicka drużyna nadal ma
bezpieczną przewagę w tabe

niej pojadą na mecz do wice-

li nad grupą pościgową, (pm)

REKLAMA

SAMOOBSŁUGOWA MYJNIA BEZDOTYKOWA 24H
ul. Bug u mińska 31
tel. 32 451 46 31

Akcesoria

Ł

Serwis

www.nautica-gorzy5s.pl

I basen pływacki 25 xl 2 m
I basen rekreacyjny
12x6mzhydroniasaza(iii
> 4 jacuzzi
I zjeżdżalnia
> tunel wodny

ponadto laprasinmy do: salonu odnowy tnologicino). kawiami. sklnpńw:
spofW wo go. akwarystyczna go oraz fryzjoro, gabinallt stylizacji paznokci i punktu

łlrfotmacji turystycznej.

Rowery

wer
Maniak.pl
rowerowe foteliki do
jazdy z dziećmi
J bogaty wybór programów

! brak mechanicznego tarcia po lakierze

I doskonała czystość bez uszkodzeń lakieru
I mycie wybranych elementów pojazdu
I brak konieczności demontażu lusterek, bagażnika na dachu, itd
I dwustanowiskowy odkurzacz

PSZÓW. UL. KS. PAWŁA SKWARY 54 (w

placu)

Duży wybór, lekkie ceny
Świerklany, ul. Rybnicka 31
www.rowermaniak.pl
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■ PIŁKA MOŻNA-I liga

Odra rozbita przez drużynę, której grozi likwidacja
To był mecz o przysłowio
we sześć punktów. Niestety, o
ile w przypadku poprzednich
przegranych Odry, o grze
drużyny Jarosław Skrobacza można było powiedzieć
coś dobrego, to na grę jego
zespołu w sobotę lepiej spu
ścić zasłonę milczenia. - Za
graliśmy j eszcze słabiej niż w
Kluczborku. GKP wygrał za
służenie - podsumował spo
tkanie Jarosław Skrobacz. I
trzeba się z nim zgodzić. Co
prawda przez większość spo
tkania częściej przy piłce byli
piłkarze Odry, ale niewiele
dobrego z tego wynikało.
Piłkarze z Wodzisławia nie
potrafili wypracować sobie
klarownych sytuacji. Jedy
na dobra okazja w pierwszej
połowie to strzał Samuelsona Odunki, który jednak był
zbyt słaby by sprawić kłopot
bramkarzowi GKP. W poczy

Odra Wodzisław

J "J

BRAMKI: Nganbe Nganbe (72.) -Drozdowicz (69.89 ), Ilków-Goląb (79)
SKŁAD ODRY: Buchalik, Marek. Tanzyna. Cybulski. Caha, Brzozowski (79 Sobik),
Jary. Kuczok. Stolpa, Odunka (79. Skrobacz) Nganbe Nganbe (88. Bartosiewicz)

SKŁAD GKP: Ulman, Ilków-Gofąb, Grocholski. Jasiński, Banasiak, Ciach, Łuszkiewicz. Kaczmarczyk. Matkowski (63. Latuszek). Drozdowicz. Górski (84. Woiciechow-

ski).
ŻÓŁTE KARTKI: Brzozowski (Odra) - Jasiński (GKP)

SĘDZIOWIE: Szrek. Stelmaszczyk Kondrak

naniach ofensywnych zespo
łu Skrobacza było zbyt wiele
niedokładności i przypadku.
Z kolei goście atakowali rza
dziej, ale ich próby były o
wiele bardziej przekonujące.
Dwukrotnie sporym kunsz
tem po strzałach zza pola
karnego musiał popisać się
Michał Buchalik. bramkarz
Odry.
Jedyny pozytyw zaprezen
towany przez wodzisławską

PO MECZU POWIEDZIELI
Jarosław Skrobacz, trener Odry
Widać byto w naszej grze braki w przygotowaniu
fizycznym. Pewnych rzeczy nie da się oszukać.
My skleciliśmy drużynę na tydzień przed roz
grywkami i po prostu zabrakło czasu na jej przy
gotowanie.

Krzysztof Pawlak, trener GKP
Może powiem nieskromnie, ale byliśmy dziś ze
społem lepszym i wygraliśmy zasłużenie. Przy
jechaliśmy w 14 zawodników, bo część piłkarzy
stwierdziła, że nie potrafi w takich warunkach
walczyć i ja ich rozumiem. Był to najprawdopo
dobniej ostatni nasz wyjazd w I lidze. Tylko cud może uratować
zespół GKP a cuda raczej się nie zdarzają.

■ PIŁKA NOŻNA - Liga okręgowa

alną akcję Grasmana i jego
precyzyjne podanie ponow

drużynę to bramka Jeana
Ngabne Nganbe w 72. mi
nucie meczu. Była to błyska
wiczna odpowiedź Odry na
gola Emila Drozdowicza,
który wyprowadził swój ze
spół na prowadzenie w 69.
minucie meczu. Filigrano
wy napastnik trafił do siatki
głową po dośrodkowaniu z
lewej strony. Niestely kolejne
bramki zdobywali już lylko
goście. W 79. minucie trafił
Michał lików - Gołąb, a dobił
Odrę Drozdowicz, który Irafii
do siatki minutę przed upły
wem regulaminowego czasu
gry. W obu przypadkach nie
popisała się defensywa go
spodarzy. Bramek GKP mo
gło strzelić nawet więcej, bo
gra obronna Odry rozsypała
się jak domek z kart i goście
łatwo zaczęli stwarzać sytu
acje bramkowe. - Chcemy
jak najlepiej, wałczymy, a nic
nam nie wychodzi. Nie wiem
dlaczego - mówił po meczu
wyraźnie załamany Daniel
Tanżyna.
Z tak słabą grą raczej nie
ma szans na przyciągnięcie

ą
I
arX
1
2

Defensorzy GKP łatwo rozbijali ataki Odry
na trybuny większej ilości
kibiców. W sobotę przyszło
ich 700, mimo tego, że klub
rozdał w szkołach 1000 bezpłatnych wejściówek. Co

gorsza, z taką grą Odra jest
murowanym kandydatem
do spadku. Przegrała z druży
ną, która jeszcze w piątek nie
była pewna swego przyjazdu

do Wodzisławia. Goście są w
fatalnej sytuacji organizacyj
nej. Coraz głośniej mówi się o
ich wycofaniu z rozgrywek.
Artur Marcisz

■ TENIS STOŁOWY - III liga

Sobala z Grasmanem
rozmontowali Skrzyszów
Pewne zwycięstwo 3:0
odniósł Górnik Pszów nad
Gwiazdą Skrzyszów. Gospo
darzom niewątpliwie pomo
gło osłabienie gości, którzy
od 15. minuty grali w dzie
siątkę.
Wtedy bowiem czerwo
ną kartkę obejrzał stoper
Gwiazdy, Tomasz Drożdż,
który przed polem karnym
sfaulował,
wychodzącego
na czystą pozycję zawodni
ka gospodarzy. Długo jed
nak Górnik nie potrafił wy
korzystać przewagi jednego
gracza. Co prawda zepchnął
Gwiazdę do obrony, ale aż
do około 60. minuty meczu
nie przynosiło to efektu w
postaci strzelenia gola. Wte
dy to Zbigniew Grasman do
brym podaniem uruchomił
Artura Sobalę, który wyszedł
sam na sam z bramkarzem
gości i okazję wykorzystał.
10 minut później indywidu

GKP Gorzów Wlkp.

nie wykończył Sobala, któ
ry tylko przyłożył nogę jak

należy i zrobiło się 2:0. Ta
sama dwójka dobiła Gwiaz
dę kilka minut później.
Znów asystował Grasman, a
Sobala precyzyjnym lobem
pokonał bramkarza gości,
kompletując tym samym
klasycznego hattricka.
- Myślę, że był to dość
jednostronny mecz, tyle że w
pierwszej połowiebrakowało
nam skuteczności. Duże bra
wa należą się Grasmanowi,
który kolejny raz wykonał
dobrą robotę - powiedział
po meczu Tomasz Gajewski,
trener Górnika. - Górnik to
dobra drużyna, więc po czer
wonej kartce musieliśmy
postawić na obronę. Długo
gospodarze nie potrafili zna
leźć na nas sposobu. Niestety
popełniliśmy ewidentne błę
dy, które zostały wykorzysta

Gwiazda i Betsznica wygrały
Szczególnie cenne zwycię
stwo odniosła drużyna OSP
Betsznica, która u siebie po
konała 6:4 KTS II Lędziny.

Dzięki temu zwycięstwu
Betsznica awansowała z
przedostatniego na 14. miej
sce. Sytuacja w dalszym
ciągu nie jest jednak łatwa.

OSP ma 11 punktów na kon
cie, tyle samo co przedostat
ni BISTS II. Do plasujących
się na 13. miejscu Lędzin,
traci 3 punkty.
W nieco lepszej sytu
acji znajduje się Gwiazda
Skrzyszów. Okazałe zwy
cięstwo 9:1 nad BISTS-em II

pozwoliło zachować jej 10.
miejsce. 16 punktów, a więc
tyle samo co Gwiazda, mają
również plasujące się za nią
drużyny Gwarka Ornonto
wice i Andersu Jedność II
Żywiec,

rażki doznała ekipa Jedynki
Pszów, która została we wła
snej hali rozbita 2:8 przez
lidera Beskid Brenna. Mimo
porażki Jedynka z 26 punk
tami na koncie utrzymała 4.
miejsce w tabeli.

W grupie drużyn wal
czących o awans srogiej po-

(art)

■ PIŁKA NOŻNA - A klasa

Wicelider z Radlina

przegrał derby powiatu w Łaziskach
Spotkanie Polonii Łaziska
z Górnikiem Radlin zakoń

czyło się minimalnym acz
kolwiek zasłużonym zwycię
stwem gospodarzy 1:0.
Jedyna bramka spotka

ne - powiedział z kolei Piotr
Drożdż, trener Gwiazdy.

nia padła w 70. minucie
spotkania. Na uderzenie z
20 metrów zdecydował się

(art)

pomocnik gospodarzy Woj-

ciech Oślizło. Mocny i plaso
wany strzał zaskoczył bram
karza gości, który nie miał
szans na udaną interwencję.
Wcześniej na listę strzelców
mogli się jeszcze wpisać Pa
weł Hojka i Krzysztof Ośli
zło, ale piłka po ich strzałach
zatrzymywała się na słupku
bramki Górnika.

- Moim zdaniem wygra
liśmy całkiem zasłużenie,
A piękna bramka Oślizłego
była ozdobą tego meczu - po
wiedział po meczu Roman
Zieliński, trener Polonii. Po
dobnego zdania był opiekun
Górnika. - Wygrał zespół
lepszy. My dziś rozegraliśmy
słabe spotkanie. Nic nam w

zasadzie nie wychodziło,
nie mieliśmy pomysłu na
rozegranie akcji pod bramką
rywala. Oddaliśmy bardzo
mało strzałów, więc korzyst
nego rezultatu trudno się
było dziś spodziewać - pod
sumował grę swojej drużyny
Dawid Dylich, trener Górni
ka Radlin.
(art)
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III LIGA

■ PIŁKA NOŻNA - Liga okręgowa

(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

XIX kolejka (09/10.04.2011)

LEKCJA FUTBOLU
od Gorzyc
W meczu XVIII kolejki
ligi okręgowej Rafako
Racibórz podejmowało
na własnym boisku
Czarnych Gorzyce.
Gospodarze przegrali to
spotkanie 0:2.

rozgrywane lewą flanką
przez Macieja Pawlisza koń
czyły się niepowodzeniem.
Goście za to zdołali zdobyć
kolejną bramkę. W 36. mi
nucie Przemysław Pawliczek
po otrzymaniu podania od...
swojego bramkarza, umieścił
piłkę w siatce. Druga połowa

Start Bogdanowice - Polonia Łaziska Górne 2:1

Pniówek Pawtowice - Rozwói Katowice

2:2

Skalnik Gracze-Skałka Żabnica

4:1

LZS Leśnica - Victoria Częstochowa

0:1

Victoria Chróścice - LZS Piotrówka

2:2

2:3

BKS Stal Bielsko-Biała - MKS Myszków

Oderka Opole - KS Kras lejów

3:0 wo

Energetyk Rybnik - Orzeł Ba bienica/Psary 0:0

TABELA
1 Energetyk ROW Rybnik 19

to bezskuteczne ataki raciborzan. W ofensywie za to,
świetnie poczynali sobie go
ście. Na nic się zdały samotne
rajdy Grabinioka i Pawlisza
w pole karne Gorzyc. Czar
ni wywieźli z Raciborza trzy
cenne punkty.

43 43-15

2. Oderka Opole

19

36

28-13

3. Skałka Żabnica

19

34

27-17

4. BKS Stal Bielsko-Biała

19

34

28-15

5. LZS Leśnica

19

33

33-23

6. Polonia Łaziska Górne

19

30

26-22

7. Start Bogdanowice

19

28

29-24

8. Orzeł Babienica/Psary

18

27

23-18

9. Rozwój Katowice

18

25

23-17

10.MKS Myszków

18

24

28-24

11. LZS Piotrówka

19

23 35-29

12.Pniówek Pawłowice

18

18

15-24

13.Victoria Częstochowa

19

18

16-29

14.Victoria Chróścice

18

16

11-31

15.Skalnik Gracze

18

10

17-36

16. KS Krasiejów

19

4

6-51

IV LIGA

Wojciech Kowalczyk

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 2)
XVIII kolejka (09/10.04.2011)

Zespół Wojciecha Grabionioka od początku spotka

nia chciał narzucić swoje
tempo gry. Jednak silny wiatr
utrudniał osiągnięcie celu.
Drużyna Jana Adamczyka,
broniąca się przed spadkiem
nie chciała być chłopcem do
bicia i już w 13. minucie gola
z rzutu wolnego zdobył Mar

Wojciech Grabiniok (w zielonym) walczy o piłkę z dwójką rywali

Rafako Racibórz

0:2

Czarni Gorzyce

Rogów-Carbo Gliwice

2:1 (1:1)

Porąbka-Unia Racibórz

0:2 (0:1)

Zorv — Ornontowice

0:1 (0:1)

Mikołów - Marklowice

1:1 (1:1)

Podbeskidzie B-B II - Rydułtowy

2:2 (1:1)

Czechowice-Dziedzice - Bojszowy

2:1 (1:0)

Rekord B-B - Ruda Śląska

2:0 (1:0)

Nadwiślan Góra-Czaniec

4:0 (0:0)

TABELA

BRAMKI: Marcin Ogierman (13.), Przemysław Pawliczek (36.)
RAFAKO: Rafał Koczwara - Łukasz Sombrowski, Grzegorz Baran (18. Krzysztof Cie
szyński), Łukasz Pikuła, Tomasz Wojciechowski, Marcin Puzio (60 Marcin Ułański),

1. Czechowice-Dziedzice

18

38

39:20

2 Rogów

18

37

31:18

3. Rekord B-B

18

37

39:15

4. Nadwiślan Góra

18

32

40:30

5. Czaniec

18

31

25:19

6. Podbeskidzie B-B II

18

29

37:19
25:24

cin Ogierman. Można się
tutaj doszukiwać winy wia

Sławomir Pytlik (75. Adrian Rosik), Maciej Pawlisz, Grzegorz Wojda, Wojciech Grabi

tru, ponieważ interwencja
bramkarza była poprawna,
a mur tworzyło aż pięciu
zawodników
gospodarzy.
Ostatni kwadrans pierwszej
połowy to mądra gra Gorzyc
i bezradność Rafako. Akcje

CZARNI: Łukasz Strzelecki - Witold Lamczyk, Jan Krupiński, Tomasz Stolarski, Ka

7. Mikołów

18

28

mil Kotkowski Marcin Ogierman, Marcin Płaczek, Dawid Skrzyszowski (80. Szymon

8. Ornontowice

18

27

28:31

Adam), Mirosław Pawlusiński (60. Rafał Wala), Przemysław Pawliczek (87. Rafał

9. Bojszowy

18

25

34:31

10 Rydułtowy
11.Ruda Śląska

18

24

34:32

18

18

35:41

12 Unia Racibórz

18

17

20:44

13.Porąbka

18

17

19:37

14 Marklowice

18

13

16:26

15.Carbo Gliwice
16 Żory

18

12

22:37

18

12

17:37

niok, Michał Zieliński (60. Łukasz Zajda)

Jęczmionka) Dawid Widenka

ŻÓŁTE KARTKI: Kamil Kotkowski (Czarni Gorzyce), Tomasz Wojciechowski (Rafako
Racibórz)

SĘDZIOWIE: Krzysztof Krawczyk, Kamil Kupka, Mariusz Łukasik

REhLAMA

■ PIŁKA NOŻNA
- Klasa okręgowa (gr. 3)

AWANS NA PIĄTKĘ
Jedność Jejkowice podejmo
wała odwiecznie trudnego
rywala - LKS Krzyżanowice.
Mecz zakończył się zwycię
stwem gospodarzy 1:0. Go
ście przyjechali do Jejkowic
bez straty bramki w dwóch
dotychczasowych meczach
rundy wiosennej, w składzie z
najlepszym strzelcem Mariu
szem Frydrykiem, który w 16.
występach zdobył 22 gole.
Pierwszy strzał w światło
bramki oddał w 21. minucie
Lemiesz, jednakże Bindacz
pewnie wyłapał to uderzenie.
Kolejne minuty przyniosły
dalszą ofensywę gospodarzy
i dobre okazje do strzelenia
bramki dla Dudka oraz Le
miesza. W przeciwieństwie
do poprzednich spotkań Jed
ność zaraz po przerwie ru
szyła do następnych ataków
przez co na efekty nie trzeba
było długo czekać. W 53. mi
nucie rzut rożny w doskonały
sposób egzekwował Lemiesz,
a jego wrzutkę przeciął głową
Wypchoł zdobywając efek
towną bramkę. Jedność po
zdobyciu gola nie osiadła na
laurach przeprowadzając co
chwilę groźne akcje. Już pięć
minut po golu Wypchoła w
doskonałej okazji znalazł się
Lemiesz. Ostatnie minuty
meczu, a tych arbiter doliczył
aż pięć, to prawdziwy horror.
Krzyżanowice z determinacją
atakowały i dwukrotnie do
szło do zamieszania, które
mogło zakończyć się golem
dla gości. Ostatecznie Jejko
wice wygrały i awansowały
na piąte miejsce w tabeli.
(kj)

KLASA OKRĘGOWA

Wiosenne

Zapowiedzi
■ III LIGA
(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

XX kolejka (16.04.2011)
Rozwój Katowice - Bogdanowice (sb

lub do wyczerpania

1T00), Łaziska Górne - ROW Rybnik
(sb 16:00), Żabnica - Pawłowice Ślą

promocja obowiązuje

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 1)

XVIII kolejka (09/10.04.2011)
1:1
1:1

Tempo Paniówki - Stal Chełm Śląski
LKS Łąka - Krupiński Suszec
Pogoń Imielin - GKS II Katowice

2:2

Czarni Piasek - LKS Bełk

0:3

Leśnik Kobiór - Znicz Jankowice

2:2

Concordia Knurów - MKS Lędziny

1:0

Sokół Wola - Unia Kosztowy

2:1

Iskra Pszczyna - Unia Bieruń Stary

1:2

TABELA

skie (sb 16:00), Piotrówka - leśnica

1. Iskra Pszczyna

18

47

51-7

-Skalnik Gracze (sb 16 00) Myszków

2. Krupiński Suszec

18

31

38-24

- Chróścice (sb 16:00), Psary/Babie-

3. Sokół Wola

18

31

30-26

nica - Oderka Opole (sb 16:00), Stal

4 Unia Bieruń Stary
5. Stal Chełm Śląski

18

29

27-22

18

29

32-29

6. Leśnik Kobiór

18

28 30-23

7.Czarni Piasek

18

25

27-35

8. MKS Lędziny

18

24

27-26

9 LKS Bełk

18

24 32-32

(sb

16:00),

Victoria

Częstochowa

Bielsko-Biała - pauza.

■ IV LIGA
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 2)

XIX kolejka (16.04.2011)
Ruda Śląska - Czechowice-Dziedzi-

lO.Pogoń Imielin

18

24

22-30

ce (sb 11:00), Rogów - Mikołów (sb

11.GKS II Katowice

18

23

30-25

16:00), Żory - Podbeskidzie B-B II (sb

12.Concordia Knurów

18

22

18-24

16:30), Ornontowice - Unia Racibórz

13.Tempo Paniówki

18

21

23-39

14. LKS Łąka

18

16

21-28

15. Unia Kosztowy

18

13

16-29

16.Znicz Jankowice

18

11

22-47

(sb 16:30), Rekord B-B - Rydułtowy
(sb 16:30), Czaniec - Marklowice (sb
16:30), Porąbka - Carbo Gliwice (sb

16:30), Bojszowy - Nadwiślan Góra

(sb 16:30).

■ KLASA OKRĘGOWA
(ŚL.ZPN KATOWICE - GRUPA 1)

KLASA OKRĘGOWA
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)
XVIII kolejka (09/10 04 2011)

XIX kolejka (16/17.04.2011)

Rafako Racibórz-Gorzyce

0:2 (0:2)

Bełk - Imielin (sb_ 16:30), Krupiński
Suszec - Chełm Śląski (sb 16:30),

Jedłownik* - Pietrowice Wielkie

2:0(10)

Pszów-Skrzyszów

3:0 (0:0)

Iskra Pszczyna - Paniówki (sb 16:30),

Rymer Rybnik-Syrynia

0:1 (0:1)

Czyżowice - Połomia

2:1(10)

Kosztowy -

Concordia

Knurów

(sb

16:30), Bieruń Stary - Sokół Wola (sb

Jejkowice-Krzyżanowice

1:0 (0:0)

16:30), Lędziny - Kobiór (sb 16:30),

Świerklany-Nędza

4:1 (30)

GKS Katowice II - Łąka (nd 15:00),

Szczejkowice - lubomia

3:2 (1:2)

Jankowice — Czarni Piasek (nd 16:30).

■ KLASA OKRĘGOWA
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

Zaległy mecz XI kolejki (13.04.2011)

cenowy

Rymer Rybnik-Jedłownik* (śr 17:00 w
Rybniku na stadionie przy ul. Gliwickiej).

BLACK RED WHITE
Pszów - ul. Traugutta 4, tel. (32) 453 06 17; Racibórz - ul. Bosacka 61, tel. (32) 415 41 00;
Rybnik - ul. Jankowicka 9, tel. (32) 73 95 320; Rybnik - ul. Kadłubka 30 - powierzchnia 2700 m2,
CZYNNE 7 DNI W TYGODNIU tel. (32) 425 86 32; Wodzisław Śląski - ul. Bogumińska 17,
tel. (32) 455 13 72; Żory - ul. Boryńska 7 - powierzchnia 2000 m2, tel. (32) 435 06 60;

XIX kolejka (16/17.04.2011)
Krzyżanowice - Czyzowice (sb 16:30),

TABELA
1.Jedłownik*

17

44

60:13

2. Lubomia

18

31

37:34

3. Pszów

18

31

38:27

4. Krzyżanowice
5. Świerklany

18

30

42:28

18

29

34:28

6. Jejkowice

18

29

32:26

7. Rymer Rybnik

17

27

28:28

8. Nędza

18

27

37:28

9. Pietrowice Wielkie

18

27

31:29

Nędza - Pszów (sb 16:30), Jejkowice

10. Czyżowice

18

26

26:30

- Rafako Racibórz (sb 16:30), Syrynia
- Świerklany (sb 16:30), Skrzyszów

11. Rafa ko Racibórz

18

24

27:39

12.Syrynia

18

20

32:34

- Jedłownik* (sb 16:30 w Jastrzębiu),

13.Szczejkowice

18

17

26:47

14. Połomia

18

16

23:34

15.Skrzyszów

18

14

20:44

16.Gorzyce

18

13

22:46

Pietrowice Wielkie - Szczejkowice (nd
15:00), Lubomia - Gorzyce (nd 16:30),
Połomia - Rymer Rybnik (nd 16:30).

Pod nazwą ledtownik* występuje lastrzębie.

6 SpOrt-365.pl
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■ PIŁKA NOŻNA-A klasa podokręg Racibórz

A KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XIX kolejka (09/10.04.2011)

Niespodzianka w Zawadzie

Kuźnia Raciborska - Ocice Racibórz 5:0 (0:0)
Buków — Turza Śląska
4 1(1:1)
Samborowice — Tworków
Krzanowice-Górki śląskie

1 3(0:1)
4 3(1:2)

Gaszowice - Kornowac

6 0 (2:0)
1 1 (1:0)

Ruda Kozielska - Krzyżkowice
Rzuchów-Nowa Wieś

1 2(0:1)

Zawada - Rudy

0 1 (0 0)

O losach meczu zadecydowało zdarzenie

TABELA
1. Kuźnia Raciborska

18

40

49:21

2 Gaszowice

18

37

51:28

3 Zawada
4 Górki Śląskie

18

34

34:16

18

34

42:18

5. Turza Śląska

18

31

41:39

6. Krzanowice

18

31

38:27

7 Buków

18

26

35:29

8 Rudy

18

25

27 26

9 Ruda Kozielska

18

25

28:27

10 Nowa Wieś

18

23

29:33

11 Kizyzkowice

18

21

19:34

12 Kornowac

18

20

34:42

13 Tworków

18

18

22:34

14. Ocice Racibórz

18

17

27 58

15. Samborowice

18

16

2743

16. Rzuchów

18

14

28:56

z 39. minuty. Wtedy zawodnik Naprzodu

Zawada Krzysztof Raszczok, wyprosto
waną nogą sfaulował Mateusza Procka,

piłkarza Buku.

ZAPOWIEDZI
XX kolejka (16/17.04.2011)
Gaszowice - Krzanowice (sb 15:00), Górki
Śląskie - Ruda Kozielska (sb 17:00), Krzyź-

kowice - Samborowice (sb 17:00), Rudy
- Rzuchów (sb 17 00), Twoików - Buków
(nd 15:00), Kornowac - Ocice Racibórz (nd
16:00), Turza Śląska - Zawada (nd 17:00),
Nowa Wieś - Kuźnia Raciborska (nd 17:00)

A KLASA
(PODOKRĘG RYBNIK)

XIX kolejka (09/10.04.2011)
LKS Ró|- Wicher Wilcliwy.

2:0

Górnik Czerwionka - Płomień Ochojec

1:2

TKKF Zuch Orzepowice - Start Mszana

0:2

Polonia Łaziska Rybnickie - Górnik Radlin 1 O
KS Wielopole - MKS 32 Radzieiów

3:0

LKS Skrbeńsko - Granica Ruptawa
Gótmk Boguszowice - Olza Godów

2:3
3:2

Pierwszy Chwatowice - Orzet Jankowice

2:1

TABELA

Sędzia zawodów Robert Wala
nie miał wątpliwości i usunął za
wodnika gospodarzy z boiska,
Do tego momentu przewagę
mieli piłkarze Naprzodu, którzy
jednak nie potrafili wykorzy

mocną piłkę w pole karne, ta
odbiła się od Wojciecha Fran
cuza i wpadła do bramki obok
bezradnego Michała Łagody,
bramkarza Naprzodu. Strata
bramki zmusiła miejscowych

stać swoich sytuacji. Z drugiej
strony konsekwentnie grający
goście, starali się maksymalnie
ograniczać zagrożenie pod wła
sną bramką, Do przerwy więc
kibice nie oglądali bramek.

do zmiany stylu gry. Stopniowo
Naprzód zaczął osiągać przewa
gę i często zamykał gości na ich
połowie. Okazji bramkowych
jednak zbyt wiele nie stworzył.
Najdogodniejszą miał Rafał

Po zmianie stron, grający w
osłabieniu gospodarze sta
rali się zabezpieczyć przede
wszystkim grę w tyłach. Goście
stwarzali sytuacje głównie po
dynamicznych rajdach prawą

Wójt, ale filigranowy napastnik
mając przed sobą tylko bram
karza Buku uderzył nieczysto i
Ryszard Morgała pewnie złapał
piłkę. W końcówce gospodarze
wykonywali serię rzutów roż

stroną i centrach w pole karne,
Tam jednak czujnie spisywali
się defensorzy Naprzodu. W
65. minucie popełnili w koń
cu błąd. Jeden z zawodników
Buku ograł przy końcowej linii
obrońcę gospodarzy, dograł

nych. Nawet jednak obecność
w polu karnym bramkarza nie
pomogła Naprzodowi w strze
leniu wyrównującej bramki i
niespodzianka stała się faktem.

(art)

1 Granica Ruptawa

19

42

47-18

2. Górnik Radlin

19

38

34-13

3. Pierwszy Chwatowice

19

35

32-19

4 IKS Skrbeńsko

19

33

51-35

5. MKS 32 Radziejów

19

30 38-33

6. LKS Ró|

19

29

32-31

BRAMKI: Francuz (65.)_________________

7. Start Mszana

18

28

27-27

NAPRZÓD: Łagoda, Białas Tanzyna, Burdacki, Kurzawa (46 Jęczmionka), Dąbek t,

8. TKKF Zuch Orzepowice

19

28

32-30

Byczek, Dąbek D, Wójt, Karkoszka (60. Stolorz), Raszczok

9. Płomień Ochojec

19

27

34-26

Naprzód Zawada

0:1

Defensor Buku Mariusz Wanglorz (z lewej) powstrzymuje Tomasza Karkoszkę

Buk Rudy
________

PO MECZU POWIEDZIELI
Robert Tkocz, trener Naprzodu
Nie wykorzystaliśmy dogodnych sytuacji w pierwszej połowie. Potem graliśmy w osłabieniu, ry
wal zdobył bramkę i przegraliśmy. Rywal zagrał z większą determinacją.

BUK: Morgała, Giemza (85. Filipowski), Wanglorz, Depta, Skowronek, Procek Mate

10. Polonia łaziska Rybnickie 18

26 31-27

11.Górnik Czerwionka

19

26 36-40

12. KS Wielopole

19

23

33-43

Bok M.)_________________________________________________________________________

13 Olza Godów

19

21

22-45

ŻÓŁTE KARTKI: Karkoszka, Tanzyna (Naprzód) - Moric, Wanglorz, Skowronek, Fili

14. Wicher Wilchwy

19

19

31-41

powski (Buk)

15. Górnik Boguszowice

19

15

20-44

16. Orzeł Jankcwice

19

10

21-55

usz, Moric, Gawron Francuz. Sadło (73. Bok T). Procek Marcin (60. Bębenek, 90.

Waldemar Kowol, trener Buku
Z różnych źródeł słyszeliśmy, że drużyna Naprzodu zamierza walczyć o awans. My te plany dziś
chcieliśmy pokrzyżować i to się udało. W pierwszej połowie zagraliśmy dokładnie tak jak sobie to
zaplanowaliśmy. W drugiej połowie troszkę zabrakło nam sił i konsekwencji.

CZERWONA KARTKA: Raszczok (Naprzód)
SĘDZIOWIE: Wala, Nowak, Wieczorek

ZAPOWIEDZI
XX kolejka (16/17.04.2011)
Wicher Wilchwy - Pierwszy Chwatowice, Orzeł
Jankowice-Górnik Boguszcwice, Olza Godów

- LKS Skrbeńsko, Granica Ruptawa - KS Wie
lopole, MKS 32 Radziejów - Polonia Łaziska
Rybnickie, Górnik Radlin - TKKF Zuch Orzepo
wice, Start Mszana - Górnik Czerwionka, Pło
mień Ochcjec - LKS Rój

B KLASA

1

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XIX kolejka (09-10.04.2011)
Chałupki - Cyprzanów

0:3 (0:3)

Pawłów-Gamów

6:1 (3:0)

Bieńkowice-Zabetków

3:1 (1:0)

Dzimierz — Płonią Racibórz

7:0 (3:0)

Pstiązna-Studzienna

1:1 (0:0)

Markowice - Lyski

1:1 (0:0)

Babice - Brzezie

0:1 (0:0)

Nieboczowy- Adamowice

Bardzo ważny mecz,
szczególnie dla gospo
darzy, został rozegrany
w Boguszowicach.
Miejscowy Górnik po
dejmował Olzę Godów
i to właśnie przyjezdni
wydawali się być fawo
rytem tej potyczki.

przełożony

TABELA
1. Dzimierz

18

41

49T2

2 Nieboczowy

17

39

55:29

3 Brzezie

18

36

37:21

4 Gamów

18

33

45:38

5 Cypizanów

18

31

37:34

6 Pawłów

18

27

51:44

7. Studzienna

18

27

42:32

8. Bieńkowice

18

27

41:32

9. Zabetków

18

25

42:40

10. Lyski

17

23

35:36

11 Markowice

18

17

33:39

12 Ptonia Racibórz

18

16

27 58

13. Chałupki

18

16

35:57

14. Adamowice

16

14

36:54

15. Pstrązna

18

13

22:47

16. Babice

18

11

30:44

Podopieczni Adriana Ko-

mecznego prezentowali się
w ostatnich kolejkach bar
dzo clirbrze. Wygrali w Jankowicach i ograli u siebie silne
Chwakiwice. Tym razem ze

Górnik Boguszowice

(nd 13:00), Adamowice - Babice (nd 15:00),
Gamów - Pstiązna (nd 15 30), Wicher Płonią
- Markowice (nd 15 30), Brzezie - Bieńkowice

(nd 16:00), Lyski-Nieboczowy (nd 17:00).

ni w walce o utrzymanie. W
składzie, który desygnował
do gry Marian Wilim już tra
dycyjnie znalazło się kilku
młodzieżowców. Mimo to,
zawodnicy z Boguszowie, po

bramce Gzyżyckiego, scho
dzili na przerwę prowadząc
1:0. Po zmianie stron do od
rabiania strat ruszyli goście.
Na efekty nie trzeba było
długo czekać. Do siatki Tecława, który po długiej prze
rwie wrócił między słupki,
trafili Zganiacz i Mik (to był

3:2

Olza Godów

BRAMKI: Czyzycki Byczek, Kurowicki — Zganiacz. Mika

ZAPOWIEDZI
XX kolejka (16/17.04.2011)
Zabetków - Pawłów (sb 16:00), Studzienna
- Chałupki (sb 17:00), Cyprzanów — Dzimierz

szli jednak pokonani.
Przedostatni w tabeli Gór
nik nie zamierza składać bra

GÓRNIK: leclaw - Swoboda, Kurowicki, R. Tectaw, Czyzyci. Szczeciński. Gawiński,

Marian Wilim był
bardzo zadowolony z
tego co w meczu z Olzą
zademonstrowali jego
zawodnicy

Wilczek. K. tuc, Łobodziński, Byczek. Grali również: Kama. Ł. tuc

OLZA: Budnik, Borek, Lajda, Hudek. Cnota, S

Borek. Sitek. M. Borek. Kubina,

Rduch, Zganiacz. Grali również: Ostrowski, Mika, Sitek

SĘDZIOWIE: Adamczyk, Uryszek, Bogdański

_

debiut i premierowy gol tego
zawodnika). Gospodarze zdo
łali jednak wyrównać a o ich
zwycięstwie
zadecydował
znakomity strzał Kurowickiego. Obrońca Górnika ustawał
sobie piłkę 25 metrów przed
bramką rywala i uderzył nie
do obrony. To dobrze wróży
na przyszłość podopiecznym
Wilinia. Jeżeli w kolejnych

spotkaniach zademonstru
ją podobną waleczność, i
co ważniejsze, skuteczność

walka o utrzymanie nie musi
być beznadziejna. Olza musi
wrócić na ścieżkę zwycięstw,
aby w miarę szybko zapew
nić sobie spokojne miejsce w
środku tabeh.
(pm)

PO MECZU POWIEDZIELI
Marian Wilim, trener Górnika Boguszowice
To może nie byt jakiś porywający mecz, ale na pewno nie bra
kowało walki. My cały czas skupiamy się na tym, aby zdobywać
punkty. To w naszej sytuacji kluczowa sprawa. Dlatego bardzo
się cieszę z tego zwycięstwa. Już ostatnie mecze pokazały, że
gramy nieźle. Pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony w potycz
kach z faworytami do awansu. Trzeba też pamiętać, że u nas
w podstawowym składzie gra sześciu młodzieżowców. To na
pewno zaowocuje w przyszłości.
Adrian Konieczny, trener Olzy Godów
Ten wynik to zimny prysznic dla mojej drużyny, Nie można wy
grać jeśli dobrze się gra tylko przez ostatnie 20 minut. Zagrali
śmy po prostu przeciętnie, Szkoda tej porażki.
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■ PIŁKA NOŻNA - B klasa podokręg Racibórz

B KLASA
(PODOKRĘG RYBNIK)

XV kolejka (09/10.04.2011)

Wytrzymały nie wytrzymał
Do ogromnej niespodzian
ki doszło w Pawłowie gdzie
gospodarze nie dali szans
Gamowowi wygrywając
6:1. To goście byli fawory

tem tego spotkania.
Piłkarze z Pawłowa już po
20. minuta cli prowadzili 3:0.
Najpierw trafienie zanoto
wał Mateusz Górny w piątej
minucie spotkania. Posłał
piłkę z okolic s'rodkowej linii
boiska, a ponieważ boisko w
Pawłowie jest krótkie to piłka

w mgnieniu oka wpadła do
siatki gości. Na 2:0 podwyż
szył Dawid Kocur strzałem z
prawej strony pola karnego.
Minęły dwie minuty, a było
już 3:0. Tym razem do spra
wozdania
sędziowskiego
dopisał się Patryk Opołony,
wykorzystując zamieszanie
w polu karnym. Do przerwy
utrzymało się trzybramkowe
prowadzenie. W drugiej po
łowie Pawłów nadal rozda
wał karty. Na 4:0, po szybkiej

kontrze, gola zdobył ponow
nie Górny, mijając bramkarza
i kierując futbolówkę do pu
stej bramki. Nie dość, że przy
jezdnym spotkanie układało
się fatalnie to jeszcze Grze
gorz Wytrzymały sfaulował
napastnika z Pawłowa, który

miał szansę wyjść na pozycję
sam na sam z bramkarzem.
Za to przewinienie piłkarz
z Gamowa ujrzał czerwo

ną kartkę. Z rzutu wolnego,
który został podyktowany
za wspomniany faul, strzelał
Kocur. Uderzył na tyle pre
cyzyjnie iż golkiper nie miał
szans na skuteczną obronę.
Rozmiary porażki starał się
zmniejszyć Michał Nowak,
który prawidłowo wykonał
rzut karny, podyktowany
za zagranie pitki ręką przez
gracza gospodarzy. Zespół
Pawiowa ponowmie ruszył
do ataku i jeszcze raz ukuł
zawodników przyjezdnych.
Tym razem do siatki trafił
Piotr Wilczek. Pawłów jest
na fali wznoszącej. W trzech
spotkaniach rundy wiosen

FOT. MAC IEJ KOZINA

nej zdobył siedem punktów.
Gamów w meczach rewan
żowych wywalczył cztery
oczka.
(kozz)

Walka w środku pola i gra zespołowa to główna charakterystyka
zawodów w Pawłowie

□

wideo

rmruiTi

■ PIŁKA NOŻNA - B klasa podokręg Rybnik

LKS Pawłów

if J

dował się Mariusz Piecha i
zrobiło się 1:1. Końcówka
pierwszej połowy to już
spora przewaga gości,
którzy jednak nie potrafili
jej udokumentować go
lem.
Po przerwie Dąb szybko
opanowat sytuację na bo
isku. Już w 47. minucie
btąd stopera Interu pew
nie wykorzystał Gabriel
Bartoszek. W 49. minucie
było już 3:1. Dośrodkowanie z lewej strony pola kar
nego zamknął na długim
słupku Paweł Tomecki i
głową pokonał Mirosława
Myśliwca. Szybko straco
ne bramki zupełnie roz
biły drużynę gości, która
całkowicie straciła ocho
tę do gry. Goście wręcz
przeciwnie, chcieli grać i
w pełni wykorzystali bier-

ną postawę gospodarzy w
defensywie. Do 75. minuty
zdobyli kolejne trzy bram
ki, a na listę strzelców wpi
sali się kolejno Bartoszek,

KP Kamień - Orzet Palowice
3:1
Polonia Niewiadom - Jedność Grabownia 0:2
Forteca II Świerklany - Ruch Stanowice
1:1
Inter Krostoszowice - Dąb Dębieńsko

2:6

KS 27 Gołkowice - Zar Szeroka

2:0

Płomień Czuchów - Polonia II Marklowice 0:1

LKS Gamów

TABELA
1 TKKF Jedność Grabownia 15

32 43-16

BRAMKI: Górny (5., 61). Kocur (18. 68). Opolony (20), Wilczek (76.) - Nowak

2. Sygnały Gotartowice

15

32 48-20

(73.-k.)

3. Polonia II Marklowice

15

29 39-27

LKS PAWŁÓW: Marcin litka - Romuald Teodorowicz (60. Piotr Wilczek). Józef Skow

4. KP Kamień

15

29

5. Dąb Dębieńsko

15

27 35-24

6. KS 27 Gołkowice

15

23

27-22

7. Orzeł Ralowice

15

22

31-23

8. Ruch Stanowice

15

22 21-22

9. LKS Baranowice

15

22 24-23

ronek, Mariusz Zygla, Artur Schmidt, Patryk Opolony (46. Tomasz Pilar), Ireneusz

Anolik (83. Piotr Kraiński), Mateusz Górny, Dawid Kocur, Andrzej Wiglenda, Mateusz

Pientka

LKS GAMÓW: Patryk Szach - Grzegorz Wytrzymała (66 ). Karol Kierek, Dawid Rzodeczko (55. Jan Kaiser), Tomasz Kierek, Tomasz Nowak, Tomasz Banaś (30. Martin
Pendzialek), Rafał Bińczyk, Micha) Nowak, Marcin Neukirch, Dominik Nowak (75.

ŻÓŁTE KARTKI: Ireneusz Anolik. Mateusz Pientka (Pawłów), Marcin Neukirch, To

15

17

15

14 28-41

12.Forteca II Świerklany

15

13

13. Płomień Czuchów

15

10 25-51

14. Inter Krostoszowice

15

J

CZERWONA KARTKA: Grzegorz Wytrzymały (Gamów, 66.)

17-34

22-58

7

ZAPOWIEDZI
XVI kolejka (16/17.04.2011)
Orzeł Ralowice - Płomień Czuchów, Polonia II
Marklowice - KS 27 Gołkowice, Żar Szeroka

- Sygnały Gotartowice, LKS Baranowice - In
ter Krostoszowice, Dąb Dębieńsko - Forteca II
Świerklany, Ruch Stanowice - Polonia Niewia-

PO MECZU POWIEDZIELI
Norbert Wilczek, trener LKS Gamów
Spotkanie wyszło nam bardzo słabo i zasłużenie
wygrał Pawłów, Trzeba się zmobilizować na następne mecze. A o tym spotkaniu w naszym wy’
konaniu należy zapomnieć, bo zabrakło w nim
zaangażowania. Rywalowi natomiast wszystko
wychodziło. Pierwsze dwie bramki zdobyte przez
Pawłów podcięły nam skrzydła. Teraz trzeba popracować nad
szybkością i zwrotnością.

dom, TKKF Jedność Grabownia - KP Kamień

C KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

XIII kolejka (10.04.2011)
Nędza II - Bogunice

2:2 (1:0)

Raszczyce - Zawada Książęca

4:2(24)

Gaszowice II-Jankowice

6:4(44)

Siedliska - Kobyla

2:3(14)
3:0 (wo)

Czernica - Babice II*

Górki Śląskie II-Lyski II

przełożony

TABELA

Marek Pikuła, trener LKS Pawłów
Mecz uiożyi się dla nas wspaniale, bo już po 20.
minutach prowadziliśmy 3:0. Ale nawet gdyby
nie to szybkie i wysokie prowadzenie, to i tak
byliśmy naładowani i zmotywowani. Pierwsze
dwa mecze wiosenne pokazały, że idziemy w
dobrym kierunku. Wygraliśmy przede wszyst
kim kolektywem. Powiedzieliśmy sobie przed meczem, że
jeżeli wszyscy zagramy solidnie, a nie będziemy pokazywać
swoich indywidualnych możliwości to będzie dobrze.

■

Wojciech Wojna i Rafał
Kamiński. Rozmiary klęski
Interu zmniejszył Marcin
Wetniak, po którego ude
rzeniu z lewego narożnika

1. Nędza II

13

30

2. Gaszowice II

13

30

61:23

3. Siedliska

13

29

44:23

4. Zawada Książęca

13

24

2749

5. Kobyla

13

21

35 36

6.Raszczyce

13

20

29:28

7. Bogunice

13

16

32:25

8. Jankowice
9. Górki Śląskie II

13

15

33:39

12

15

26:27

10.Czernica

13

13

25:42

11. Lyski II

12

6

19:36

12. Babice II*

13

0

6:87

5941

Babice II* wycofały się z rozgrywek.

ZAPOWIEDZI
XIV kolejka (16/17.04.2011)

pola karnego pitka wpadła
za kołnierz bramkarza go
ści, po drodze odbijając
się jeszcze od nogi obroń
cy Dębu.
(art)

Lyski II - Gaszowice II (sb 17:00), Bogunice
- Raszczyce (sb 17:00), Jankowice - Siedli
ska (ud 15:00), Kobyla - Czernica (nd 15:00),
Zawada Książęca-Górki Śląskie II (nd 15:00).
Nędza II - pauza

C KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ ■ GRUPA 2)

XVI kolejka (09/10.04.2011)
Wojnowice - Borucin

0:0

Owsiszcze — Betsznica

8:0 (4:0)

Lubomia II - Pietrowice Wielkie II

1:3 (0:2)

Pietraszyn - Kokoszyce
Olza -Śyrynia II

2:3 (1:3)

Bolesław — Rudnik

3:3 (1:2)

24 (0:0)

TABELA
1. Pietrowice Wielkie II

15

38

4143

2. Borucin

15

34

4441

3. Owsiszcze

15

30

55:21

4. Pietraszyn

15

30

41:27

5. Rudnik

15

28

3648

6. Olza

15

23

36:32

7. Syrynia II

14

23

44:34

8. Bolesław

15

19

30:34

9. Lubomia II

14

15

20:48

10.Kokoszyce

15

14 23:37

11. Wojnowice

15

13

28:39

12. Betsznica

15

4

14:61

13.Grzegorzowice*

14

4

16:53

Grzegorzowicer wycofały się z rozgrywek.

ZAPOWIEDZI
XVII kolejka (16/17.04.2011)
Betsznica - Wojnowice (sb 17 00), Borucin Bolesław (sb 17:00), Rudnik - Lubomia II (sb
17:00), Kokoszyce - Owsiszcze (nd 16:00).
Syrynia II - Pietraszyn (nd 17:00), Pietrowice
Wielkie II-pauza. Olza - pauza

C KLASA
(PODOKRĘG RYBNIK)

XII kolejka (09/10.04.2011)

0ą3

__9 4

Dqb Dębieńsko

Start II Mszana - Polaris Żory
j
Granica il Ruptayya - Unia fciążenice____ 04

Leszek Wojna (przy piłce) razem z kolegami nie pozwolił na wiele drużynie Interu

LKS Żwonowice - Jedność Rogoźna______ 34

ŻrywBzie

kSSzczerbice

BRAMKI: Mazurek (15.), Wetniak (83.) - Piecha (30.), Bartoszek G. (47. 54.), To
mecki (49.). Wojna W. (65.), Kamiński (76.)

ŻÓŁTE KARTKI: Bartoszek (Dąb)
SĘDZIOWIE: Kwiecień, Tatarczyk, Cupryś

INTER: Myśliwiec, Wojciechowski, Folwarczny, Różański (46. Wypiór), Nawrat, Ma
zurek, Macura (55. Szulik), Hadam (50. Wetniak), Ogórek (65. Rybicki), Świtała,

DĄB: Szewczyk (70. Knapczyk), Kamiński, Cieślak, Tomaszewski, Wojna L, Piecha,
Owczarek, Bartoszek P Tomecki R (67. Tomecki G.), Bartoszek G, Wojna W. (67.

_ 14

TABELA

PO MECZU POWIEDZIELI
Marcin Piwoński, trener Interu
Zagraliśmy dramatycznie siabo. W przerwie mówimy sobie, że trzeba uważać z tyiu, że trzeba być
skoncentrowanym. I tracimy gola niemal od razu po wznowieniu gry.

Szuta

Śliwa)

31-39

masz Kierek (Gamów)

Naprzód Ktokocin - Iskra Rowień

Inter Krostoszowice

35-26

10. Polonia Niewiadom
11 Żar Szeroka

Łukasz Jańczyk)

DĄB ROZBIŁ RYWALA PO PRZERWIE
Goście załatwili sprawę w
drugiej połowiespotkania,
w której trafili do bram
ki gospodarzy aż pięcio
krotnie. Zdecydowanym
faworytem spotkania w
Krostoszowicach, patrząc
na ligową tabelę była dru
żyna z Dębieńska. W 15.
minucie dość niespodzie
wanie na prowadzenie
wyszła ekipa Interu. Daniel
Mazurek dośrodkowa! z
rzutu wolnego w pole kar
ne, lecąca z wiatrem piłka
zaskoczyła obrońców i
po koźle wpadła do siatki
obok
zdezorientowane
go Janusza Szewczyka,
bramkarza Dębu. Strata
bramki podrażniła gości,
którzy zaczęli nieznacznie
przeważać. W 30. minucie
na zaskakujący strzał zza
linii pola karnego zdecy

2:2

LKS Baranowice - Sygnały Gotartowice

Andrzej Burek, trener Dębu
W pierwszej połowie nie było nam łatwo, dlatego w szatni zwróciłem zawodnikom uwagę, że
mają bardziej pograć piłką. I to przyniosło efekty.

1. Iskra Rowień

11

27

2. KS Szczerbice

11

25

28-9

3. Polaris Żory

11

19

33-14

4. LKS Żwonowice

11

17

23-17

5. Granica II Ruptawa

11

16

28-19

6. Zryw Bzie

11

14

19-19

7. Start II Mszana

11

14 23-16

8. Jedność Rogoźna

11

14

9. Unia Ksiązenice

11

14

18-15

lO.LKSIIBetk

10

9

24-29

11, Naprzód Ktokocin

11

0

8-83

34-10

19-26
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■ PIŁKA NOŻNA - C klasa podokręg Racibórz

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA A)

X kolejka (10.04.2011)
Pszów - Turza Śląska

1:1 (1:0)

Pawtów - Ptoma Racibórz

5:0 (2:0)

Zawada - Czyzowice

0:1 (0:1)

Rafako Racibórz - Studzienna

2:1 (1:0)

Ocice Racibórz — Syrynia

3:3 (2:0)

Co gol to piękniejszy

TABELA
1.Czyżowice

10

27

46:9

2. Rafako Racibórz

10

22

44:10

3. Pawtów

10

18

33:21

4. Zawada

10

15

29:17

5. Pszów

10

15

31:23

6. Syrynia

10

14

33:26

7.Ocice Racibórz

10

14

23:33

8. Studzienna
9.Turza Śląska

10

12

24:28

10

7

20:55

10

0

7:68

10.Płonią Racibórz

ZAPOWIEDZI
XI kolejka (17.04.2011)
Ocice Racibórz - Pawłów (nd 11:00), Syry-

nia - Rafako Racibórz (nd 11:00), Studzienna
- Zawada (nd 11:00), Czyżowice - Pszów (nd
11:00). Turza Śląska - Płonią Racibórz (nd
11:00).

JUNIORZY STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA BI)

X kolejka (10.04.2011)

4:2 (2.0)

Rzuchów- Olza_........

Pstrążna-Zabelkow

1:1(1 1)

Krzyżanowice - Tworkon

21(2 0)

Krzyzkowice - Brzezie

3 0 (10)

Dzimierz - Kornowac

0:3(0 0)

Mimo bardzo silnego wia
tru, kibice licznie stawili się
w niedzielne popołudnie na
mecz raciborskiej C klasy
pomiędzy Ruchem Bole
sław a Zrywem Rudnik.
Spotkanie zakończyło się
wynikiem 3:3, a goie jakie
zdobyli piłkarze gospodarzy
można oglądać wiele razy.
Obie drużyny od pi er wszyci,
minut walczyły z wiatrem.
Jako pierwsi przełamali się
gospodarze, którzy po 24.
minutach za sprawą Grzego
rza Stuchłego i jego mocne
go strzału zza pola karnego
wyszli na prowadzenie. Na
odpowiedź gos'ci długo nie
trzeba było czekać. 12 mi
nut później piłkę w kierunku

bramki kopnął znajdujący

się w polu karnym Andrzej
Cięcinka ze Zrywu Rudnik,
a bramkarz gospodarzy,
zasłonięty przez swoich
obrońców, przepus'cil piłkę
do siatki. Jeszcze przed prze
rwą, ku zdziwieniu miejsco
wych, gracze Rudnika wyszli

na prowadzenie, a bramkę
zdobył Mateusz Winkler. Po
przerwie Ruch Bolesław grał
ze sprzyjającym wiatrem. Za
wodnicy Ruchu postanowili
oddawać mocne strzały z da
leka. Kilka prób minimalnie

minęło bramkę gości, ale w
końcu próba Wojciecha
Hetmanioka wyszła ideal
nie, a piłka wleciała w samo
okienko bramki strzeżonej

TABELA
1. Krzyżanowice

10

27

38:8

2. Kornowac

10

24

40:7

3. Zabetków

10

22

27:8

4. Krzyżkowice

10

21

25:20

5. Tworków

10

18

45:23

6. Rzuchów

10

12

32:26

LKS Ruch Bolesław

3:3

LKS Zryw Rudnik

BRAMKI: Stuchty (24.), Hetmianiok (63.), Michalik (68.) - Cięcinka (36.), Winkler
(45.), Kala bis (73.)_________________________

_______

ZOŁTE KARTKI: Grzegorz Bedrunka, Michał Kacorzyk (Bolesław), Andrzej Cięcinka,

7. Olza

10

12

23:27

8. Pstrążna

10

7

13:37

9. Dzimierz

10

4

3:53

LKS RUCH: Krzysztof Ochyj - Michał Kacorzyk, Dawid Szczepanek, Wojciech Hetma-

10

1

4:41

niok, Piotr Ćwik, Grzegorz Stuchty, Adam Tatara, Tomasz Urbanek, Jacek Michalik,

10.Brzezie

Marek Fojcik (Rudnik)

ZAPOWIEDZI
XI kolejka (16/17.04.2011)

Tomasz Kotek, Dawid Fichna (30. Grzegorz Bedrunka, 60. Mariusz Pytlik), Trener:

Tworków - Pstrążna (sb 13:00), Krzyżkowice

LKS ZRYW: Serafin Janosz - Lucjan Dyrszlag, Dawid Szwetka, Paweł Cięcinka, Paweł
Żok (65 Marek Pawlik), Wojciech Zajonc, Andrzej Cięcinka, Marek Fojcik, Kamil Twa

Krzysztof Turek

- Rzuchów (sb 14:00), Kornowac - Krzyża
nowice (sb 16:00), Brzezie - Dzimierz (nd
11:00), Zabetków-Olza (nd 13:00).

Zawodnicy mieli problem z właściwym ocenieniem gdzie spadnie piłka, bo o tym decydował wiatr.

przez Serafina Janosza. Za
chęcony udaną próbą koJegi
Jacek Michalik postanowił
przymierzyć z rzutu wolne
go. Był to strzał w dziesiątkę,
ponieważ bramkarz gości
był bez szans przy torpedzie
jaką posłał Michalik. Długo
jednak Bolesławianie nie
prowadzili, bo na 3:3 pięć
minut później wyrównał Bła
żej Kalabis. Mecz zakończył
się podziałem punktów, ale
kto wie jak by to spotkanie
wyglądało przy bezwietrznej
aurze?

róg, Mateusz Winkler, Błażej Kalabis (85. Łukasz Kretek). Trener: Józef Rzytki

PO MECZU POWIEDZIELI
Krzysztof Turek, trener Ruchu Bolesław
Dużą rolę w meczu odegrał wiatr. W pierwszej
połowie sprzyjał gościom, w drugiej warunki
pogodowe byty korzystniejsze dla nas. Szkoda,
że tego meczu nie wygraliśmy, ale myślę, że jest
to zasłużony remis. Przy tym wietrze trzeba było
mieć szczęście. Drużyna się dopiero tworzy i myślę, że będzie z meczu na mecz coraz lepiej.

Józef Rzytki, trener LKS Zryw Rudnik
Dużo zależało od wiatru, bo to on miał decydu
jący wpływ na przebieg meczu. Było to spotka
nie walki. Cala drużyna zagrała bardzo dobrze
mimo, że mieliśmy braki kadrowe. Wynik należy
przyjąć jaki jest, bo mogło być różnie.

(kozz)

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA B2)

■ PIŁKA NOŻNA - Liga juniorów starszych podokręg Racibórz

■ PIŁKA NOŻNA

X kolejka (10.04.2011)
Samborowice-Rudy

1:3(OJ)

Gamów -Markowice

0:5(0:4)

Rudai Kozielska — Bogunice

___ 1:4 (02)
3:1 (2:1)

Górki Śląskie-Raszczyce

DWA KARMECODZIENNA BRAMKA ZAJDY

TABELA
l.Rudy

8

24

2. Bogunice

8

21

22:9

3. Markowice

8

15

29:15

4.Samborowice

8

12

21:17

5. Gamów

8

10

26:28

6. Ruda Kozielska

8

7

11:20

7. Raszczyce
8. Górki Śląskie

8

3

8:35

8

3

12:38

38:5

ZAPOWIEDZI
XI kolejka (17.04.2011)
Raszczyce — Ruda Kozielska (nd 11:00), Bogu
nice - Gamów (nd 11:00), Markowice - Sąmborowice (nd 11:00), Rudy - pauza, Górki Ślą
skie-pauza.

W 10. kolejce juniorów
starszych Podokręgu
Racibórz Rafako podej
mowało u siebie LKS
Studzienną. Gospoda
rze wygrali derbowe
spotkanie 2:1
Mecz ten miał zaskakują
cy przebieg. Od początku
naciskali Rafakowcy, jednak

przyjezdni obrońcy od razu
wybijali piłkę spod nóg na
pastników. W 26. minucie
w polu karnym Studziennej
sfaulowany został Damian
Botorek. Minutę później rzut
karny na bramkę zamienił
Paweł Urbisz. Spotkanie roz
grywane było przy silnym
wietrze. To właśnie ów wiatr
pomógł Łukaszowi Zajdzie
strzelić drugą bramkę dla
gospodarzy. Gol padł po...

REGIONALNA LIGA JUNIORÓW

dośrodkowaniu. Piłka pode
rwana przez podmuch wia
tru zawinęła nad poprzeczką
i odbijając się do murawy
wpadła do bramki. Okazję do
podwyższenia wyniku miał z
rzutu karnego Paweł Urbisz,
który jednak przestrzelił.
Bramka
Swierczyńskiego
strzelona na kwadrans przed
końcowym gwizdkiem nie
pomogła Studziennej. Spo
tkanie zakończyło się zwy
cięstwem Rafako.
(wk)

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)
Mecz XV kolejki (09.04.2011)

Unia Racibórz — Górnik Zabrze

2:3 (21)

Rafako Racibórz

ZAPOWIEDZI
Mecze XVI i XVII kolejki
(13/16.04.2011)

LKS Studzienna Racibórz

Unia Racibórz - Piast Gliwice (śr 17:00), WSP
Wodzisław Śląski - Unia Racibórz (sb 9:30).

BRAMKI: Paweł Urbisz (27.), tukasz

JUNIORZY MŁODSI

Zajda (59) (Rafako Racibórz)- Jacek

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

Świerczyński (76) (LKS Studzienna

X kolejka (09/10.04.2011)

Racibórz)

0:5 (0:0)

Pietrowice Wielkie - Lyski

RAFAKO: Paweł Kałuża - Mateusz

Rogów-Nędza
_ 6:2 (0:2)
Tlstrąszyn — Żawadajtsjązęca*
3:0 (wo)

Wiliger, Tomasz Figurmak, Bartłomiej

Buków ^Adamowicę

_

„przełożony

Miszewski, Wojciech Zając. Wojciech

Zawada

_

_

Womakowski

pauza

TABELA

(65

Daniel

Dokupił)

tukasz Zajda, Michał Zawitkowski,

1. Lyski

27

38:1

2. Zawada

21

36:11

3. Rogów

16

38:14

4. Pietrowice Wielkie

15

27:25

LKS STUDZIENNA: Mateusz Mam-

5. Nędza

12

30:33

czur- Martin Wyglenda, Marcin Seku

6. Buków

Paweł Urbisz, Damian Botorek, Ad
rian Rosik (55. hukasz Błędowski)

Franciszek Heflmger), Grze

10

32:24

ła (41

7. Adamowice

9

25:37

gorz Fluder, Jakub Front (63. Robert

8. Pietraszyn

3

8:64

Rzytki), Dariusz Witeczek, Jarosław

9. Zawada Książęca*

3

23:48

Wieczorek, Patryk Gurk (41. Sławomir

Zatrada Książęca* wycofała się z rozgrywek.

Kosiński) , Michał Paszek, Bartosz

ZAPOWIEDZI
XI kolejka (16/17.04.2011)
Adamowice - Rogów (sb 11:00), Buków - Za
wada (nd 11:00), Nędza - Pietrowice Wielkie
(nd 11:00), Lyski - Pietraszyn (nd 11:00).

Biernacki

(70

Pawet

Piechaczek),

Jacek Świerczyński

SĘDZIA: Wacław Blaszczok

Strzelec gola Łukasz Zajda (przy pitce) w jednej z akcji

Łukasz Pikuta,
trener Rafako Racibórz
Moi zawod
nicy zagrali
dobry mecz.
Zrealizowa
li
wszystko
to co sobie
założyliśmy. Uważam, że
zwycięstwo jest zasłużone.
Przeciwnik zagrał dobrze,
ale o tę jedną bramkę to my
byliśmy lepsi.
Damian Sergiel, trener LKS
Studzienna Racibórz
Pogoda po
krzyżowała
nam
plany.
W pierwszej
połowie gra
liśmy
pod
wiatr. Sądzę że było to spo
tkanie na wysokim pozio
mie. Moim zdaniem sędzia
wypaczył wynik meczu,
ponieważ przed faulem,
po którym podyktował rzut
karny był faul na naszym
obrońcy. Nasz zawodnik
został złapany i powalony
na ziemię. Karny ustawił
mecz. Przy drugiej bram
ce dla Rafako piłka wyszła
poza linię, ale silny wiatr
spowodował, że wróciła na
boisko i wpadła do bram
ki. Szkoda, że straciliśmy
punkty, ale walczymy dalej.

-juniorzy starsi
podokręg Racibórz

WIETRZNE DERBY
JUNIORÓW
W meczu X kolejki spotkań
juniorów starszych (grupa
B1 - Podokręg Racibórz) li
der tabeli LKS Krzyżanowi
ce wygrały 2:1 w gminnych
derbach z LKS Tworkowem.
Mecz dobrze rozpoczął się dla
gospodarzy, którzy po siedmiu
minutach prowadzili po golu
Szymona Kempy. Tworków
starał się zagrażać ze stałych
fragmentów gry, jednak piłka
nie wpadała do siatki bram
karza Krzyżanowic. Po pół
godzinie gry Mateusz Kuczera
podwyższy) wynik meczu na
2:0. W 52. minucie Mateusz
Juraszek skorzystał z zamie
szania w polu karnym i dat
pierwsze trafienie juniorów z
Tworkowa. Gości uwierzyli, że
nie wszystko jest jeszcze stra
cone i atakowali coraz groź
niej. Końcówka meczu jednak
znów należała do gospoda
rzy i chociaż nie trafili już do
bramki to mecz wygrali 2:1.

LKS KRZYŻANOWICE: Mateusz
Kuhn - Rafał Gołąbek, Prze
mysław Szewieczek, Adrian
Tlon, Marcin Solski, Daniel
Dzierżawa, Sławomir Piaścik,
Ewelina Kamczyk, Mateusz
Kuczera, Szymon Kempa. Re
zerwowi: Kamil Tlon, Adam
Janik, Kamil Ostas.

LKS TWORKÓW: Denis Wszo
łek - Rafał Krzykała, Dennis
Kustos, Kevin Krzyżok, Szy
mon Michna, Mateusz Stronczek, Artur Krzyżok, Adam
Krzystyniak, Denis Kostrze
wa, Mateusz Juraszek, Michał
Latoń. Rezerwowi: Łukasz
Grud, Patryk Herman, Mate
usz Johann.
(kozz)
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TRAMPKARZE STARSI

■ MIIMIZUZEL - Rybki Rybnik

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

Woryna walczył z Duńczykami

XI kolejka (09.04.2011)
Pszów-Górki Śląskie

1:5(13)

Kobyla - Nowa Wieś

w Chwałowicach zainaugu
rowano nowy sezon. Były to
pierwsze zawody w minizużlu w Polsce w roku 2011.

Piece

pauza

TABELA
10

30

56:9

9

21

66:15

3. Kobyla

10

20

40:21

4. Piece

9

14

23:23

5. Pszów

9

13

22:29

10

10

2140

9

8

1129

8. Pstrązna

10

4

15:44

9. Górki Śląskie

10

4

1155

l.Rudy

Impreza miała charakter
czwórmeczu
drużynowe
go. w którym oprócz ekipy
gospodarzy; Rybek Rybnik,
udział wzięły trzy zespoły;
złożone z duńskich zawodni
ków. W tym gronie miejsco
wi miniżużlowcy spisali się
całkiem przyzwoicie. Prym

wśród Rybek wiódł Kacper
Woryna, wnuk Antoniego
Woryny, legendarnego żuż
lowca ROW-u. Jego występ
bardzo pozytywnie ocenił
Mirosław Woryna. - Jestem
bardzo zadowolony ze startu
Kacpra w tym czwórmeczu.
Na razie wszystko wygląda
rewelacyjnie. Mamy dwa
nowe motory, więc pod
względem sprzętowymi rów
nież jest dobrze. Cieszy to, że
Kacper zdobywał punkty nie
tylko wygrywając start ale
walczył na trasie i to przy
nosiło dobre efekty. W tym
sezonie nie zakładamy sobie
żadnych celów. Chcemy w
każdych zawodach wypaść
jak najlepiej. Oczywiście

najważniejsze będą lipcowe

WYNIKI

mistrzostwa świata. W ry
walizacji z Duńczykami nie

1. Dania II 40+3 pkt
2. Dania I 40+2 pkt
3. MKMŻ Rybki Rybnik 36 pkt,

tylko Kacper wypadł dobrze.
Pozostań zawodnicy z Rybni
ka również zaprezentowali
się bardzo przyzwoicie. To
dobrze wróży na przyszłość
- powiedział ojciec i opiekun
najbardziej
uzdolnionego
rybnickiego mini żużlowca.
Ostatecznie ekipa z Ryb
nika sklasyfikowana została

6:0 (4 0)
3:11 (17)

Pstrążna - Kuźnia Raciborska

2. Kuźnia Raciborska

Na minitorze żużlowym

3:1 (21)

Czernica - Rudy

6. Czernica
7. Nowa Wieś

K. Woryna - 11 (w,3,3,3,2)

ZAPOWIEDZI

R. Chmiel-6 (3,d,2,0,1)
M. Trzensiok-10 (2,3,1,3,1)
K. Wojaczek-7 (d,3,1,2,1)
K. Wieczorek-2 (0,0,1,1,0)
4. Dania III 33 pkt

Nowa Wieś - Czernica.(sb 1100), Rudy Pszów (sb 1100), Górki Śląskie - Pstrązna (sb

1100), kuźnia Raciborska - Piece (sb 1100)
kobyla-pauza

Zaległy mecz X kolejki spotkań (18.04.2011):
Pszów - Kuźnia Raciborska (pn 17 00).

na trzeciej pozycji. Woryna
zgromadził 11 punktów. O
jeden mniej zapisał na swo
im koncie Trzensiok. Zawody były bardzo wyrównane.
Różnica między pierwszą a

TRAMPKARZE STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

XI kolejka (09.04.2011)
0:0

Gorzyce - Lubomia
.W1)!?.“Q.t)(.?.i.?.?.ę.?.?.

L.QJ?;®..

1:11(14)

Krzyżanowice-Rogów

Zabetków - Chałupki

ostatnią drużyną wyniosła
zaledwie siedem punktów.
Już 30 kwietnia na ryb
nickim obiekcie zostanie
rozegrany II Turniej o Złotą
Lampkę Górniczą Pamięci
Prezesa Andrzeja Skulskie
go. Dzień później adepci tej
odmiany speedwaya będą
rywalizować w siódmej edy

przełożony
__

Bieńkowice

pauza

TABELA
1 Rogów

10

25

54:8

2. Lubomia

10

23

56:14

3. Syrynia

10

20

35:9

4. Bieńkowice

9

16

43:19

5. Chałupki

9

15

33:23

6. Zabetków

9

13

25:26

7. Gorzyce

10

10

32:45

8. Krzyżanowice

10

3

21:68

9

0

2:89

9. Owsiszcze

Kacper Woryna prezentuje bardzo dobrą formę na progu nowego sezonu

cji turnieju o Złoty Kilofek
Dyrektora Kopahii Chwałowice.
Najważniejszą imprezą sezonubędąjednak wspomnia

Odbędą się one właśnie na
kameralnym obiekcie w Ryb
niku - Chwałowicach.
Warto nadmienić, że w
ostatnim czasie do naszego

ne już mistrzostwa świata.

miasta na obozy'przyjechały
trzy' grupy młodych zawod
ników z Danii. Każda liczyła
po kilkunastu zawodników.
To pokazuje potencjał mini-

ZAPOWIEDZI
XII kolejka (16.04.2011)

żużla w Skandynawii. Miej
my' nadzieję, że i nad Wisłą
kiedyś doczekamy się takiej
liczby zawodników.

Owsiszcze - Krzyżanowice (sb 1100), Rogów
- Gorzyce (sb 1100), Zabetków - Lubomia
(sb 1100), Chałupki — Bieńkowice (sb 1100)
Syrynia-pauza.

Marek Pietras

TRAMPKARZE STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 3)

Rozgrywki rundy wiosennej w tej grupie
wznowione zostaną 16,04,2011 roku.

■ DŻUDO - Mistrzostwa Polski juniorów

■ SZACHY - Mistrzostwa Polski do lat 12 i 18

TABELA

ZŁOTA GAZIKOVA, SREBRNA KONOPACKA
W

zakończonych

mistrzo

Poronina.

Dobry występ dżudoków Polonii

Michał rywalizo

stwach Polski w kategoriach
do lat 12 i 18, które odbyły
się w Mielnie, znakomicie
spisali się juniorzy Klubu Sza
chowego Silesia Racibórz.
Ogromny sukces odniosła
Veronika Gazikova, która w
kategorii do lat 12 zdobyła
złoty medal i tytuł mistrzyni
Polski. Veronika uzyskała 7,5
pkt i o 0,5 punktu wyprze
dziła drugą w klasyfikacji
Martynę Konopacką z Ryb
nika i o jeden punkt juniorkę
z Augustowa. Cały turniej
układał się dla Veroniki bar

wał z całą czołówką juniorów
Polski, z aktualnym mistrzem
i wicemistrzem świata. Jak
powiedział
przedstawiciel
PZSZachu, każdy z czołowej
piętnastki na liście startowej,
mógł walczyć o medale. O
sile tej grupy niech świadczy
fakt, że srebrny medalista
mistrzostw świata zajął „do
piero" 5. miejsce, a mistrz
świata był 9. W ostatniej run
dzie Michał walczył właśnie
z mistrzem świata i niewiele
brakowało, by go pokonał.
Ostatecznie padł remis. Obaj

dzo dobrze. Wygrała siedem
pojedynków, jeden przegrała

zdobyli po 5,5 pkt. a o wyższej
lokacie decydowała dodat

i zanotowała jeden remis.
Przed ostatnią rundą miała
ten komfort psychiczny, że
medal miała już zapewniony.
Dla rywalki był to natomiast
mecz o podium, gdyż w razie
przegranej wypadała poza
strefę medalową. Po emocjo
nującej końcówce pojedynek
zakończył się remisem, który
Veronice zapewnił złoty me
dal, a rywalce brązowy.
Pozostali rybniczanie zajęli
następujące miejsca: Wikto
ria Cieślak 20., Kamil Kozioł
7. i Dawid Klementowski 22.

kowa punktacja wartościo
wości. - Serdecznie gratuluję
naszym czołowym juniorom
za osiągnięcia i godne repre
zentowanie barw Silesii oraz
promowanie Raciborza na
arenie krajowej oraz życzę,
żeby udało się Veronice po
jechać na mistrzostwa świata
do Brazylii, a Michałowi na
mistrzostwa Europy do Buł
garii - powiedział wiceprezes
klubu szachowego Silesia.
W imprezie startowali rów
nież rybniczanie. W kategorii
do lat 16 Angelika Dziodzio

Michał Obruśnik, raciborzanin startujący w kategorii do
lat 18, zajął bardzo dobre 10.
miejsce. Zawody, w których
wzięło udział 51 finalistów

była 8. a w kategorii do lat
18 - Ania Krupa zakończyła
rywalizacją na pozycji 10. na
tomiast Michał Matuszewski
na 12.

odbyły się w Murzasichle k.

(kozz)

1. Krzanowice

6

18

28:3

2. Borucin

6

15

25:10

3. Rafako Racibórz

6

12

13:9

4. Studzienna

6

6

12:16

5. Ocice Racibórz

6

6

18:28

6. Cyprzanów

6

3

15:22

7. Nieboczowy

6

3

8:31

ZAPOWIEDZI
VIII kolejka (16.04.2011)
Nieboczowy - Cyprzanów (sb 1100), Rafako
Racibórz - Krzanowice (sb 1100), Studzienna
- Borucin (sb 1100), Ocice Racibórz-pauza.

SLĄSKA LIGA TRAMPKARZY
(ŚL. ZPN KATOWICE)

Mecz XIII kolejki (09.04.2011)
Unja.Raęibórz — Zagłębię Spsnowjęę 1:2 (0:0)

ZAPOWIEDŹ

Mecz XIV kolejki (16.04.2011)
w

* *"1

1

V

K

GKS Katowice - Unia Racibórz (sb 10:00).

Ł *
TRAMPKARZE MŁODSI

-Ll

O
1L
u

3
Ol

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

Rybniczanie bardzo 1
dobrze zaprezentowali'
się w najważniejszej
imprezie juniprskiej
w Psisće

X kolejka (08.04.2011)

9

Brąz Rafała Kowalczyka,
piąte miejsca Adriana Wali,

Szymona Burego, Ani Bo
browskiej oraz dziewiąte
Przemka Frysztackiego to
wyniki jakie osiągnęli rybnic
cy dżudocy na mistrzostwach
Polski juniorów. - Oceniam
start naszych zawodników
jako fenomenalny. Świetne

dżudo prezentował Rafał.
Popełnił jeden błąd, który
kosztował go występ w fina
le. Brąz jaki zdobył to jego
pierwszy' medal. Mam na
dzieję, że go podbuduje i w

Unia Racibórz-Nędza

4:2 (3:0)

Tworków-Kokoszyce

5:0 (3:0)

Rogów-Gamów

1:1 (0:1)
0:4 (0:3)

Kuźnia Raciborska - Gorzyce

..
kolejnych turniejach będzie
się prezentował również do
brze. W mojej opinii pozostali
zawodnicy, którzy zakończy
li rywalizację na miejscu
piątym w najbliższym czasie
zdominują swoje kategorie
wagowe. Jeszcze przez dwa

Pszów - Pietrowice Wielkie

przełożony

TABELA

lata będą walczyć wśród ju
niorów i ich występ podczas
tegorocznych mistrzostw to
znakomity prognostj'k na
przyszłość - powiedział Ar
tur Kejza, trener rybnickich
zawodników.
(pm)

1. Gamów

10

24

50:12

2. Unia Racibórz

10

21

42:18
27:12

3. Pietrowice Wielkie

9

20

4. Rogów

10

19

23:10

5. Gorzyce

10

18

43:29

6. Kuźnia Raciborska

10

14

18:25

7. Pszów

9

9

17:35

8, Nędza

10

9

18:29

9. Tworków

10

7

17:36

10.Kokoszyce

10

0

0:49

ZAPOWIEDZI
XI kolejka (15/16.04.2011)

WYNIKI
Rafał Kowalczyk - III miejsce - kategoria wagowa 73 kg
Adrian Wala - V miejsce - kategoria wagowa 60 kg
Szymon Bury - V miejsce - kategoria wagowa 66 kg
Ania Borowska - V miejsce - kategoria wagowa 57 kg
Przemek Frysztacki - IX miejsce 55 kg

Kuźnia Raciborska - Unia Racibórz (pt 17:00)
Gorzyce - Rogów (pt 17 00), Kokoszyce Pszów (pt 17:00), Pietrowice Wielkie - Nędza

(pt 17:00), Gamów - Tworków (sb 1100).

Uwaga! IV przypadku takiej samej liczby
punktów (zdobytych przez dwa lub więcej
zespołów) o miejscach w tabeli decyduje
bilans bezpośrednich spotkań.
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■ SIATKÓWKA - Finał Akademickich Mistrzostw Śląska

■ PIŁKA NOŻNA-XI Edycja Turnieju Piłki Nożnej
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku"

Trzecie miejsce młodych siatkarzy
Siatkarze Witolda Galiń
skiego zajęli 3. miejsce w ro
zegranym w Gliwicach finale
Akademickich Mistrzostw
Śląska. Drużyna oparta na

Rekordowa liczba prawie
85000 dzieci zagra w tego
rocznej XI edycji Turnieju
Piłki Nożnej „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku”,
czyli w mistrzostwach Polski
dziewcząt i chłopców w ka

graczach AZS Rafako rywali
zowała z pierwszoligowcami.
Do czołowej czwórki awan
sowały: AWF Katowice, ATH
Bielsko - Biała, Politechnika
Śląska Gliwice i PWSZ Ra

tegorii U-10. W porównaniu
z ubiegłoroczną edycją, w
rozgrywkach weźmie udział
dwukrotnie większa liczba
piłkarzy i piłkarek. Wynik ten
sprawia, że rozgrywki o Pu
char Tymbarku to największa
w Polsce impreza sportowa
dla dziesięciolatków i młod
szych dzieci. Nagrodą głów

cibórz. - Zawody stały na
bardzo wysokim poziomie,
mecze były bardzo zacięte,
a kibice mogli zobaczyć siat
kówkę na najwyższym pozio
mie - relacjonuje Aleksander
Galiński. W zespołach z Ka
towic, Bielska i Gliwic można
było zobaczyć wielu zawod
ników z PLS-u czy I ligi. W
drużynie AWF-u wystąpili
między innymi Paweł Rusek,
Bartosz Gawryszewski czy
Maciej Pawliński na co dzień

ną za zwycięstwo w Turnieju
jest wyjazd na stadion Ajax-u
Amsterdam. Z województwa
śląskiego do tegorocznego
Turnieju zgłosiło się aż 5300
zawodników, czyli o sto pro
cent więcej, niż w roku ubie
głym. Rozgrywki rozpoczną
się już w kwietniu. Pierwsze

reprezentuj ący barwy czwar
tej klubowej drużyny Europy
- Jastrzębskiego Węgla. W
pierwszym meczu raciborzanie trafili, jak się później
okazało, na najlepszą druży

nę ówczesnych mistrzostw
- ATH Bielsko - Biała. Ze
spól ten w pierwszej szóstce,
prócz rozgrywającego, dys
ponował zawodnikami z 1.
ligi. Mimo to studenci PWSZ
Racibórz byli o krok od zwy
cięstwa. Raciborzanie wygra
li pierwszego seta 25:22, w
drugim przegrali końcówkę
25:21, a w początkowej fazie
tie breaka prowadzili trzema
punktami. Niestety, ostatni
set zakończył się zwycię
stwem bielszczan 15:11. Ko
lejny półfinał pomiędzy AWF
Katowice i Gliwicką Politech

Będą reprezentowali
region

PWSZ Racibórz wystąpił w składzie: Krystian Lipiec (kapitan), Bartosz Kawka, Aleksander Galiński,
Marcin Płocki, Rafał Kosmala, Marek Parzonka, Dawid Kućma, Paweł Cieślar, Mateusz Władarz,
Jacek Sikora, Łukasz Taterka (libero). Trenerem drużyny jest Witold Galiński.
niką również zakończył się w
tie breaku. Drużyna z Kato
wic wygrała 2:1, a w ostat

nim secie 18:16. W meczu o
3. miejsce raciborzanie zmie
rzyli się z drużyną z Gliwic,

w której wystąpiło również
trzech pierwszoligowców.
W inauguracyjnym secie za
wodnicy z Raciborza zagrali

nieco ospale i przegrali do
21. Jednak w drugim i trze
cim secie nie dali szans gra
czom politechniki i pewnie
wygrali do 20 i 8. Finałowy
mecz pomiędzy AWF Kato
wice a ATH Bielsko - Biała
dostarczył wiele emocji i ob
fitował w zagrania z najwyż
szej półki. Na boisku grali

praktycznie tylko zawodni
cy z PLS-u i I ligi. Pierwszy
set wygrało Bielsko 33:31, w
drugim również lepsi okazali

się bielszczanie, wygrywając
do 22. a cały mecz 2:0. Tym
samym zdobywali tytuł Aka
demickich Mistrzów Śląska.
(ma.w)

mecze rozegrane zostaną na
etapach gminnych i powia
towych. Następnie najlepsze
drużyny spotkają się pod
czas finałów wojewódzkich.
Przy tegorocznej frekwen
cji nie będzie łatwo zdobyć
prestiżowy tytuł mistrza wo
jewództwa, który jest prze
pustką do kolejnych etapów
turnieju. Drużyny, złożone z
najlepszych reprezentantów
województwa, którym się to
uda, wyjadą na jeden z czte
rech obozów szkoleniowych.
Będą w tym czasie doskonalić
swoje umiejętnościpilkarskie
pod okiem doświadczonych
trenerów oraz rywalizować
o awans do wielkiego finału.
Jego zwycięzcy zdobędą Pu

char Tymbarku, tytuł mistrza
Polski U-10 oraz nagrodę
główną - bilet do Amsterda
mu, gdzie m.in. zwiedzą sta
dion Amsterdam Arena i z

jego trybun obejrzą mecz go
spodarza tego obiektu - Ajaksu z inną europej ską drużyną
oraz potrenują w jednej z naj
lepszych szkółek piłkarskich
świata.

Udział biorą:
Powiat

wodzisławski:

SP w Turzy Śląskiej, SP nr 4
w Wodzisławiu Śl., „Jedyn
ka” SP nr 1 w Rydułtowach,
SP nr 2 w Wodzisławiu Śl.,
SP w Godowie, SP w Olzie,
SP w Lubomi, „FC Rozrabia
ki” Zespół Szkół nr 2 w Wo
dzisławiu Śl.
Powiat raciborski: „Walecz

ni” Nędza, ZSO w Tworko

wie, ZSP w Wojnowicach,
ZSP w Rudach, SP w Pietro
wicach Wielkich, UKS Zryw
Rudnik, SP w Chałupkach,
UKS Gamów, SP w Tworko
wie, SP w Krzyżanowicach,
SP w Pawłowie, LKS Górki
Śląskie, „Ósemka” SP w Ra
ciborzu.
Powiat rybnicki: GUKS Lider

Gaszowice, SP w Jankowicach, Świetlica w Czerwion-

ce, Świetlica w Leszczynach,
SP w Lyskach, SP w Świerkla
nach Górnych, Trzycztery SP
nr 34 Rybnik, SP w Jejkowi
cach, SP nr 37 w Rybniku,
SP nr 1 w Świerklanach, SP

nr 35 w Rybniku, SP nr 13
w Rybniku, SP w Adamowi-

cacli, „Kids forFun” ZSP nr 1
w Rybniku.
(kozz)

■ PIŁKA PALANTOWA - SCHLAGBALL

PIŁKA NOŻNA - 85-lecie LKS Pietraszyn

Udany rewanż
na berlińczykach

Zorganizujemy mecz
oldbojów

- Turniej schlagballa odbył
się na byłym lotnisku Tempelhof, gdzie rozegraliśmy dwa
mecze z drużyną F&A Berlin.
W pierwszym meczu drużyna

Cztery dni będą trwały ob
chody jubileuszu KS Pietra
szyn. Na imprezę przyjadą
byli piłkarze, część z za
granicy. To plany na Boże
Ciało. Rajnard Krautwurst,
obecny prezes klubu działa
w miejscowym zarządzie
już 18 lat. Chce, by uroczy
stości przebiegały w atmos
ferze sukcesu i klub wrócił
do klasy B. Jest jednym z fa
worytów do awansu. Ostat
ni raz tak hucznie piłkarze
świętowali przed pięcioma
laty, podczas obchodów
osiemdziesięciolecia klubu.
Czterodniowy festyn z na
miotem przy boisku będzie
wydarzeniem w gminie. Zjadą się byli piłkarze, także

plany Krautwurst. Dodaje,
że zaprosi też poprzednich
sterników klubu: Bernarda

z zagranicy. Zorganizujemy
mecz oldbojów - zdradza

twurst.

z Cyprzanowa występująca
pod biało-czarnym sztanda
rem „Janowice” doznała poraż
ki 13:31zdrużynązBerlina. Po
krótkim odpoczynku rozpo
czął się drugi mecz, w którym
wystąpiła pierwsza drużyna
LKS Cyprzanów. - Nie chcieliśmy popełnić błędów z Kiel,
gdzie to podzieliliśmy drużynę

na juniorów i seniorów. Tym
razem wybraliśmy lepszych
z obu drużyn i wygraliśmy
- mówi Sebastian Ściborski.
Drużyna LKS Cyprzanów po
zaciętej walce pokonała druży
nę F&A Berlin 33:26. - Potrze
bowaliśmy tego zwycięstwa,

Pamiątkowe zdjęcie po wygranym meczu z F&A Berlin
aby mieć motywację do dal
szych treningów. Gospodarze
z Berlina przygotowali nam
wspaniały śniadaniowy poc:zęstunek. Przyjacielska atmosfe
ra, piękna pogoda i scenografia
lotniska Tempelhof oraz zwy

cięstwo wprawiły w nas na
strój zadowolenia - wyznaj e
Ściborski. Warto wspomnieć,
że drużyna LKS Cyprzanów
na turnieju w Kiel w czerwcu
2010 roku przegrała z drużyną
F&A Berlin 22:18.
(kozz)

Stróża, Jana Dastiga i Ar
nolda Herbera. Na 80-lecie
powstała tu nowa sala przy
budynku klubowym. Na
nowy jubileusz zapowiada
na j est modernizacj a oświe
tlenia. - Istniejemy tak długo
dzięki stosowaniu systemu
gospodarczego przy utrzy
maniu klubu. Jedyne, co od
lat mi się nie podoba, to że
rozgrywki Podokręgu Raci
bórz nie ograniczają się do
powiatu raciborskiego. Mu
simy daleko jeździć na me
cze, nawet w klasie C. To
duże koszty organizacyjne
- zauważa Rajnard Krau
(kozz)

Z okazji 85-lecia klub
zaopatrzył się w
okolicznościowe kubeczki.

iACIBÓRZ
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■ PŁYWANIE - Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików

■ SZTUKI WALKI - Mistrzostwa Polski

Czarny Smok z Czyżowic
wystąpił w Mistrzostwach Polski

Pływacy Górnika przywieźli
z Gliwic cztery medale

O sporym pechu może mó
wić Artur Dzierwa, zawodnik
klubu Black Dragon Czyżowice. Mimo, że na mistrzostwach
Polski w kick boxingu w formu
le low-kick seińorów i seniorek
zaprezentował się z dobrej stro
ny, to medalu z tej imprezy nie
przywiózł.

W swoim pierwszym poje
dynku Dzierwa zmierzył się
z Kamilem Maroniem z Rze
szowskiego Klub Sportów
Walki. Walka przebiegała pod
dyktando zawodnika z Czyżo
wic. Już w pierwszych sekun
dach Maroń był liczony. W

kolejnej rundzie Artur osiągnął
dużą przewagę nad przeci wnikiem i w efekcie wygrał przez
RSC (przerwanie walki przez
wzgląd na zdrowie zawodni
ka).
Kolejnym rywalem Dzier
wy okazał się zawodnik nad
zwyczaj wymagający. Piotr
Kobylański z klubu Kobe-Gym
Gdynia to legenda kick boxingu i Kl w Polsce. - Artur przy
stąpił do walki bez respektu dla
rywala i walka miała wyrówna
ny przebieg. Kobylański stoso
wał niskie kopnięcia na kolana,
a nie na uda, przechwytywał

nogę Artura, za co dostawał
punkty karne. W ostatnich
sekundach pierwszej rudy
Artur zdecydowanie przewa
żał. Niestety w drugiej rudzie
sędzia stwierdził, że Artur ma
źle uformowaną szczękę i zdys
kwalifikował naszego zawodni
ka. Szczeka trzymała się zębów
i była dobra, lecz najwyraźniej
sędzia zdecydował inaczej
- mówi Bogdan Milion, trener
Artura Dzierwy.
Dodajmy, że jego zawodnik
do walki z Kobylańskim przy
stąpił ze złamaną ręką.
(art)

■ KRĘGLE - Turniej o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu

Wodzisławscy strażacy
najlepsi w turnieju bowlingowym
Strażacy z Wodzisławia nie

Marcin Marek (w środku) dwukrotnie stanął na najwyższym podium. Po prawej trener Jacek
Kuliński. Źródło: KS Górnik Radlin
Marcin Marek z KS Gór
nik Radlin został czołowym
zawodnikiem
Międzywo
jewódzkich Drużynowych
Mistrzostwach Młodzików.
W imprezie, która odbyła
się na pływalni w Gliwicach
wystartowało w sumie 376
zawodników w wieku 12 i
13 lat, z 31 klubów z woje
wództw śląskiego i opolskie

goKlub Sportowy Górnik
Radlin w młodszej kategorii
wiekowej reprezentowało 12
zawodników, w starszej 13.
- Wszyscy spisali się bardzo
dobrze. Większość poprawiła
swoje dotychczasowe rekor
dy życiowe, co pozwoliło im
na uzyskanie wysokich lokat

w punktacji drużynowej obu
kategorii - podkreśla Jacek
Kuliński, który wraz z Da
nutą Gerlich przygotowywał
zawodników do zawodów.
Startujący w kategorii
13-latków Marcin Marek
dwukrotnie stanął na naj
wyższym stopniu podium
na dystansie 100 m i 200 m
stylem klasycznym. O pe
chu może mówić jego klubo
wy kolega, Dawid Ośliźlok.
Ośliźlok zajął wśród 13-latków 5. miejsce na dystansie
200 m stylem grzbietowym,
4. miejsce na dystansie
100 m stylem dowolnym
oraz 4. miejsce na dystansie
100 m stylem grzbietowym.
Zatem niewiele brakło, żeby

również mógł się cieszyć z
medalu.

mają sobie równych w regionie
jeśli chodzi o...umiejętnośćgry
w kręgle. A najlepszego strażaka-kręglarza ma Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza w Ry
dułtowach.
W piątek, 1 kwietnia, w Ja
strzębiu Zdroju odbył się tur

niej o puchar Komendanta
Miejskiego PSP w Jastrzębiu
Zdroju oraz Prezesa Koła Po
łudnie Stowarzyszenia Inżynie
rów i Techników Pożarnictwa
w kręgle. W rywalizacji udział
wzięli przedstawiciele Komend
Powiatowych i Miejskich PSP
z Jastrzębia, Wodzisławia,

Rybnika, Zor oraz Raciborza.
Pierwsze miejsce w turnieju
wywalczyła reprezentacja PSP
Wodzisław. A jej członek asp.
sztab. Eugeniusz Danielczyk,
z-ca dowódcy JRG w Ryduł
towach, został najlepszym za
wodnikiem turnieju.

REKLAMA

Dobrze spisali się również
12-latkowie. Daria Turko za
jęta 3. miejsce na dystansie
100 m stylem grzbietowym,

4. miejsce na dystansie
100 m stylem motylkowym,
oraz 4. miejsce na dystan
sie 200m grzbietem. Medal
wywalczyła też Zofia Adam
czyk, która zajęła 3. miejsce
na dystansie 200 m stylem
klasycznym. Na dystansie
100 m klasykiem była 5.
Warto podkreślić, że dru
żyna radlińskich 13-latków
zajęta w punktacji generalnej
3. miejsce, natomiast zespól
12-latków uplasował się na

4. pozycji.

(art)

PIŁKA NOŻNA -I liga

Promocje biletowe
na spotkania Odry Wodzisław
Odra Wodzisław przygo
towała nowe, niższe ceny
biletów, które będą obowią
zywać na jej meczach do
końca sezonu. Na obniżkach
najbardziej skorzystają eme
ryci i kobiety. Klub przygoto
wał dla nich specjalne ulgi i
te grupy kibiców na stadion
wejdą już za5 zlwprzypadku
trybuny otwartej, lub za 10 zł
w przypadku trybuny krytej.
Bilety normalne na obie try
buny będą o 5 zl droższe. Naj
droższy bilet - na trybunę VIP
kosztował będzie 30 zl. Bilety

na trybunę L i M tj. zajmowa
ne przez Klub Kibica będzie
można kupić odpowiednio za
5 i 10 zl. Odra nie zapomnia
ła też o dorosłych z dziećmi,
którzy mogą skorzystać z
sektorów rodzinnych. Geny
wstępu na te sektory wahają
się w kwocie od 10 do 20 zl
na trybunie otwartej, lub 15
do 30 zł na trybunie krytej.
To nie koniec zmian. Klub
wespół z Miejskim Ośrod
kiem Sportu i Rekreacji za
pewni przed każdym meczem
atrakcje dla dzieci. - Oprócz

promocji gadżetów klubo
wych, które będzie można
nabyć w sklepiku klubowym,
najmłodsi będą mogli spędzić
czas na placu zabaw, a także
za darmo zagrać w mini gol
fa i kręgle. Nad zabawą będą
czuwać wolontariusze Odry
- czytamy na stronie interne
towej klubu. Gdy temperatu
ra powietrza się ustabilizuje,

w porozumieniu z MOSIR
„Centrum” mini golf i krę
gielnia zostaną odnowione i
nabiorą barw.
(art)

Prezentowane w materiałach reklamowych nagrody, rtingg się rdżnid wyglgdem od wizerunku nagród w rzeczywistości
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■ KOSZYKÓWKA - Ekstraklasa

Do utrzymania jeden krok

Wygrany mecz z ŁKS-em
mógł podobać się publicz
ności zgromadzonej wboguszowickiej hali. Rybniczanki
i ich rywalki postawiły na
ofensywę. Kolejny raz zna
komite zawody rozegrał duet
Koehn - Harris. Amerykanki
w sumie zdobyły 55 pkt. Jed
nak rybnicka drużyna nie wy
grałaby tego spotkania, gdyby
nie ważne punkty w końców
ce Stanek i Suknarowskiej. W
drużynie ŁKS-u, dla której po
rażka oznaczała spadek do I
ligi, na wyróżnienie zasłuży
ły zawodniczki podkoszowe.
Biorąc pod uwagę, że grały
ostatnia z przedostatnią dru
żyną w tabeli i to, że stawką
spotkania było utrzymanie
w lidze należy pogratulować

obu ekipom postawy. To było
naprawdę ciekawe i chwila
mi porywające widowisko.
W sobotę rybnickie zawod
niczki zagrały z kolejną łódzką
drużyną. Tym razem rywalka
mi Utex-u był Widzew. I zno
wu Koehn z Harris pokazały,
że są nieprzeciętnymi koszykarkami. Ta pierwsza po sze
ściu minutach gry miała na
swoim koncie już 16 punktów.
Dzięki jej skuteczności Utex
szybko wypracował sobie 20-punktową przewagę i kontro
lował przebieg wydarzeń na
parkiecie. Ostatecznie rybni
czanki wygrały to spotkanie
zaskakująco wysoko, bo róż
nicą aż 29 punktów. Kolejną
bardzo dobrą informacją dla
rybnickiej drużyny była po
rażka Odry Brzeg. Głównego
rywala w walce o utrzyma
nie. To sprawia, że w środę 13
kwietnia zawodniczki Orczy
ka mogą postawić kropkę nad
i. W ostatnim ligowym meczu
zagrają na swoim parkiecie z
Ineą Poznań. Wygrana da im
utrzymanie w ekstraklasie.
Początek tego arcyważnego
meczu o godz. 18.00.
Widzew Łódź - Utex ROW
Rybnik 53:82 (12:32,15:21,
19:12,7:17)
Utex: Koehn 24, Harris 23,
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Mirosław Orczyk, trener Utex-u
(po meczu w Widzewem)

Drużyna zagrała bardzo dobre zawody. To
zwycięstwo przy porażce Brzegu sprawia,
że znowu wszystko jest w naszych rękach.

Teraz musimy wygrać w środę. Do końca
wojny zostało 40 minut. Wierzę, że po meczu z Ineą będziemy świętować utrzymanie
w ekstraklasie. Zapraszam wszystkich kibiców na ten mecz. W
mojej opinii będzie to najważniejsze spotkanie Utex-u ROW w
jego kilkuletniej historii.

Karolina Stanek, zawodniczka Utex-u
(po meczu z ŁKS-em)
Mecz był bardzo dramatyczny. Nasze ry
walki kilka razy odrabiały straty i ciężko musiałyśmy pracować, aby to spotkanie wy
grać. Kolejne znakomite zawody rozegrała
Koehn. Cieszę się, że zdobyłyśmy tak dużo
punktów grając z tak zdeterminowanym ry
walem. Przedłużyłyśmy sobie i kibicom nadzieję na utrzyma
nie. Walczymy dalej i bardzo wierzę w końcowy sukces jakim
będzie utrzymanie koszykówki w Rybniku w najwyższej klasie
rozgrywkowej.
Brown 10, Głocka 9, McLean
7. Suknarowska 5, Stanek 2,
Rozwadowska 2, Przekop O.

Utex ROW Rybnik - ŁKS Sie
mens AGD Łódź 81:76 (19:19,
18:15,22:17,22:25)
Utex: Koehn 35, Harris 20,
Stanek 9, McLean 6, Głocka

4, Suknarowska 3, Brown 3,
Rozwadowska 1.
Marek Pietras

■ BOKS - I liga młodzieżowa

Liga młodzieżowa i walki o puchar
Kibice boksu amatorskiego
nie mogli narzekać na nudę
w ostatnim czasie. W hali w
Rybniku - Boguszowicach
odbyła się bowiem impreza,
podczas której stoczono prze
szło 60 walk. Na przemian
publiczności
prezentowali
się zawodnicy biorący udział
w kolejnej edycji turnieju o
puchar dyrektora MOSiR-u i
ci, którzy walczyli w meczu
I ligi młodzieżowej. W nim
spotkali się przedstawiciele
Śląska i klubu Gwarek Łęcz

na. Pierwsze walki odbyły się
w samo południe, ostanie gru
bo po 21.00.- Spotykamy się
na tym turnieju już dwunasty
raz. Frekwencja jestzroku na
rok większa, co bardzo nas
cieszy. Zawodników do Ryb
nika przysłało 27 klubów. To
pokazuje, że nasz turniej na

stałe wpisał się w kalendarz
najważniejszych imprez tego
typu. Ważne jest również to,
że jest coraz więcej boksującej
młodzieży z Rybnika. W moim
odczuciu jest to bardzo dobra
inwestycjawprzyszłość. Mam
Nadzieję, że Mazik zakwalifi
kuje się na Igrzyska Olimpij

LIGA MŁODZIEŻOWA - WYNIKI
60 kg - Patryk Cichocki pokonał na punkty Michała Smerdla
46 kg - Oskar Matera przegrał z Karolem Judinem
52 kg - Karol Kostka przegrał na punkty 2:1 z Pawłem
Mużyczukiem

57 kg - Daniel Balcerzak wygrał z Damianem Tymoszem
60 kg - Grzegorz Tokarz wygrał z Patrykiem Runowskim
52 kg - Kamil Pierchała przegrał na punkty z Tomaszem
60 kg -

64 kg 91 kg 64 kg -

Smerdlem (mistrz Polski 49 kg)
Szymon Białas pokonał na punkty Usmana
Gatsultanopa
Dawid Białas wygrał z Grzegorzem Kowalczukiem
Damian Pasiek wygrał przed czasem w 2. rundzie
przez RSCz Danielem Soczyńskim
Mariusz Kaczmarczyk zremisował z Markiem
Jędrzejewskim

skie i to jeszcze spopularyzuje
ten sport - powiedział Rafał
Tymusz dyrektor MOSiR-u w

Rybniku.
Drużynowo 1. miejsce zdo
byli zawodnicy RMKS Ryb
nik - gromadząc 47 pkt. Na
2 stopniu podium stanęli za
wodnicy z Knurowa - 35 pkt,

Laurie Koehn (przy pitce) potwierdziła swój nieprzeciętny talent
snajperski
Widzew Łódź
INEA AZS Poznań
Utex ROW Rybnik
ŁKS Siemens Łódź
Odra Brzeg

30
30
31
31
30

41
39
39
37
37

1925-2086
1988-2200
1914-2286
1885-2303
1775-2250

■ ŻUŻEL- Partnerzy R KM

Salon z klimatem
Wszyscy sympatycy spor
tów motorowych jak i sa
mych motocykli mają nowe
miejsce spotkań. Wszystko
za sprawą firmy Inter Motors,
która otworzyła w Rybni
ku firmowy salon Kawasa
ki. Oferta obejmuje bogaty
asortyment ubiorów i akce
soriów motocyklowych do
każdego stylu jazdy. Ponadto
dostępny jest szeroki wybór
części eksploatacyjnych i za
miennych no i oczywiście sa
mych motocykli. - Myślę, że
każdy znajdzie coś dla siebie.
Mamy motocykle sportowe,
turystyczne jak i użytkowe.
Oczywiście
dysponujemy
też pełnym serwisem - mówi
Adam Oleś, dodaje również,

Patryk Cichocki (w czerwonym) pokonał na punkty Michała Smerdla

FO T DARIU SZ TU KALS KI

Rybnickie koszykarki
po porażce w Brzegu, aby
być pewnym utrzymania
w lidze, musiały wygrać
kolejne dwa spotkania. W
innym przypadku sen o
pozostaniu w ekstraklasie
przestawał być realny. To
zadanie podopieczne Miro
sława Orczyka wypełniły w
stu procentach.
Najpierw w środę, po zna
komitym widowisku, wygrały
u siebie z ŁKS-em Łódź. Trzy
dni później rozgromiły inny
łódzki zespół - Widzew.

że coraz więcej rybniczan
przesiada się z samochodów
na motory. Dla założycieli
salonu rzeczą oczywistą jest
współpraca z rybnickim klu

bem żużlowym. - Jesteśmy
rybniczanami, więc bardzo
mocno kibicujemy żużlow
com. Z naszej oferty korzy

stają zawodnicy, którzy będą
reprezentować RKM Rybnik.
Nie ukrywamy również, że
chcemy poszukać naszych
potencjalnych
klientów
wśród kibiców żużlowych
- twierdzi Katarzyna Paw
lik. Barwy salonu bardzo
przypadły do gustu działa
czom rybnickiego klubu.
Są bowiem zielono-czarne
czyli takie same jak barwy

RKM-u. Pracownicy salonu
zapewniaj ą, że plotki o wyso
kich kosztach związanych z
pasją jaką są motocykle nie
przystają do rzeczywistości.
- Moim zdaniem to stereo
typ. Oczywiście każda pasja
kosztuje. Nawet zbieranie
znaczków nie jest tanie. Ale
obecnie motocykle są już w

Barwy nowego salonu
Kawasaki są zielonoczarne. Czyli takie same
jak Rybnickiego Klubu
Motorowego.
naprawdę w przystępnych
cenach, nawet te nowe - za
pewnia Adam Oleś z salonu

Kawasaki znajdującego się w
Rybniku przy ul. Gaj owej w
budynku Inter Cars.

(pm)

Zapraszamy do nowo otwartego salonu motocyklowego!

a na trzecim Jawor-Team Ja
worzno 27 pkt.
Najlepszym zawodnikiem
turnieju wybrano Krzysztofa
Kowalaka, kadeta z RMKS.
Najmłodszym zawodnikiem
turnieju był Fabian Szmid z

ul. Gajowa 4

Rybnika.
W meczu ligi młodzieżo
wej Śląsk pokonał Gwarka

44-217 Rybnik
rybnik@kawasaki.pl

tel. (32) 43 27 232
kom. 867 995 383
kom. 667 995 364
kom. 687 995 371

Otwarte;

pon-pt: 9.00-18.00

sobota: 9.00-14.00

Łęczna 16:13. Młodzi bokse
rzy pod(:zas zawodów mogli

spotkać się m.in. z Marianem
Kasprzykiem, mistrzem olimpijskim czy Henrykiem Średnickim, mistrzem świata.
Marek Pietras

Dealer

Kawasaki

Racibórz | Wodzisław | rybnik
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KOSZYKÓWKA - Liga amatorska

SPRINTEM
■ ZAINAUGUROWALI
3 kwietnia dwudziestu strzel
ców wzięło udział w zawodach
rozpoczynających sezon strze
lecki 2011 Rejonu Radlin orga
nizowanych przez Klub Strzelec
twa Sportowego „Rafako" LOK
Racibórz. Zawodnicy walczyli
w trzech konkurencjach, a o
zwycięstwie decydowała suma
punktów ze wszystkich trzech
strzelań z karabinu bz, pistoletu
bz i pistoletu cz. Puchar Prezesa
Rejonu zdobył Marek Jendrzejczyk z Koła LOK w Smolarni.
Drugi był Adam Kryst z Koła
KWK „Marcel", a trzeci Jan
Jendrzejczyk z Koła LOK w Smo
larni. Punktowane miejsca zajęli
jeszcze: IV - Zdzisław Kryst, V
Mirosław Kałuża, VI - Seba
stian Bajer. Klub Strzelectwa
Sportowego LOK w Raciborzu
będzie jeszcze raz w tym roku
organizatorem zawodów dla
rejonu, jesienią na zakończenie
sezonu strzeleckiego. Sędzią
głównym zawodów był Czesław
Puzdrowski - Prezes Rejonu
Radlin, a pomagali mu sędzio
wie Strzelectwa Sportowego
PZSS - Erwin Puczek, i Tomasz
Pielczyk.

■ RAJD RAMŻÓW
PTTK Koło „Ramża" organi
zuje 15. Rajd Pieszo-Kolarski
„Ramżów". Impreza odbędzie
się 16 kwietnia bez względu
na pogodę. Uczestnicy są
zobowiązani do przestrzegania
przepisów ruchu drogowego i
Karty Turysty oraz ubezpiecze
nia się we własnym zakresie
od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Organizator nie od
powiada za wypadki powstałe
w czasie trwania imprezy oraz
za szkody wynikłe w stosunku
do uczestników i osób trzecich.
Dzieci mogą brać udział w raj
dzie pod opieką osób dorosłych.

Metę zlokalizowano na terenie
Gospodarstwa Agroturystycz
nego „Ranczo Na Bagnach" ul.
Ściegiennego 56 Podgrabina.
Dojście i dojazd na metę trasa
mi dowolnymi. Przyjmowanie
uczestników na mecie od godz.
11.00, konkursy od godz.
11.30. Zakończenie około godz.
13.30. Więcej informacji: tel.
503 519 820; e-mail: pttkramza@o2.pl; www:pttkramza.
cba.pl.

Sneakers4U i Kaman bliżej finału
W hali OSiR przy ulicy
Łąkowej odbyty się pierw

sze
mecze
półfinałowe
Amatorskiej Ligi Koszyków
ki. Rozegrane zostało rów
nież spotkanie o 5. miejsce.
W pierwszym półfinale
naprzeciw siebie stanęły
zespoły: Sneakers4U i DHL.
Po pierwszej kwarcie 20
punktami prowadzili popu
larni „Snikerski”. - Chłopa
ki z drużyny przeciwnej jak
zwykle dobrze zaczęli. Nie
zaskoczyło nas to, że pro
wadzili po pierwszej kwar
cie tak wysoko - stwierdził
Krzysztof Maryszczak, kapi
tan DHL.
W
ciągu
kolejnych
dwóch kwart DHL odrobiło
straty. - Moim zdaniem po
kazaliśmy wolę walki i wró
ciliśmy do gry. W pewnym
momencie rywal wygrywał
tylko dwoma punktami.
Mecz skończył się na sze
ściu. Jest dobrze, będziemy
walczyć za tydzień - koń
czy Maryszczak. - Rywal
zagrał świetnie. Wrócił do
gry, odrabiając duże straty.
Będzie ciężko w drugim

meczu - tak postawę DHL
ocenił kapitan Sneakersów,
Krzysztof Cygan. Zwycięża
jąc w tym spotkaniu, Sneakers4U przybliżyli się do
finału rozgrywek.
Drugi półfinałowy mecz
zagrali Kaman i Monsters

powinna zostać rozegrana
dogrywka? Sędziowie pod
jęli decyzje o rozpoczęciu
pięciominutowej dogrywki,
w której lepszym zespołem
okazał się Kaman. Wygrał z

Wag-Tech.
Faworytem
spotkania był ten pierw-

Rybnicka

Rybnicka

Amatorska Ekstra

Amatorska

Liga Piłkarska

Liga Koszykówki

KOLEJKA 1

tę zagraliśmy koncerto
wo. Mieliśmy 18 punktów
przewagi. Chyba za szybko
uwierzyliśmy w zwycięstwo
i rozluźniliśmy się. Kaman
to doświadczona drużyna,
wykorzystali naszą słabość
w samej końcówce - po
wiedział Marcin Parzonka,
trener Monstersów. Ocenił
on również pracę arbitra w
ostatnich minutach meczu:
- Sędzia zagwizdał faul na
szego najlepszego zawodni

68:81
Hawajskie Koszule Żory - Uffo Team Rybnik

70:65
Czarne Fidosy - FC Bobtrans Nowiny 1:0

W Tarnowskich Górach odbyła
się druga runda śląskiej ligi
juniorów (grupa I). Zwyciężył
HKS Szopienice przed Góralem
Żywiec i Belfer Unią Racibórz.

2. Dżoga Team

pracować i jeszcze raz pra
cować, a sil mieliśmy coraz
mniej. Końcówka bardzo
szczęśliwa. Gratulacje dla
Monstersów, bo zagrali na
prawdę bardzo przyzwoity
mecz - stwierdził kapitan
zwycięskiej
ekipy. Piąte
miejsce zajęły Głubczyce.
Rewanżowe półfinały roze
grane zostaną za tydzień.
Wojciech Kowalczyk

K30

Butunex Inkogmto — OSiR Racibórz 71:63

Ekipa Rybnik - Sokół Chwałęcice 0:4

znaczenie w końcówce spo
tkania - zakończył Parzon
ka. Kapitan Kamana, Arka
diusz Nowacki, powiedział
po meczu. - Mieliśmy tylko
sześciu zawodników do gry,
byt to bardzo trudny mecz.
Początek nie utożył się po
naszej
myśli.
Monstersi

bardzo nam uciekli. Póź
niej musieliśmy pracować,

Z RADOŚCIĄ RUSZAMY Z SUPERPROMOCJĄ

SKOK Ziemi Rybnickiej - Do ostatniej krwi...
KWK Ryduttowy-Anna - KS Rybówka 3:0

ka. Była to walka o piłkę. W
takich sytuacjach sygnalizu
je się obustronne przewinie
nie. To byt faul z kapelusza,
który według nas miał duże

Z DUMĄ ŚWIĘTUJEMY
100 LAT CHEVROLETA

REWANŻE PLAY OFF

Dżoga Team - Jedność Jejkowice 3:0

1. Sokół Ch watęcice

Myszków i Andaluzją Piekary.
Już po drugiej rundzie wiado
mym było, że o mistrzostwo
będą walczyły trzy pierwsze
drużyny z tabeli. W tym roku
widocznyjest bardzo równy i
wysoki poziom w rywalizacji.
Raciborscy ciężarowcy wypadli
tym razem nienajlepiej. Zawie
dli czołowi zawodnicy, jednakże
trudno ich obwiniać, gdyż
rywale w tym roku są napraw
dę silni. Punkty zdobyli: Daniel
Himmel - 280,2, Mateusz
Janus - 252,5, Robert Dyrslag
- 238,4, Dawid Zgoliński
- 216,7, Mateusz Lach - 187,2
- nie punktował ponieważ
punktuje czterech zawodników z
najlepszymi wynikami.

może być remis? Czy może

Monstersami 65:64. - Była
to niepowtarzalna okazja,
żeby wygrać w końcu z
Kamanem. Pierwszą kwar

■ BELFER NA TRZECIM

Ostatni byli ciężarowcy MOSiRu
Łaziska. W grupie II zwyciężyła
Slavia Ruda Śląska przed LKS

Rozgrywki koszykarzy amatorów z Raciborza weszły w decydującą fazę

szy, jednak przebieg meczu
skorygował wszystko. Po
czterech kwartach bardzo
zaciętego spotkania, na ta
blicy widniał wynik 53:53.
Sędziowie i organizatorzy
stanęli przed poważnym dy
lematem. Czy w pierwszych
meczach
fazy
play-off

ARX Rybnik -AHE Wodzisław Śl. 87:85

Nord Studnik Żory - Wciąż Bezimienni Rybnik
59:71

YEARS

OF

CHEVROLET

2. KWK Ryduttowy-Anna

PÓŁFINAŁU 16/17. 04
MECZ-REWANŻ

4. Czarne Fidosy

5. ZRB Noster
SKOK Ziemi Rybnickiej - OSiR Racibórz

6. FC Bobtrans Nowiny

AHE Wodzisław Śl. - Hawajskie Koszule Żory

7. Jedność Jejkowice
ARX Rybnik-Uffo Team Rybnik
7 KS Rybówka

Do ostatniej kropli... - Butimex Inkognito Basket

9. Ekipa Rybnik

Czarno na Biatyin Rybnik - Nord Studnik Żory

Liga Piłkarskich Piątek
SPARK

AVE0

5-drzwiowy, 5-miejscowy miejski samochód

Ekonomiczny i funkcjonalny hatchback

Szewczyk 6, Kościelniak 3, Gebel 2,

już od 27 990 zł

już od 28 990 zł

Szmelich, Sauer - Kwiatkowski 3, Ogórek

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

2, Sawostian

• Chevrolet Spark: fi pnriuszpk pnw etrznych, wspomaganie kierownicy, regulacja wysokości fotela kierowcy

1. Inter Dom Olimp

5

15

43:7

2. Heja Banana

7

15

40:17

BRAMKI:

Viper — Wicher Wi Ichmy 13:7

3. Viper

6

15

41:27

4. Straż i Przyjaciele

6

13

20:8

5 Karliki

6

12

23:21

6. Handlobud

6

10

14:12

6

10

2214

Karliki-Karlik II 4:3

• Zapraszamy do salonów I na |azdy próbne

6

10

2216

BRAMKI:

www.chevrolet.pl

9. Karlikll

5

9

27:17

Gąsior. Batdys. Smalec. Kutyła - Kudetka K.

FIJAŁKOWSKI

10. Madera

7

9

25:37

2, Kudetka R

11. AHE

6

9

21:24

Rybnik, ul. Żorska 75, tel. 032 42 39 700, www.fijalkowski.pl
jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 70, tel. 032 47 67 000

12. Bauerdach

5

3

12:23

13. Arsenał

6

3

14:34

14. Piwosze

6

1

8:32

15. Wicher

■ ChEvro et Ave o: radio z CD/MP3, e ektryczne szyby przednie, centralny zamek

8

1

19:58

• Sprawdź promocje ra inne modele. Dostępne również w kredycie 50/50, RRSO; 3,G3%

KOLEJNE SPOTKANIA

14 04,godz 17.30
Karlik 1 - Dudek, Karlik II - Bauerdach

idotytzyautzntaipHiufcji?!!'! 11
krantr^itznrpif
.. „
ise 3d 1.21 z upustem promDiyinym
oatuańrwłc. ćeu Liwtmu Sancie' fl-u11temat
u złomowania samotnooow. oizvoatnosatt idznłi
I TCyBbju m dmtflitt naMarejem internetowym www.cnevrolet.pl.
Zużycie paliwa (Noima: 2007/715/UE] dla Chevrclefa Spark 1.0 I fiH KM w cykli mieszanym wyrosi 5,11/100 km; emisja CO,: 115 g/km

Zużycie paliwa (Norma: 2007/715/UE) dla Chevroleta Avec Base 3d 1.2184 KM w cykli mieszarym wynosi: 5,51/100 km, emisja CO; 130 g/km.

141 sport-365.pl

SPRINTEM
■ ZŁOTKA DWA
Sara Jezierzańska w kat. wag.
51 kg oraz Justyna Ratyńska
w kat. wag. 59 kg wywalczyły
złote medale mistrzostw Polski
juniorek w zapasach kobiet,

które odbyły się w kwietniu w
Siedlcach Obydwie zawodnicz
ki, chociaż należą do ścisłej

czołówki krajowej w grupie
juniorek i seniorek, mistrzostwo
Polski w tej grupie wiekowej
wywalczyły po raz pierwszy. W

kat. wag. 59 kg piąte miejsce
zajęła Nikola Chluba. Na
matach w Siedlcach spotkały
się najlepsze zawodniczki w

przedziale wiekowym między 17
a 20 rokiem życia. Turniej ten
w głównej mierze decydował
o tym, które zawodniczki będą

reprezentowały nasz kraj w
czasie czerwcowych mistrzostw
Europy juniorów w Serbii.

■ BIEGAĆ MOŻE KAŻDY
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■ WYWIAD TYGODNIA - Mateusz Lucia o swojej dotychczasowej przygodzie z siatkówką i sportowych planach na przyszłość

Chcę być sportowcem
więc nie imprezuję
jest na tyle dobre, aby grać

Mateusz Lucia, szesna
stoletni raciborzanin gra
w siatkówkę dopiero
od dwóch lat. Mimo to
odnosi już sukcesy. Jest
regu la rn ie, powoły wa ny
do kadry Śląska. Obec
nie stanowi również o
sile drużyny kadetów i
juniorów AZS Rafa ko
Racibórz.

tam w siatkówkę na pozio
mie profesjonalnym.
- Kiedy będzie wiadomo, że
czy Twoje male marzenie się
spełni?
- Po Turnieju Nadziei Olimpij
skich, na którym reprezento
wałem województwo śląskie,
były organizowane siatkar
skie kampy. Tam wybrali 32
osoby i bardzo szczegółowo je
przebadali. Następnie z nich

wytypowali bodajże osiem
nastkę, która na przełomie
maja i czerwca przyjedzie na
kolejne zgrupowanie. Ogól
nie do klasy w SMS-sie dosta
nie się piętnastu uczniów. Czy
będę wśród nich? Wszystko

- Maciej Kozina: Masz prze
szło dwa metry wzrostu. To
atut czy utrudnienie?
- Mateusz Lucia: Na razie
nie miałem z tym żadnego
problemu. Mój wzrost nie

przeszkadza mi w życiu oso
bistym, a na pewno jest zale

zależy, jak już wspominałem,
od zdrowia, bo ono jest naj
ważniejsze. Tam są świetne
warunki do trenowania. Na
uczyciele poświęcają dużo
czasu na indywidualne tre
ningi. W Spalę mieliśmy taki
pokaz wideo i dowiedziałem
się, że Marcin Możdżonek (re
prezentant Polski w siatków
ce -przyp. red.) miał średnią

tą w sporcie.

Klika tygodni temu ruszyła ko
lejna edycja Akademii Biegania,

którą organizuje rybnicki MOSiR.
Wszyscy chętni spotykają się
na stadionie w każdy wtorek i

czwartek o godz. 18.00. Tym ra
zem na rybnickim stadionie lek
koatletycznym zebrało się aż 50
osób. - Po krótkiej rozgrzewce
zaczęliśmy truchtać na dystansie
dwóch kółek. Następnie ćwicze
nia szybkościowe i zwiększyliśmy
dawkę biegową do trzech kółek.
Później kilka ćwiczeń ogólnoro
zwojowych i jeszcze mieliśmy siłę
na kolejne kółeczka - powie
działa Barbara Kalisz-Gaweł z
MOSiR-u. Następnie do wyboru
były dwa warianty: 1. wariant

- trzy kółeczka marszobiegu,

2. wariant - bieg ciągły w
tempie dostosowanym do swoich
możliwości - cztery kółeczka.
Następnie ćwiczenia rozciąga
jące i parę ćwiczeń rozluźniają
cych w marszu. Organizatorzy

zapraszają na kolejne zajęcia w
czwartek o godz. 18.00. Imprezie
patronuje Tygodnik Rybnicki.

■ PUCHAR ŚLĄSKA
Medalowe pozycje zajęli młodzi

zapaśnicy z Dębu Brzeźnica w
pucharze Śląska młodzików i
kadetów w stylu klasycznym,
który odbył się w Zabełkowie.
Siedmiu młodych zapaśników

z Dębu Brzeźnica spróbowało
swoich sił z młodymi klasykami
z klubów województwa Śląskie
go. W mini zapasach Szymon
Jakubczyk zajął 4. miejsce. W
grupie młodzików w kat. wag.
35 kg - I miejsce zajął Patryk
Gołuchowski, II miejsce Tomasz

Garbarz, w kat. wag. 42 kg - I
miejsce Patryk Ołenczyn, II miej
sce Michał Kampik. W grupie

Kadetów w kat. wag. 42 kg - II
miejsce miał Tomasz Chluba.
W kat. wag. 54 kg - I miejsce
Aleksander Kozina.

- Jak ludzie odbierają to, że
masz zaledwie szesnaście lat
i jesteś tak wysoki?
- Najczęściej są zaskoczeni,
gdy dowiadują się ile mam lat
(śmiech]. W sumie im się nie
dziwię bo nieczęsto pewnie
zdarza im się spotykać kogoś
tak wysokiego.

5,25. Więc można grać na wy
sokim poziomie i być bardzo
dobrym uczniem.

- Myślisz, że to geny?
- Mój tata jest wysoki, ale
nie tak jak ja. Ma 186 cm. W
młodości byl ratownikiem,

- Siatkówka to nie jedyna
Twoja pasja. Jak podcho
dzisz do innych dyscypli

ale później z tym skończył.
Reszta rodziny nie była
usportowiona.

- Jak wyglądała Twoja do
tychczasowa przygoda z
siatkówką?
- Tą dyscypliną interesuję
się od 2008 roku. W szko
le podstawowej nauczyciel
wychowania fizycznego za
proponował mi wyjazd do
Sosnowca. Wtedy jeszcze
nie wiedziałem za bardzo o
co chodzi, ale gdy okazało
się, że jadę na nabór najlep
szych zawodników na Śląsku

w mojej ówczesnej kategorii
wiekowej, to nie wahałem się
ani przez chwilę. Nauczyłem

się tam wielu pod stawowych
elementów
siatkarskich.
Można powiedzieć, że tam
zaraziłem się siatkówką.

- Jesteś w trzeciej klasie gim
nazjum. Jak widzisz swoją
dalszą edukację?
- Szkoła Mistrzostwa Spor
towego w Spalę to jest moje
małe
marzenie.
Bardzo
chciałbym się tam znaleźć.

Ale czy tak się stanie, nie zale
ży tylko ode mnie. Najpierw
muszą sprawdzić czy w ogó
le jest taka szansa. Głównie
chodzi o to czy moje zdrowie

nach?
- Kiedyś miałem przygo
dę z pływaniem. W drugiej
klasie szkoły podstawowej
miałem propozycję, żeby
Mateusz Lucia w pierwsze klasie szkoły podstawowej miał 135
cm wzrostu. Sześć lat później już 193 cm. Obecnie 201 cm.

Wojciech Galiński,
trener AZS Rafako Racibórz
Jestto chłopak, który ma szansę występować w przyszłości
w reprezentacji kraju. Kiedy przyszedł do gimnazjum był to
słaby zawodnik - trzeba było uczyć go nawet biegania.
Mateusz jest solidny i pracowity. Przez trzy ostatnie lata
niesamowicie się rozwinął. Ma duże szanse, aby dostać
się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spalę, czego mu
serdecznie życzę. Po dwóch latach demonstruje już nieprzeciętne umiejętności i
ma przewagę nad rówieśnikami. Dobrym prognostykiem na przyszłość jest również
jego stan zdrowia i potencjał z tego płynący.

Donata Butatek-Wypiór,
trener siatkówki
w Gimnazjum nr 3
Mateusz jest wysokim zawodnikiem, ale rozwija się bar
dzo proporcjonalnie. Nie ma z nim problemu, ze rośnie
za szybko a muskulatura i stawy siadają. Mateusz nie
iapie chorób, ani kontuzji. Chcielibyśmy zęby miai 206
cm, ale czy do tego dojdzie, to trudno powiedzieć. Życzy
my mu wszyscy zęby dostał się do Spały. Zostanie wtedy poddany innym formom
treningowym. To na pewno wpłynie na jego rozwój. Oby tylko nie przydarzały mu
się jakieś poważne urazy. W profesjonalnej siatkówce interesowano się kilkoma
zawodnikami, z którymi miałam przyjemność pracować. Byli to tacy zawodnicy
jak Karol i Aleksander Galiński, Michał Kamiński, Dawid Gunia, Damian Domonik,
Patryk Otlik. Podobnie interesują się teraz Mateuszem Lucią.

się przenieść do SMS-u i za
cząć treningi. Wydawało mi
się wtedy, że jest jeszcze za
wcześnie. Obecnie pływam
tylko rekreacyjnie. Czasem
też biegam.
- Jesteś powoływany do ka
dry Śląska. Ile zgrupowań

jest już za Tobą?
- Około dziesięciu. W 2008 i
2009 roku byty w sumie czte
ry. W 2010 też było kilka: w

- Dużo było takich, podczas
których grało mi się bardzo
dobrze. Czułem wtedy, że
mam formę i byłem zgrany z
rozgrywającym, co jest waż
ne przy tworzeniu akcji w
jedno tempo. Chętnie wspo-

minamzacięte spotkanie z ju
niorami w Sosnowcu. Mecz
w kadetach z Rybnikiem też
był bardzo dobry, bo udało
nam się tam wywalczyć seta,
a Rybnik to jeden z najlep
szych zespołów na Śląsku.
- Na jakiej pozycji ci się gra
najlepiej?
- Na pozycji środkowego
gram od trzech lat. Ostatnio
trener próbował mnie też w
ataku. Czasami wchodziłem
na przyjęcia, ale to nie było to
czego bym oczekiwał.
- Masz idola sportowego?
- W Polsce siatkówka jest na
wysokim poziomie i wzór
mogę brać od wszystkich z
Plus Ligi. Nie skupiam się
jednak na jednym zawodni
ku, którego mógłbym naśla

dować.
- Jak spędzasz wolny czas?
- Jak już wspominałem pły
wam rekreacyjnie, a jak jest
cieplej - biegam. Wszystko
służy temu, aby poprawić
kondycję. Prowadzę spor
towy tryb życia, więc raczej
nie imprezuję.

- Jak dzielisz swój czas po
między naukę i sport? Udaje
Ci się pogodzić te dwie dzie
dziny życia?

- Wzorowym uczniem nie
jestem, ale sport mi nie prze
szkadza. Znajduję czas na
wszystko.
- Chwalisz sobie Gimna
zjum nr 3 w Raciborzu, gdzie
od trzech lat się uczysz. Co
jest tutaj takiego nadzwy

- Jak wygląda taki obóz?
- Wszystko co tam się dzie
je jest na bardzo wysokim

czajnego?
- Ogromnym plusem jest
bardzo duża bczba godzin
wychowania fizycznego, co
pozwala na szybki rozwój.
Automatycznie chodząc do
klasy siatkarskiej w G3 jest
się zawodnikiem klubu siat

poziomie. Zajęcia są dość
męczące, ale dużo się z nich
wyciąga. Na dłuższych obo
zach codziennie mieliśmy

karskiego Rafako Racibórz.
Mam okazję pracować ze
specjalistami. Dziesięć go
dzin lekcyjnych wychowa

po dwa treningi. W niedzielę
odbywają się gierki. Ludzie,
których tam spotykam są
bardzo sympatyczni, bo wie

nia fizycznego tygodniowo
mówi samo za siebie. Poza
lekcyjnych zajęć też mam

Pucku i w Szczyrku. Są to
zgrupowania trzy- i dziesię
ciodniowe.

sporo.

le nas łączy.
- Masz już za sobą mecze,
które chętnie wspominasz?

- Dziękuje za rozmowę i ży
czę powodzenia.
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Nowa rada sportu
Prezydent Rybnika po
wołał nową radę spor
tu. Wszystko za sprawą
wejścia w życie ustawy o
sporcie. - Powołując radę
nie kierowałem się żad
nym politycznym kluczem.
Chciałem, aby zasiadali w
niej ludzie, którzy coś dla
sportu zrobili. To był jedyny
wyznacznik - powiedział
Adam Fudali.
Tym samym przestała funkcjonować stara rada, która
spotykała się od grudnia
2005 roku, a której szefem
był Rafał Tymusz. - Rada
sportu nie ma żadnej siły
sprawczej. Jedynie opiniu
je różne rozwiązania doty

czące szeroko rozumianej
kultury fizycznej - twierdzi
Tymusz dyrektor rybnickie
go MOSiR-u, członek nowej
rybnickiej rady sportu, w
której doszło do kilku roszad.
Zmniejszyła się liczba człon
ków z 11 do 9. Nowymi oso
bami są Juliusz Kowalczyk
(dżudo), Michał Pawlaszczyk
(żużel) i Lech Kowalski (siat
kówka), który mocno wierzy,
że rada będzie miała realny

wpływ na sprawy związane
ze sportem. - Chciatbym do
prowadzić do powstania stra
tegii rozwoju sportu, szeroko
rozumianego, która później
będzie realizowana. Czyli
na poziomie koncepcyjnym
musi być bardzo dobrze
przygotowana. Nie może być
tak, że stanie się martwym
papierem, tak jak bywało

Skład rady w Raciborzu
przedstawia się następu
jąco: Ludmiła Nowacka za
stępca prezydenta Raciborza
- przewodnicząca Marek
Kurpis, naczelnik WEKiS
- zastępca przewodniczące
go, Ryszard Wolny - (wszedł
do rady jako przewodniczą
cy resortowej Komisji Rady
Miasta, obecnie zastępca
przewodniczącego
rady
miasta), Michał Szepelawy (wszedł do rady jako
dyrektor Instytutu Kultury
Fizycznej PWSZ w Racibo
rzu, aktualnie rektor PWSZ),
Sławomir Szwed - prezes

już wcześniej. Druga spra
wa to kwestia finansowania
sportu. Powinniśmy odejść
od politykowania i dzielić
pieniądze według równego
dla wszystkich regulaminu,
który będzie głównie oparty
na wynikach sportowych po

szczególnych klubów - po
wiedział dyrektor sportowy
TS Volley Rybnik.
Według założeń do zadań
rady należy opiniowanie:
- strategii rozwoju miasta w
zakresie kultury fizycznej,
- projektu budżetu w części
dotyczącej kultury fizycz
nej, - programów rozwoju
bazy sportowej w mieście,
w tym w szczególności miej
scowych planów zagospo
darowania przestrzennego

Czas pokaże czy prezydenci Raciborza, Wodzisławia
i Rybnika skorzystają z doświadczenia ludzi sportu

w zakresie dotyczącym te
renów wykorzystywanych
na cele kultury fizycznej,
- projektów uchwał, o któ
rych mowa w art. 27 ust. 2
ustawy o sporcie.
Nową radę sportu w Rybni
ku tworzą: Piotr Bobrowski
(szachy), Krzysztof Fojcik
(koszykówka), Anetta Gaw
rysiak (sport niepełnospraw

nych), Stanisław Jaszczuk
(piłka nożna), Juliusz Kowal
czyk (dżudo), Lech Kowalski
(siatkówka), Michał Pawlaszczyk (żużel), Arkadiusz
Skowron (dyr. Bushido), Ra
fał Tymusz (dyr. MOSiR).
Podobna rada powstała w
Wodzisławiu Śląskim. W

jej skład weszli: Eugeniusz
Ogrodnik, Bogdan Bojko,

Tomasz Belta i Joanna Stolar
ska, jako przedstawiciele pre
zydenta, Izabela Kalinowska
przedstawiciel rady miej skiej
Andrzej Dzierżęga z MKS
Odra, Roman Zieliński z KS
Centrum, Jarosław Skrobacz
z MKS Odra i Radosław Kijewski z ZKK Olimpia oraz
Łukasz Chrząszcz członek
SSOW.

MKS-SMS Victoria, Grze
gorz Pieronkiewicz - prezes
MKZ Unia, Stefan Ekiert
- prezes ŚZPN Podokręg

Racibórz, Tomasz Musioł
- inspektor WEKiS d/s spor
tu. Miejmy nadzieję, że pre
zydenci skorzystają z uwag
ludzi związanych ze środo
wiskiem sportowym. Być
może to wygeneruje korzy
ści w postaci rozwoju sportu
w naszym regionie, nie tylko
tego amatorskiego.
Marek Pietras

REKLAMA

■ PIŁKA NOŻNA - Piłkarze żegnają bramkarza Adamowie

HONDA
The Power of Dreams

ECO H AB AT
do 19 000 zł
Proboszcz parafii NMP
Królowej Aniołów Ireneusz
Tosta odprawił pogrzeb
Tomasza Harnasza piłka
rza LKS Adamowice, który
zmarł w niedzielę podczas
ligowego meczu.
- Nie żegnamy Tomasza.
Mówimy mu do widzenia,
życząc wiecznej szczęśli
wości - mówił kapłan w
trakcie kazania. W uroczy
stości uczestniczyła rodzi
na, przyjaciele i ludzie piłki,
dla których śmierć młodego
piłkarza była i jest Szokiem.
- Trudno cokolwiek powie
dzieć w takiej sytuacji. Gdy
wcześniej przyjeżdżałem do
Adamowie kilka razy roz
mawiałem z Tomaszem. Pił
ka była jego pasją. To wielka
tragedia - powiedział Janusz
Gałązka, członek zarządu
podokręgu Racibórz.

Przyczyna śmierci
Rybnicka prokuratura usta
liła, że przyczyną śmierci
25-latka była ostra niewydol
ność krążeniowo-oddecho
wa. Prokurator zlecił jednak
jeszcze dodatkowe badania
histopatologiczne, których
wyniki powinny być znane
do 2 tygodni. Wszystko wska
zuje, że zgon nie nastąpił w
efekcie jakiegokolwiek ura
zu.
Wielu rodziców, których
pociechy kopią piłkę zasta
nawia się czy jest możliwość
uniknięcia podobnych tra
gicznych wydarzeń. Tajem
nicą poliszynela jest, że w
wielu klubach badania le
karskie odbywają się „mało"
rzetelnie.
Według
rozporządzenia
Rady Ministrów każdy spor
towiec powinien przejść kil

kanaście specjalistycznych
badań. Między innymi próbę
wysiłkową, dokładną analizę
krwi i moczu, EKG, badania
kręgosłupa, płuc, konsultację
psychologiczną. Sportowcy
wyczynowi powinni być ba
dani wyłącznie przez specja
listów medycyny sportowej.
Młodzież z klubów uczniow
skich mogą badać inni leka
rze. Powinni jednak posiadać

w przychodniach. Mająważność pół roku. Przed każdym
meczem sędzia ma obowią
zek sprawdzić ich aktual
ność. Pod takim badaniem
nie musi widnieć pieczątka
lekarza sportowego, może
to być ortopeda czy kardio
log. W efekcie końcowym to
lekarz bierze na siebie odpo
wiedzialność za dopuszcze
nie zawodnika do gry. On

certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

też decyduje jakie badania
są potrzebne do wydania
zgody na uczestnictwo w za
wodach sportowych - powie
dział Franciszek Wrana, szef
rybnickiego podokręgu.
Dlatego jeżeli chcemy być
pewni, że dziecku nic nie gro
zi podczas zajęć sportowym,
powinniśmy sami zadbać o
wiedzę na temat jego stanu
zdrowia.

Badania
- Wielu klubów nie stać na
badania wykonywane przez
specjalistów. To jestprostyrachunek. Mając 60 chłopaków
w klubie, mnożąc to razy 50 zł
wychodzi spora suma. Często
to więcej niż taki klub dostaje
dotacji na działalność. Bada
nia wykonywane są głównie

Marek Pietras

NOWA HONDA CR-Z
CENA JUŻ OD 67 800 ZŁ
AUTORYZOWANY DEALER KUCZA
Rybnik, ul. Wodzisławska 54
tel. (032) 432 77 88, 432 77 98
www.honda.kucza.com.pl
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Potrawa Dobry - tynfa wart
z
żelatyną Toporek w kuchni
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Litery z ponumerowanych pól
utworzą rozwiązanie - myśl
Isaaka Newtona.
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piłka nożna - W IV lidze Rogów wreszciezadowolony, a Naprzód i Polonia mają niedosyt

Przyszłość wygrała pierwszy mecz na wiosnę
Przyszłość Rogów - Carbo Gliwice 2:1
Już na początku spotkania na prowadzenie wyszli goście.

Ich zawodnik trafił do siatki gospodarzy po dośrodkowaniu
z rzutu wolnego i rykoszecie od piłkarza Przyszłości. Wyrów
nanie padło około 25. minuty. Paweł Wieczorek wykorzystał
moment zawahania obrońców Carbo. Nie zauważyli oni, że

sędzia zastosował przywilej korzyści przy faulu na zawodni
ku Przyszłości. W sytuacji najprzytomniej zachował się wła

Podbeskidzie II Bielsko Biała
- Naprzód Rydułtowy 2:2
Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 10. minucie me

w doliczonym czasie gry, trafiając do siatki po rzucie rożnym.
Naprzód grał w tym momencie w „10”, bo kontuzji doznał
bramkarz gości, a limit zmian został już wcześniej wykorzy

stany.

czu. Napastnik Podbeskidzia precyzyjnie przelobował bram

karza gości i zrobiło się 1:0. Dość niespodziewanie tuż przed
przerwą Naprzód wyrównał. Na 30 metrze do bezpańskiej
piłki dopadł Grzegorz Podstawka i potężnym strzałem przy

śnie Wieczorek, który przy biernej postawie całej defensywy

słupku nie dał szans bramkarzowi Podbeskidzia. Zdziwie

przyjezdnych umieścił piłkę w bramce. Kwadrans po zmia
nie stron na 2:1 podwyższył Grzegorz Styczeń, który popi

Podstawka po raz kolejny trafił do bramki, wykorzystując do-

nie miejscowych było jeszcze większe kiedy w 75. minucie

sał się fantastycznym strzałem zza linii pola karnego. Goście

środkowanie z rzutu rożnego. Przy tej bramce zawodnik gości

kończyli mecz w „10” - jeden z zawodników obejrzał drugą

miał nieco szczęścia, bo nie trafił do piłki czysto, ale mimo

żółtą kartę i 20 minut przed końcem gry powędrował do szat

to futbolówka wpadła do siatki. Kiedy wydawało się, że Na

ni. Przyszłość wygrała dopiero pierwszy mecz w tej rundzie.

przód dowiezie zwycięstwo do końca, gospodarze wyrównali

AKS Mikołów - Polonia Marklowice 1:1
Lepiej rozpoczęli spotkanie goście. W 22. minucie po
danie z głębi pola przejął Tomasz Młynek, który znalazł się
sam na sam z bramkarzem, pokonał go precyzyjnym lobem.

Miejscowi wyrównali w 40. minucie. Po dośrodkowaniu z
rzutu wolnego zawodnik AKS-u ubiegł Leszka Romańskie
go, bramkarza Polonii, i głową wpakował piłkę do siatki. Po
przerwie Polonia miała dobre okazje do zdobycia gola, ale
Pokorny, Procek i jeszcze w 93. minucie Kobeszko nie zdołali
ich wykorzystać.
oprać, (art)

piłka nożna - Powody do zadowolenia po ostatniej kolejce ligi okręgowej miały Naprzody z Syryni i Czyżowic

Silesia niespodziewanie przegrała z Borowikiem
Naprzód Czyżowice - Płomień Połomia 2:1
Bohaterem spotkania został weteran Zbigniew Adam

czyk, który zdobył obie bramki dla Naprzodu. W 20. minucie
dopadł do prostopadłej piłki, nawinął obrońcę i strzałem w

długi róg nie dał szans bramkarzowi Płomienia. Około 60.
minuty spotkania stan meczu wyrównał Łukasz Kusztal,

Rymer Rybnik

-Naprzód Syrynia 0:1
Jedyna bramka w tym meczu padła w 20. minucie. Piłka

po precyzyjnym dośrodkowaniu spadła na nogę Dariusza
Halszki, który z półwoleja uderzył nie do obrony. Do końca

Borowik Szczejkowice - Silesia Lubomia 3:2
Przez prawie całą pierwszą połowę nic nie wskazywało
na to, że goście ten mecz przegrają. W 25. minucie na strzał z

25. metra zdecydował się Arkadiusz Janeta i piłka załopotała

w siatce. Kiedy chwilę później Andrzej Krupa wykorzystał

rzut karny (za faul na Łukaszu Matuszku) wydawało się, że

trafiając do siatki z bliskiej odległości. Miejscowi posiadali

spotkania wynik nie uległ już zmianie, mimo okazji z obu

Silesia pewnie zwycięży. Gospodarze jednak nie zamierzali

w drugiej połowie sporą przewagę, której jednak długo nie
potrafili udokumentować. Dopiero w doliczonym czasie gry

stron. Warto wspomnieć, że piłkarze z Syryni dwukrotnie

składać broni. Tuż przed przerwą zdobyli kontaktowego gola
po rzucie rożnym. W drugiej połowie pomógł im nieco wiatr.

opieczętowali poprzeczkę i trzykrotnie słupek bramki Ryme-

po raz drugi znakomicie spisał się Adamczyk, który praktycz

ra. Ostatecznie jednak po finalnym gwizdku piłkarze Wiesła

nie skopiował swój wyczyn z pierwszej połowy, zapewniając

wa Bugdoła mieli duże powody do zadowolenia, pokonując

Strzały z dystansu w 65. i 70. minucie były na tyle silne i pre
cyzyjne, że bramkarz Silesii był bez szans i niespodzianka

swojej drużynie cenne zwycięstwo.

na wyjeździe wyżej notowanego rywala.

stała się faktem.

oprać, (art)

piłka nożna - Relacje z niektórych spotkań A-klasy

Skrbeńsko znów na tarczy
przyjął piłkę na 16 metrze i zdecydował się na niesygnali-

Wypoczynek Buków - Unia Turza 4:1

Grający w sporym osłabieniu (brak 6 zawodników z

zowany strzał, przez co bramkarza Zucha nawet nie zare

podstawowego składu) gospodarze nawiązali równorzędną

agował. Wynik spotkania ustalił Mateusz Skomro, który po

Pierwsi prowadzenie w tym meczu objęli goście. Tomasz
Kowalewski wykorzystał bierną postawę obrony Wypoczyn

LKS Skrbeńsko - Granica Ruptawa 2:3

walkę z liderem. Około 30. minuty miejscowi wyszli na pro

indywidualnej akcji z prawej strony boiska zdecydował się

wadzenie dzięki bramce Jacka Porwola, który wyszedł do

prostopadłego podania i uderzeniem na długi słupek nie dał

na strzał. Piłka po rękach nie najlepiej dysponowanego bram
karza Zucha wpadła do siatki. Dobre okazje mieli również

szans bramkarzowi Granicy. Tuż przed przerwą podwyższył

gospodarze meczu, ale świetnie w bramce spisywał się bram

Krzysztof Michna, który również dostał dobre podanie w

karz Startu, Adrian Henkel.

pole karne i w sytuacji sam na sam się nie pomylił. W dru
giej połowie sytuacja uległa dramatycznej zmianie. Goście

wykorzystali trzy rzuty wolne i zdobyli trzy gole, dwa z nich
strzelając między 80. a 90. minutą meczu. Gospodarze przy

drugiej bramce reklamowali zagranie ręką Strzelca, ale sędzi

na zawodów nie uwzględniła ich pretensji.

Zuch Orzepowice - Start Mszana 0:2
Dobrej gry w tym meczu było jak na lekarstwo, toteż
pierwsza bramka padła dopiero w 60. minucie. Damian Król

LKS Ruda Kozielska

- Naprzód 37 Krzyżkowice 1:1
Do przerwy więcej powodów do zadowolenia mieli miej

scowi, którzy wyszli na prowadzenie po dośrodkowaniu z
rzutu rożnego. Po przerwie Naprzód zaczął wreszcie stwa
rzać okazje do zdobycia gola. Po jednej z nich pitkę do wła
snej siatki skierował zawodnik Rud i spotkanie zakończyło

się wynikiem remisowym, chociaż goście mieli jeszcze dobre

ku i strzelił jedynego, jak się okazało, gola dla Unii. Wyrów
nanie padło tuż przed przerwą, kiedy na strzał z 25. metra
zdecydował się Jacek Janiczek. Zaraz po zmianie stron go

spodarze wyszli na prowadzenie, kiedy dośrodkowanie z
rzutu wolnego na bramkę głową zamienił Michał Zając. Nie
był to koniec nieszczęść Unii, która od 50. minuty musiała
radzić sobie w dziesiątkę. Czerwoną kartkę za faul bez piłki
obejrzał bowiem Przemysław Mikrut. Przewaga gospodarzy
rosła z minuty na minutę toteż kolejne bramki były kwestią
czasu. W 67. minucie Kamil Kubica przelobował bramkarza
Unii, decydując się na strzał z 20 metrów. Kwadrans przed

końcem akcję zespołową zainicjowaną jeszcze w polu kar

nym Wypoczynku wykończył Jacek Mężyk, który dopełnił
formalności po doskonałym podaniu wzdłuż linii bramkowej
Kamila Kubicy.

okazje do zdobycia bramki.

oprać, (art)

piłka nożna - Na boiskach B-klasy

Przebudzenie Gołkowic i rezerw Polonii

Więcej relacji z boisk piłkarskich
na terenie powiatu wodzisławskicjo
w sportowym dodatku wewnątrz
„Nowin Wodzisławskich”.

KS 27 Gołkowice - Żar Szeroka 2:0

Płomień Czuchów- Polonia II Marklowice 0:1

Miejscowi objęli prowadzenie już w 3. minucie spotkania.
Precyzyjne podanie Damiana Nowaka na gola zamienił Ka
mil Baranek. Na kolejne bramki kibice musieli poczekać do

Po ubieglotygodniowym laniu w Palowicach, gdzie rezer
wy Polonii przegrały aż 5:0, tym razem drużyna z Marklowic
zdobyła na wyjeździe komplet punktów. Jedyna bramka spo
tkania padła w 87. minucie meczu. Piłka po dośrodkowaniu
z rzutu wolnego spadła pod nogi Rafała Radeckiego, a ten nie
namyślając się wiele, kropnął po długim rogu, zapewniając
swojej drużynie 3 punkty.

drugiej połowy. Miejscowi bowiem posiadali sporą przewa
gę, ale nie potrafili wykorzystać dogodnych sytuacji. Dopiero
po zmianie stron w 47. minucie meczu po dośrodkowaniu z
lewej strony boiska do piłki dopadł Dawid Łaski, podwyższa
jąc wynik spotkania.

W rozgrywkach raciborskich mecz Odry Nieboczowy z Adamowicami przełożono

oprać, (art)
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Reprezentacja podstawówki ze Skrzyszowa zwyciężyła w gminnym

turnieju pitki nożnej dziewczyn

Przy stole całymi
rodzinami

Dziewczyny ze Skrzyszowa

najlepiej kopią w piłkę
Organizatorem imprezy,
która odbyła się 7 kwietnia
w sali gimnastycznej Zespo
łu Szkół w Gołkowicach była
Gminna Rada Sportu, działa
jąca przy Gminnym Centrum
Kultury, Sportu i Turystki w
Godowie.
W turnieju udział wzię
ło 8 drużyn z terenu Gmi
ny Godów: drużyny szkół
podstawowych z Gołko
wic, Godowa, Skrzyszowa,
Skrbeńska, Krostoszowic i
Łaziska oraz dwie drużyny z
Gimnazjów w Gołkowicach
i Skrzyszowie. W rywaliza
cji podstawówek drużyny
najpierw rywalizowały w
dwóch grupach po trzy. Naj
lepsze ekipy awansowały
do finału. Miejsce 1. zajęła
SP Skrzyszów, która w fina
łowym spotkaniu pokonała
5:2 SP Gołkowice. Najniższe
miejsce na podium przypadło SP Krostoszowice, które
w meczu o miejsce 3. rozbiły
6:1 SP Łaziska. W meczu o
miejsce 5. SP Skrbeńsko po

tenis stołowy - Najmłodsi i najstarsi
grali w ping-ponga

9 kwietnia w sali gimna

stycznej przy Gimnazjum w
Marklowicach zorganizowa
no turniej tenisa stołowego.
- Te zawody są specyficzne.
Trwają niemal cały dzień, a
w szranki z innymi stanąć
może niemal każdy - mówi
Aleksandra Pustołka, orga
nizatorka przedsięwzięcia. Przyjeżdżają ludzie z innych
gmin. Wiek się nie liczy, bo
kategorie wiekowe mamy
chyba wszystkie z możli
wych. Wystarczy, że na pół
godziny przed meczem taki
chętny lub chętna się zgłosi
- dodaje pani Pustołka.
W turniejach średnio udział
bierze około 100 osób, w bar

Julia Kolarczyk z SP Krostoszowice
została królową strzelców

konało 2:0 SP Godów. Wśród
gimnazjów lepsza okazała się
reprezentacja gospodarzy,
która wygrała z Gimnazjum
w Skrzyszowie dopiero po

dzo różnym wieku. Z zapisów
zeszłych turniejów wynika,
że znaczna grupa to ludzie
w średnim wieku i starsi.
- Do tego, oprócz indywidu
alnych występów mamy de
bla rodzinnego, zgłaszają się
osoby spokrewnione, jednak

Dziewczęta również potrafią grać w piłkę

rzutach karnych. W regula
minowym czasie gry padł
wynik 5:5.
Organizatorzy nagrodzili
również królową strzelców

turnieju. Została nią Julia Ko

larczyk z SP Krostoszowice,
która aż 8-krotnie trafiła do

bramki rywalek.
(art)

nie na tej samej stopie - to
znaczy, nie może być dwóch
braci, ani dwóch kuzynów.
W zeszłym roku mieliśmy
dziewięć debli, matki z cór-

Patryk Wolny, najlepszy w
kategorii najmłodszych

kami, ojcowie z synami oraz
dziadkowie z wnukami - do
daje pani Aleksandra.
W tym roku udział wzięło bli
sko 70 osób. W kategoriach
najstarszych zawodników
zwyciężyli Jarosława Mańka
z Marklowic oraz Wiesław
Bańczyk z Żor. W deblu naj
lepsza okazała się drużyna
Adama i Bartosza Mańka. A
najmłodszy zwycięzca? To
Patryk Wolny.
(mark)

siatkówka - Międzynarodowy turniej o puchar powiatu

bowling - Szkoły rywalizowały na kręgielni

Starostwo w Radlinie
obroniło tytuł

W Ekonomiku mają
najlepszych kręglarzy

Drugi raz z rzędu repre
zentacja starostwa mogła
wznieść najważniejsze tro
feum w turnieju, który od
był się 9 kwietnia na sali
MOSiR w Radlinie. O laur
zwycięstwa zmagało się 5
reprezentacji naszego kraju
oraz reprezentacja z Czech.
Polskie drużyny to: Staro
stwo Powiatowe w Wodzi
sławiu, Urząd Gminy w
Radlinie, Urząd Gminy w
Rydułtowach, Urząd Gminy
w Pszowie oraz Urząd Gmi
ny w Mszanie. - Imprezę or
ganizuj emy już nie pierwszy
raz, tym razem jednak zawi
tała do nas reprezentacja
magistratu w Ostravie, z któ
rą nasz powiat ściśle współ
pracuje - tłumaczy Marcin
Należyty, jeden z reprezen
tantów starostwa, a zarazem
współorganizator imprezy.
Ton rywalizacji nadał w
pierszym meczu Pszów,
gładko pokonując reprezen
tację Radlina. Pretendentów
do tytułu było jednak trzech
- oprócz wspomnianego
wyżej Pszowa, Rydułtowy i

reprezentacja starostwa we
wcześniejszych
edycjach
turniej dzieliły między sie
bie miejsca na podium. Nie
co inaczej było tym razem
- pobity w pierwszym star

Reprezentacja Zespołu
Szkół Ekonomicznych w

Widzowie nie mogli narzekać na brak wrażeń
ciu Radlin szybko wziął się
w garść, pokonał Mszanę i
wywalczył trzecie miejsce w
turnieju w meczu z Rydułtowami. Pszów natomiast uległ
dopiero reprezentacji staro

stwa powiatowego w zacię
tym finale, o którego losach
zadecydował tie break. W

meczu o piąte miejsce zwy
ciężyła niedoceniana Ostra
va, spychając reprezentację
Urzędu Gminy w Mszanie
na ostatnie, szóste miejsce.
- Trudno, ważne, że repre
zentowaliśmy, to się liczy.
Odkujemy się w przyszłych
rozgrywkach - skomento

wał Mirosław Szymanek,
wójt Mszany. Wysoki po
ziom rozgrywek wiązał się

nie tylko z j akością rywaliza
cji, lecz przede wszystkim z
doborem składów. Drużynę
starostwa powiatowego do
zwycięstwa
poprowadził
sam wicestarosta, Dariusz
Prus. - Taki turniej to fanta
styczna sprawa. Po pierwsze
możemy ruszyć się od biurek
i pograć, pobiegać, rozruszać
się. Po drugie zaś, to z pew
nością zacieśnia współpracę
między gminami - mówi Da
riusz Prus.
Zawodnikiem
turnieju
został Stanisław Jar och z

reprezentacji Starostwa Po
wiatowego w Wodzisławiu.
W nagrodę otrzymał puchar
oraz medal.
(mark)

Wodzisławiu zwyciężyła w
VIII edycji Międzynarodo
wych Mistrzostw Powiatu
Wodzisławskiego w bowlingu pod patronatem Starosty
Powiatu Wodzisławskiego.
Do zawodów, które odbyły
się 8 kwietnia na kręgielni
w klubie Fantasy Park w
Rybniku przystąpiło 11 re
prezentacji szkół z powiatu
wodzisławskiego i reprezen
tacja szkoły w słowackiej
Żylinie.

Zacięta rywalizacja ima
ła miejsce również o kolejne
miejsca. Zespół Szkół Po
nadgimnazjalnych w Pszo
wie minimalnie pokonał
Zespół Szkół Zawodowych

w Wodzisławiu w meczu o
5. miejsce. W pojedynku o
7. miejsce Zespół Szkół Po
nadgimnazjalnych nr 2 w
Rydułtowach nie dał szans
Zespołowi Szkół w Gogołowem. Z kolei w meczu o

miejsce 9. drużyna Zespołu
Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnychw
Wodzisławiu pokonała eki
pę Zespołu Szkół Ponadgimnajzalnych w Wodzisławiu.
W pojedynku o uniknięcie
ostatniego miejsca goście z
Żyliny pokonali reprezen

tację Zespołu Szkół im. 14
Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu.

Najpierw drużyny rozegrały
rundę kwalifikacyjną, która
decydowała o rozstawie
niu przed decydującą turą
rozgrywek. Do najlepszej
czwórki rozgrywek awanso
wały reprezentacje Zespołu
Szkół Technicznych w Wo
dzisławiu, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rydułtowach, ZSE w Wo
dzisławiu i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Ra
dlinie. Ostatecznie do finału
awansowały ZSE i ZSP nr
1 w Rydułtowach. Zdecy
dowanie lepsi okazali się
reprezentanci Ekonomika.
W meczu o 3. miejsce ZST
pokonał ZSP w Radlinie.

Uczniowie szkót z powiatu wodzisławskiego rywalizowali na
kręgielni w Rybniku

(art)

kultura 33
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Wojciech Koźlik, radny z Rydułtów, czytając Brzydkie Kaczątko, pytał dziewczyny, jak często chłopaki
ciągnęli je za warkocze

Andersen do radlińskiej biblioteki przyjechał bryczką z pomocnikami - Kominiarczykiem i
Pastereczką

Andersen przyjechał bryczką
RYDUŁTOWY, RADLIN
Pełną wrażeń noc przeżyły
dzieci w bibliotekach w obu
miastach. Z 1 na 2 kwietnia
gościł u nich Hans Christian
Andersen, duński bajko
pisarz, z gronem gości. Do

radlińskiej biblioteki przy
jechał bryczką z pomocni
kami - Kominiarczykiem
i Pastereczką. Zawodnik
sztuk walki,
Remigiusz
Śmietana, zademonstrował

dzieciom kilka chwytów,

które wypróbował m.in. na
dziennikarzu Nowin Wodzi
sławskich. Uczestnicy Nocy
z Andersenem słuchali ba
śni, spotkali się z burmistrza
mi, policjantami. W nocy z
latarkami szukali w piwni

cy książkowego duszka. W
Radlinie impreza odbyła się
szósty raz. Tym razem go
ściły przedszkolaki z Przed
szkola nr 3. Nieco dłuższy
staż ma impreza w Rydułto
wach. Tam Andersen gościł

dziewiąty raz. Tym razem w
Nocy uczestniczyli ucznio
wie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Rydułtowach. Radni
czytali baśnie Andersena.
Dzieci lepiły w glinie, po
dziwiały kunszt magika czy

karateki, Marka Bugli. W
nocy tradycyjnie do biblio
teki przyjechała straż pożar
na. Dzieci mino późnej pory
wcale nie chciały kłaść się
spać.
(tora)

Sprawdzili się w roli aktorów

Armeńska gwiazda

WODZISŁAW

w Gzyżowicach

Wiosen
ne Konfrontacje Artystycz
ne „Maska” zorganizowano
31 marca. Przedsięwzięcie
odbyło się w ramach pro
jektu „Para-buch, teatr w
ruch” dofinansowanego ze
środków Ministerstwa Kul
tury i Dziedzictwa Kultury.
Na scenie zaprezentowały
się grupy teatralne z wo
dzisławskich szkół. W kate
gorii szkół podstawowych

zwyciężyła Szkoła Podsta
wowa nr 16, drugie miejsce
dla SP 17, natomiast trzecie
dla SP 5. Wyróżnienie przy
znano SP 9. Wśród gimna
zjalistów przyznano tylko

pierwsze miejsce. Zwycię
żyło Gimnazjum nr 2.
19 kwietnia podczas
drugiej odsłony „Maski”
wystąpią zespoły taneczne
i śpiewacze.

W rywalizacji na scenie wzięły udział wodzisławskie
podstawówki i gimnazja

(raj), fot. WCK

Kapela Wujka Idziego w Radio Opole
RADLIN-OPOLE Grupa
zagrała 7 marca w legen
darnym „Studio M” Radia
Opole. Koncert na żywo
rozpoczął się zaraz po wia
domościach o godzinie

21.00. Po jego zakończeniu,
jeszcze przez godzinę muzy
cy gościli na antenie, odpo
wiadając na pytania, które
dotarły drogą telefoniczna
i mailową. Nad brzmie
niem zespołu pracował do

Członkowie zespołu przez godzinę odpowiadali na pytania słuchaczy
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świadczony dźwiękowiec,
szef muzyczny „Studia
M”, Andrzej Czubiński.
- Koncert w Radio Opo
le, to dla dalszego działania
grupy ważne wydarzenie
- mówi Piotr Cybułka z
Radlina, lider zespołu PO
ZIOM 600 i Kapeli Wujka
Idziego. - Repertuar, który
zaprezentowaliśmy w ra
dio, pokazuje co i jak bę
dziemy grali tego roku na
koncertach. Już wkrótce
zaprezentujemy na naszej
stronie internetowej nig
dzie wcześniej nie publiko
wane piosenki, a zagrane
właśnie w Radio Opole.
Kapela Wujka Idziego za
grała w składzie: Justyna
Bieruńska - śpiew; Wero
nika Herman - śpiew, flet;
Daniel Cybułka - śpiew,
saksofon, gitara; Piotr Rut
- gitara; Adam Ziemianek
- perkusja i Piotr Cybułka
- śpiew, bas, autor muzyki
i tekstów.
(red)

Naira Ayvazyan wystąpiła w Czyżowicach wspólnie z Tomaszem
Białkiem

GORZYCE Naira Ayvazyan,
mieszkająca w Polsce armeń
ska sopranistka wystąpiła 2
kwietnia w Wiejskim Domu
Kultury w Czyżowicach. Kon
cert „Czar Operetki” obejrza
ło około setki miłośników tego
gatunku scenicznego. Mieli
okazję usłyszeć najsłynniejsze
arie, czardasze i duety między
innymi z takich operetek jak
/’Księżniczka
Czardasza”,
„Hrabina Marica”, „Wesoła
Wdówka” czy „Zemsta Nie
toperza”.
W koncercie oprócz Nairy
Ayvazyan wystąpili jej goście -

tenor Tomasz Białek, oraz Gra
żyna Griner, akompaniująca im
na fortepianie. W przerwach
między utworami widownię
udanie zabawiał konferansjer
Jacek Nowosielski.
Naira Ayvazyan zadebiuto
wała w wieku 9 lat na scenie
Erewańskiej Opery Naro
dowej. W Polsce ukończyła
Państwową Szkołę Muzycz
ną II stopnia w Gliwicach, w
klasie śpiewu solowego. Jest
również absolwentką Pry
watnej Szkoły Operowej A.
Teligi.
(art)

34 zapowiedzi kulturalne

KinoPegaz
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15 -17 kwietnia, godz. 11.00

15,17 kwietnia godz. 19.00 oraz 17 kwietnia godz. 11.00

ZAKOCHANY WILCZEK

JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS...

Co sprawia, że podróż wydaje się niesamowita? Autostop i zatrzymane samo

To pełnometrażowy film dokumentalny o życiu i przesłaniu, jakie pozostawił po sobie Jan

chody, złe niedźwiedzie, kłujące jeżozwierze i grające w golfa gęsi oraz kaczki.

Paweł II. Film ukazuje jego wyjątkowe miejsce w historii kościoła i świata oraz to, jak jego nie

Wystarczy zapytać Kate i Humphrey, dwa wilki, które próbują dostać się do

zwykła osobowość, naturalność, otwartość i poczucie humoru łączyły ludzi na wszystkich kon

domu, po złapaniu przez strażników leśnych i wywiezieniu na drugi koniec kraju

tynentach, niezależnie od ich statusu społecznego, wieku, wyznawanych wartości czy religii.

AMERYKAŃSKIE SLAJDOWISKO

WARSZTATY AKTORSKIE

STANISŁAW SOYKA CHARYTATYWNIE

14 kwietnia, Rydułtowy

17 kwietnia, Rydułtowy

Tego dnia w Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks odbędzie
się spotkanie z Bogusławem Margielem. Podróżnik opowie o
podróży po Ameryce Południowej i pokaże slajdy. Początek o
godz. 17.00. Wstęp 5 zł.

Wszyscy chcący spróbować swoich sił w aktorstwie powinni po
jawić się w Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks. Tego dnia w
godz. 15.00 -18.00 odbędą się warsztaty aktorskie. Poprowadzi
je Karina Abrahamczyk - Zator, piosenkarka i aktorka teatralna
z Rybnika. Wstęp 15 zł.

(tora)

(tora)

KONCERT CZESŁAWA ŚPIEWA
KIERMASZ WIELKANOCNY
15 kwietnia, Rydułtowy

Popularny i oryginalny artysta popowy Czesław Śpiewa wystąpi

Gorzyce, 17 kwietnia

w Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks. To projekt Czesława
Mozila, wychowanego w Dani zabrzanina. Koncert rozpocznie
się o godz. 20.00. Bilety w cenie 40 zł można kupować w RCK
Feniks. Koncert odbędzie się tuż po premierze najnowszej płyty
Czesława „Pop", zaplanowanej na 12 kwietnia, w dniu urodzin
artysty.

W Niedzielę Palmową odbędzie się III Kiermasz Wielkanocny
oraz Wystawa Rękodzieła organizowane przez Wiejski Dom
Kultury. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do wy
stawienia swoich prac, produktów i rękodzieła, związanych z
tematyką Wielkanocy w celu ich zaprezentowania i sprzedaży.
Mile widziane są również szkoły i przedszkola oraz biblioteki. Ter
min zgłoszeń upływa 12 kwietnia. Zgłaszać można się na e-mail
cip_gorzyce@o2 lub pod nr tel. 32 4514 687, 32 4514 481.

(tora)

(art)

MŁODZIEŻ ZAPRASZA NA SPEKTAKL MUZYCZNY
PRZEGLĄD PALM

Rogów, 16 kwietnia

Świetlica Wiejska w Rogowie i młodzież parafii w Rogowie
zapraszają na spektakl muzyczny „Mój Chrystus połamany".
Spektakl w wykonaniu grupy artystycznej Poddasze z Widokiem
na Niebo, rozpocznie się o godz. 20:00 w kościele pw. Najświęt
szego Serca Pana Jezusa w Rogowie. Wstęp wolny.
(art)

KABARET RAK

Uchylsko, 17 kwietnia

W niedzielę palmową odbędzie tradycyjny już VIII Przegląd Palm
Wielkanocnych, przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu gminy Gorzyce. Tym razem przegląd odbę
dzie się w Uchylsku. Zbiórka uczestników korowodu z palmami
o godz. 11.30 obok OSP w Uchylsku. Kwadrans później korowód
wyruszy do kaplicy pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny,
gdzie punktualnie o 12.00 rozpocznie się msza święta.

13 maja, Wodzisław

W Wodzisławskim Cen
trum Kultury wystąpi
Stanisław Soyka. Wybit
ny muzyk przyjął zapro
szenie dyrekcji Zespołu
Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalida
cyjnych w Wodzisławiu.
Szkoła ta jest organi
zatorem
cyklicznego
przedsięwzięcia chary
tatywnego pod nazwą
„Czyń Dobro". Dochód
będzie przeznaczony na
potrzeby placówki, która
kształci osoby niepeł
nosprawne
umysłowo.
O godz. 17.00 odbędzie
się licytacja prac wyko
nanych przez podopiecz
nych szkoły specjalnej i
przedmiotów przekaza
nych na licytację przez
innych artystów. Zanim
na scenę wyjdzie gwiaz
da wieczoru swoje umie
jętności aktorskie zaprezentują wychowankowie szkoły specjal
nej. Publiczność zobaczy ich w przedstawieniu „Bo życie jest
jak sen". Stanisław Soyka wystąpi ok. godz. 18.00 z godzinnym
recitalem. Są jeszcze bilety. Można się po nie zgłaszać pod nr
tel. 32 455 23 00. Cena 35 zł.
(raj)

(art)
16 kwietnia, Wodzisław

Krzysztof Hanke, Grzegorz Poloczek i Krzysztof Respondek to
trójka artystów z Rudy Śląskiej, która od kilkunastu lat dosko

PLEBISCYT GÓRNOŚLĄSKI -1921

GŁOS SIĘ ZRYWO, DUSZA ŚPIYWO

nale radzi sobie na scenie kabaretowej. Ich program wypełniają
liczne skecze i monologi a także satyryczne piosenki. Potrafią
rozbawić publiczność, ukazując w krzywym zwierciadle rzeczy
wistość... nie tylko tę śląską. Na deskach WCK kabaret pojawi
się o godzinie 18.00. Szczegółowe informacje pod nr 455 48
55.
(mag)

Pod takim tytułem Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisław
skiej przygotowało wystawę. Można ją oglądać w galerii „Art
Wladislavia", która znajduje się na wodzisławskim rynku. Na
wystawie prezentowane są m.in. karykatury wydawane zarów
no przez stroną polska jak i niemiecką. - Prezentujemy kary
katury z popularnej wówczas gazety „Kocynder". Jest też kilka
ulotek z Głosu Ludu Śląskiego wydawanego od roku 1897, a
wznowionego od 1917 roku - mówi Kazimierz Mroczek z TMZW.
Godziny otwarcia galerii: poniedziałek i czwartek od 11.00 do
16.00.
(raj)

TEATRALNA WIOSNA
16 kwietnia, Rydułtowy

Rydułtowskie Centrum, Kultury zaprasza na widowisko Te
atralna Wiosna. Spektakl z tańcami i piosenką wykonują stu
denci Szkoły Aktorskiej Art-Play Doroty Pomykały i Danuty
Owczarek. Wstęp bezpłatny na podstawie wejściówek wydawa
nych w sekretariacie RCK w godz. 9.00 - 17.00. Początek wido
wiska o godz. 17.00.
(tora)

OPOWIEŚCI SMUTNEJ RZEKI
17 kwietnia, Wodzisław

Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na kolejne Rodzinne
Spotkania z Teatrem. Tym razem na deskach WCK zaprezentu
je się Teatr Pozytywka z Krakowa w przedstawieniu pt. „Opo
wieści smutnej rzeki". Początek przedstawienia o godz. 16.00.
Ceny biletów: 7 zł dzieci, 10 zł dorośli.
(raj)

Rydułtowskie

Centrum
Kultury

25 kwietnia, Rydułtowy

„Londyński bulwar" 15,16,17.04 godz.19.00

Miłośnicy Śląska i muzyki nie powinni przejść obojętnie obok

Film będzie opowiadać o niejakim Mitchellu (Colin Farrell),
mężczyźnie, który po trzech latach wychodzi z londyńskiego
więzienia i próbuje zerwać z kryminalną przeszłością. W tym
celu zatrudnia się jako „złota rączka" w domu samotnej aktorki
(Keira Knightley).

operetki „Głos się zrywo, dusza śpiywo". Pokaże ją Rydułtow
skie Centrum Kultury Feniks. Początek o godz. 17.00. Na wido
wisko składają się najpiękniejsze melodie operetkowe w śląskiej
interpretacji Mariana Makuli. Fabuła osadzona jest w realiach
współczesnego Śląska. Przedstawienie oparte jest na motywach
operetki „Wesoła wdówka". Reżyseria - Tomasz Białek, teksty Marian Makula, choreografia - Joanna Popadiuk, kierownictwo
muzyczne - Wiesław Gawałek, kostiumy i scenografia - Iwona
Grocholska, reżyseria światła - Wacław Czarnecki. Bilety kosztu
ją 40 zł.
(tora)

„Łowcy smoków" 16,17.04.godz.17.00

Smok chce zniszczyć królestwo! Mała Zoe pragnie pomóc wu
jowi Lordowi Arnoldowi i wyrusza w świat z misją odnalezienia
wielkich bohaterów, rodem z baśni. Na drodze swej spotyka
dwóch Łowców Smoków o imionach Lian-Chu i Gwizdo.
(raj)

wszystkie imprezy w twoim mieście w jeenym miejscu:

nowiny 365
imprezy

rozrywka

kultura

Znajdź nas na facebook.com/nowiny365
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Wodzisław -

Ciekawa konferencja w szkole specjalnej

Sukces wodzisławskich

0 seksie niepełnosprawnych

elektroników

rencja otwarta. Zapraszamy
wszystkich. Z uwagi na to,
że przygotowujemy drob
ny poczęstunek, dobrze by
było, gdyby chętni wcześniej
zgłosili swój udział w naszej
szkole pod nr tel. 32 455 23
00 - mówi Beata Rączka, dy
rektor ZPSWR w Wodzisła
wiu.

By pomóc rodzicom

Beata Rączka, dyrektor szkoły specjalnej zaprasza na konferencję
28 kwietnia w Zespole
Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu przy ul. Ko

pernika odbędzie się kon
ferencja pt. ”Jak wspierać
seksualność osób niepeł
nosprawnych umysłowo?
- porady praktyczne dla
rodziców i nauczycieli”. Po
czątek o godz. 15.00. Mode
ratorem będzie dr Izabela
Fornalik, pedagog specjalny,

Wodzisław -

edukator seksualny, wykła
dowca Akademii Pedagogi
ki Specjalnej w Warszawie
oraz na podyplomowym
Studium Wychowania Sek
sualnego Wydziału Peda

niepełnosprawnymi umy
słowo, nie tylko z powiatu
wodzisławskiego, ale tak
że z Żor, Rybnika, Jastrzę-

gogicznego Uniwersytetu
Warszawskiego.

rodziców niepełnosprawnej
młodzieży, która przeżywa
lata dojrzewania - także w
sferze seksualnej. Przewi
duje się, że w konferencji
może wziąć udział nawet
ok. 200 osób. - Jest to konfe

Przyjść może każdy
W przedsięwzięciu udział
wezmą nauczyciele i wycho
wawcy pracujący z osobami

bia-Zdroju czy Cieszyna.
Oczywiście nie zabraknie

II Powiatowy Konkurs fizyczno-chemiczny

Inicjatywa powstała, by do
skonalić kompetencje tera
peutów i nauczycieli w tym
zakresie. Bardzo ważne jest
także wsparcie rodziców,
którzy często nie wiedzą w
jaki sposób kształtować sfe
rę seksualną swój ego niepeł
nosprawnego dziecka. - Ta
konferencja może być od
powiedzią na wiele pytań.
Po jej zakończeniu każdy
otrzyma publikację, którą
przygotowaliśmy specjal
nie na tę okazję. Znajdują
się tam porady praktyczne
dla rodziców. Dzięki niej
będą oni mogli korzystać
ze wskazówek na co dzień
- mówi Beata Rączka.
(raj)

Uczniowie ZST, którzy znaleźli się w czołówce olimpiady: Paweł
Duda, Krzysztof Długosz i Wojtek Wysocki

WODZISŁAW

Ucznio
wie Zespołu Szkół Technicz
nych laureatami XIII edycji
Olimpiady Wiedzy Elek
trycznej i Elektronicznej
„Euroelektra”
Finał ogólnopolski odbył się
na Politechnice Łódzkiej. W
grupie elektronicznej laure
atami zostali Paweł Duda - II
miejsce i Krzysztof Długosz
- miejsce III. Dziewiąty był

Wojtek Wysocki, co również
należy uznać za duży sukces.
Uczniów do konkursu przy
gotowywali: Bronisława Rutecka, Kornel Barteczko oraz
Roman Magiera.
Uroczyste
zakończenie
olimpiady odbędzie się 15
kwietnia na Uniwersytecie
echnologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
(raj)

mszana - Laureatka konkursu wyjedzie do Londynu

Uczniowie z „Jedynki"
mistrzami eksperymentu

Gimnazjaliści
na ścieżkach Ameryki

Konkurs zorganizowano
5 kwietnia w Zespole Szkół
Technicznych. Pierwszym
etapem dla dwuosobowych
drużyn były kwalifikacje
szkolne. Najlepsi przyje
chali do wodzisławskiej

Szesnastu uczniów ze szkół
z Radlina, Gogołowej i Czyżowic wzięło udział w kon
kursie „Ścieżkami Ameryki
Południowej”, który odbył
się 7 kwietnia w Wiejskim
Ośrodku Kultury i Rekreacji
w Mszanie. Współorganizato

„Budowlanki”. Tutaj pisali
test sprawdzający wiedzę z
fizyki i chemii. Wykonywa
li także zadania praktyczne.
Musieli m.in. zidentyfiko
wać substancje chemiczne.

Określić, co jest kwasem,
etanolem czy gliceryną, a
także przygotować roztwór
o odpowiednim stężeniu.
Na zakończenie rywaliza
cji każda z czterech drużyn
zaprezentowała własny eks
peryment. Nagrodę publicz
ności otrzymała drużyna z
II LO w Wodzisławiu, która
zaprezentowała „mgłę w bu
telce” z wykorzystaniem stę
żonego powietrza.
Po podliczeniu wszystkich

rem konkursu jest Harcerski
Klub Podróżnika „Róża Wia
trów”. W pierwszym etapie
należało odpowiedzieć na 30
pytań i uzupełnić mapy. Dru
gi etap to rywalizacja ośmiu
najlepszych
uczestników.
Odpowiadali na dodatkowe

Zwycięscy konkursu: Kamil Klon i Wojciech Pluta z I LO

punktów najlepiej wypadła

reprezentacja I LO w Wo
dzisławiu w składzie Kamil
Klon i Woj ciech Pluta. Drugie
miejsce dla Łukasza Radzio
i Mariusza Nowaka z II LO
w Wodzisławiu, trzecie na
tomiast zajęła para Jarosław
Tokarczyk i Debora Wieczo
rek z Zespołu Szkół Ekono
micznych w Wodzisławiu.

Gospodarze z ZST w Wodzi
sławiu (Dominik Markowski
i Patryk Wojdyła] zajęli ostat

pytania.
Najlepsza okazała się Nata
lia Skupień z Zespołu Szkół

nie, czwarte miejsce.
Organizatorem konkursu
była Michalina Tomas, na
uczycielka chemii w ZST.
Przedsięwzięciu patronował

w Gogołowej, która w na
grodę otrzymała certyfikat
uprawniający ją do wyjazdu
na obóz językowy do Londy
nu. - Obóz organizuje klub
harcerski i laureatkę zabie
ramy ze sobą - mówi harc
mistrz Tadeusz Gwóźdź z

poseł Ryszard Zawadzki, któ
ry ufundował część nagród.
(raj)

HKP „Róża Wiatrów”. Dru
gie i trzecie miejsce zajęły
odpowiednio: Magda Polok
(nagroda to torbaj i Anna
Marcol (otrzymała kompas]

- Chcemy cały czas rozsze
rzać działalność, pokazywać,
że nie jesteśmy hermetycz
nym środowiskiem - przy
znaj e
Tadeusz
Gwóźdź.
- Dlatego zapraszamy mło

dych ludzi do zabawy z geo
grafią. W przyszłości mamy
zamiar zwiększyć zasięg
konkursu i zaprosić szkoły
z powiatu rybnickiego oraz
raciborskiego - dodaje. Kon
kurs odbywa się cyklicznie,
a w przyszłym roku tematem
przewodnim będzie Amery
ka Północna.

Natalia Skupień, laureatka konkursu odbiera nagrodą z rąk
Tadeusza Gwoździa

PROMOCJA
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WEJDŹ NA nowiny

(mark)
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odebrał
emnascie par
rato me
Złoty jubileusz świętowało

23 marca kolejnych 13 małżeństw %
Wodzisławia i 4

; Marklowic. Uroczystość odbyła się
w wodzisławskim
Urzędzie Stanu Cywilnego.

Małgorzata i Jan Janocha z Marklowic

Helena i Jan Leszczyńscy

Jadwiga i Antoni Płaczek.

Róża i Józef Szypułowie

Teresa i Antoni Zającowie

Ingeborga Brzezinka, mąż Eugeniusz zachorował

Jadwiga i Rafał Gojowy

Stefania i Emil Klepkowie

Maria i Florian Lasokowie

Maria i Alojzy Mężykowie z Marklowic

Krystyna i Stanisław Pawlikowie

Elfryda i Jan Rzeszutowie z Marklowic

Jadwiga i Antoni Serzysko

Gertruda i Emil Wita z Marklowic

Maria i Antoni Witoszkowie

Irena i Antoni Zdancewicz

Karin i Eugeniusz Zdechlikiewiczowie

noworodki 37
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Cześć. Jestem Natalia, córka Aleksandry i
Michała. Urodziłam się 29 marca o godzinie
2.25. Miałam wówczas 54 cm i ważyłam 3300
g. Póki co, jestem jedynaczką. Będę mieszkać
w Wodzisławiu.

Dzień dobry. To maleństwo na zdjęciu to ja,
Amelka. Takie imię wybrali dla mnie moi rodzice,
którymi są Katarzyna i Artur Kawka. Urodziłam się
29 marca o godzinie 10.55. Ważyłam wówczas
2860 g i miałam 54 cm. W domu czeka na mnie
moje sześcioletnie rodzeństwo: Michalina i Igor.
Zamieszkam w Wodzisławiu.

Witam. Ta śliczna dziewczynka to ja, Alicja.
Takie imię wybrali dla mnie rodzice, którymi są
Katarzyna i Adam Durczok. Na świecie pojawiłam
się 29 marca o godzinie 9.30. Ważyłam wtedy
3635 g i miałam 55 cm. W domu czeka na mnie
sześcioletnia siostra Marta i jedenastoletni brat
Bartek. Zamieszkam w Turzy Śląskiej.

I

ł

Dzień dobry. Rodzice zdecydowali, że będę miał na imię Kamil. Są nimi Patrycja i Robert Kodura. Urodziłem
się 28 marca o godzinie 20.35. Ważyłem wtedy 3200 g i miałem 56 cm. Póki co, jestem jedynakiem.
Będę mieszkać w Rydułtowach.

Jestem Angelika. Takie imię wybrali dla mnie moi
rodzice - Sonia i Krzysztof Kaczmarscy. Urodziłam
się 27 marca o godzinie 1.30. Ważyłam wówczas
3490 g i mierzyłam 57 cm. W domu czeka na
mnie brat Bartosz, który ma 6 lat. Zamieszkam
w Łukowie.

Cześć. Jestem Oliwier. Moimi kochanymi rodzica
mi są Patrycja i Piotr Kąsek. Na świecie pojawiłem
się 28 marca dokładnie o 21.00. Po urodzeniu
ważyłem 3400 g i miałem 55 cm. Jestem jedy
nakiem. Zamieszkam w Radlinie.

Witam. Ta śliczna dziewczynka to ja, Aleksandra
Wiktoria. Takie imiona wybrali dla mnie moi ro
dzice Magdalena i Przemysław Kokot. Urodziłam
się 28 marca o godzinie 10.40. Ważyłam wtedy
3500 g i miałam 58 cm. Póki co, jestem jedy
naczką. Zamieszkam w Łukowie Śląskim.

Witam. Jestem Emilka. Takie imię wybrali dla mnie moi kochani rodzice Agnieszka i Mariusz Sobik. Jestem ich
pierwszą pociechą. Pierwszy raz uśmiechnęłam się do nich 29 marca o wpół do pierwszej w nocy. Ważyłam
wówczas 3720 g i miałam 54 cm. Na zdjęciu jestem z moją babcią Bożeną. Zamieszkam w Radlinie.

A

Dzień dobry. Jestem Maciej, syn Aleksandry i Michała Chęć. Na świecie pojawiłem się 28 marca o godzinie
11.05. Miałem wtedy 60 cm i ważyłem 3620 g. Póki co, jestem jedynakiem. Zamieszkam w Raciborzu.

Witam. Ta śliczna dziewczynka to ja, Milena.
Moimi rodzicami są Zuzanna i Tomasz Stefaniak.
Urodziłam się 29 marca o godzinie 20.30. Wa
żyłam wtedy 3690 g i miałam 57 cm. W domu
czeka na mnie siostra Nicola, która ma 13 lat.
Zamieszkam w Rydułtowach.

Cześć. Ten słodziutki bobas to ja, Szymon Stoltny.
Pierwszy raz przytuliłem się do rodziców Beaty
i Marcina 29 marca o godzinie 17.40. Miałem
wtedy 59 cm i ważyłem 3940 g. Póki co,
jestem jedynakiem. Zamieszkam w Rybniku-Popielowie.

Cześć. To ja Oliwia, córka Joanna i Łukasza
Kosteckich. Urodziłam się 28 marca o godzinie
17.30. Ważyłam wówczas 2660 i miałam 51
cm. W domu czeka na mnie moja ukochana
siostra Paulinka, która ma 4 lata. Będę mieszkać
w Dziergowicach.

Dzień dobry. Mam na imię Tymoteusz. Na świecie
pojawiłem się 29 marca o godzinie 7.37. Miałem
wtedy 54 cm i ważyłem 3250 g. Moimi rodzicami
są Klaudia Winkler i Dawid Szymik. Póki co,
jestem jedynakiem. Zamieszkam w Rybniku.

Cześć, mam na imię Emilka. Urodziłam się
30 marca tuż przed pierwszą w nocy. Moimi
rodzicami są Katarzyna i Eugeniusz Łatka. Po
urodzeniu ważyłam 3630 g i mierzyłam 57 cm.
W domu czeka na mnie pięcioletnia siostra Julia,
którą serdecznie pozdrawiam. Będę mieszkać w
Górkach Śląskich.

Dzień dobry. Rodzice zdecydowali, że będę
miał na imię Filip. Są nimi Weronika i Jarosław
Rudol. Urodziłem się 26 marca o godzinie 11.25.
Ważyłem wtedy 3670 g i miałem 56 cm. Jestem
jedynakiem. Zamieszkam w Pielgrzymowicach.

Dzień dobry. Mam na imię Bartek. Tak zdecy
dowali moi rodzice, którymi są Agnieszka Skwarzyńska i Dariusz Tartanus. Jestem ich pierwszym
dzieckiem. Urodziłem się 28 marca o godzinie
4.35. Miałem wówczas 57 cm i ważyłem 3260
g. Mój dom jest w Rybniku.

Witam. Jestem drugą córką Krystyny i Marcina
Wernik. Urodziłam się 30 marca o godzinie 9.45.
Miałam wtedy 50 cm i ważyłam 2680 g. Mam
dwójkę rodzeństwa. Są nimi trzyletni Bartosz i
o dwa lata starsza Zuzanna. Będę mieszkać w
Wodzisławiu.
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• Skupujemy samochody osobowe,
dostawcze, ciężarowe w całości, do wy
rejestrowania, płatne gotówką, odbiera
my własnym transportem, 661-491-158,
790-289-900.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
• Nissan Note 2006 (końcówka roku)
w kolorze czarnym z beżową tapicerką.
Pierwsza właścicielka, stan bardzo do
bry, cena 26.000 zł, 608-354-254.
• Chevrolet Evanda, 2004, benzyna +
gaz, tanio sprzedam, 603-882-616.

• Skup i sprzedaż samochodów używa
nych wszelkiego rodzaju, ciężarowe,
osobowe, dostawcze, przyczep kam
pingowych, również złomowanie, 667109-628.

• Vw B5 kombi, 2000 r„ 1,9 TDi, 110 KM,
13.000, tel. 606-880-226.

• Toyota corolla 86-95, diesel, stan obo
jętny, 601-555-581.

• Peugot 307 SW, 2003 r„ 90 KM, poj.
1997,1 właściciel, garażowany sprzedam,
603-943-273, 32-419-92-94.

• Kupię auto osobowe, dostawcze, busy
każdej marki. Także do wyrejestrowania,
dojeżdżamy, tel. 601-555-581.

• Samochody używane, 2- 3-letnie,
z gwarancją, tańsze nawet o połowę
od nowych! Auto Salon Kubica, Rydułto
wy, ul. Bohaterów W-wy 83, www.eckubica.otomoto.pl, tel. 605-330-822.
• Kupię seicento, corsa, golfa III, pandę,
inne, gotówka od ręki, tel. 517-777-305.

• Kupię każdy samochód osobowy,
sprawny i uszkodzony oraz traktory
tel.501-011-090 32-424-18-04

• Autoskup, osobowe i dostawcze oraz
na części i do remontu, tel. 609-701-170.

• Kupię wszystkie auta: całe
pełnosprawne, uszkodzone, skoro
dowane, płacę najlepiej! Gotówka,
przyjazd natychmiastowy, 605-402565,511-504-058.

KUPIĘ
• Skup aut wszystkich marek, stare,
nowe, powypadkowe, skorodowane,
sprawne, do złomowania, do rejestracji.
Złomowanie, umowa, gotówka od ręki.
Najlepsze ceny. Sprzedaż części używa
nych. Racibórz, Rybnik, Wodzisław. Do
jazd gratis, 692-191-585, 32-415-72-60.
• Auta wszystkich marek, całe, rozbite,
skorodowane oraz dostawcze i cięża
rowe. Sprzedaż części używanych, 604344-033,793-913-434.
• Skup samochodów za gotówkę. Płaci
my najlepiej, 792-785-493.
• Kupię warszawę, syrenę, wołgę, ładę,
fiata 125 p oraz kupię wszystkie nowe
części, dojazd do klienta, gotówka
od ręki, 509-486-266.

* Kupię wszystkie auta: sprawne,
powypadkowe, skorodowane, bez
opłat! Dojazd do klienta (cały Śląsk)
tel. 796-252-582.

• Atrakcyjne pożyczki oprocentowanie
już od 6,95%. Wyślij sms: kasa na numer
519-318-254 lub dzwoń 32-415-88-21.
• Kredyty konsolidacyjne od 15.000, rata
330 zł, na działalność, Wodzisław, Kon
stancji 9, 32-410-45-32.
• Kredyty konsolidacyjne od 25.000, rata
550 zł, oddłużamy! Wodzisław, Hala Tar
gowa 32-455-11-67.
• Kredyty do 20.000 na oświadczenie
- złóż wniosek przez telefon, ul. Rynek
14, 32-476-70-65.

• Lekcje w domu j. angielski, niemiecki,
przedmioty ścisłe, dojazd do ucznia,
507-799-916.

• Kredyty na działalność gospodarczą
doi min zł, bez zaświadczeń, Wodzi
sław, Średnia 2,32-454-71-71,606-765223.
• Kredyt gotówkowy do 30 000 zł na
oświadczenie, złóż wniosek przez tele
fon, 32-454-71-71,606-765-223.

• Studio Tańca Efect zaprasza na kursy
tańca towarzyskiego, nowoczesnego
oraz lekcje indywidualne. Zapisy: 669003-040, www.taniec-efect.pl.

• Kredyty hipoteczne, konsolidacyjne,
na zakup domu, mieszkania, remon
towe, dojazd do klienta, 32-454-71-71,
606-765-223.

• Ścianka wspinaczkowa dla dzieci,
młodzieży, kursy skałkowe, imprezy
plenerowe, wycieczki, Spin Plus. Zapisy
tel. 603-542-741.

• Kredyty dla osób ze złą historią, go
tówkowe, hipoteczne, chwilówki do 85
roku życia, 32-454-71-71,606-765-223.

• Prywatna nauka gry na instrumen
tach klawiszowych, pianino, fortepian,
keybord, organy, 668-376-553, www.
rytmradlin.pl.

• Kredyty gotówkowe, konsolidacyj
ne, ze złą historią BIK, oddłużenia,
chwilówki, Racibórz, Drzymały 26/26,
tel. 531-666-396.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie,
Racibórz, Mysłowicka, 55,70 m kw.,
parter, cena 2334 zł/m kw., tel. 604771-186.

• Kredyty, działalność na oświadczenie
bez ZUS i US do 30 tys zł, konsolidacje
gotówkowe do 8 lat, oprocentowanie
od 9%, umowa o pracę bez zaświadczeń
Tel: 605-066-006.

• Działki budowlane w Tańcach (6 km
od Raciborza) tanio 30 zł/m kw., 502658-785.

• Kredyty konsolidacyjne od 10.000, rata
220 zł, także dla rolników, Racibórz, ul.
Długa 32, 535-013-379.
• Kredyty do 20.000, na oświadczenie,
fachowe oddłużanie! Hipoteczne. Wo
dzisław, ul. Konstancji 9,32-410-45-32.

• Kupię seicento, matiza, tico, cinquecento, yaris, corsę, pandę, skodę,
punto, dostawcze, traktory. 605-402565,511-504-058.

• Kredyty konsolidacyjne od 20.000 rata
440 zł, fachowo oddłużamy Wodzisław
ul. Kubsza 14, 32-455-68-65.

• Kupię każde auto powypadkowe, sko
rodowane, niesprawnie technicznie,
możliwość transportu, płatne gotówką,
662-063-184,667-188-977.

INNE
• Opony, felgi, alufelgi. Najnowocze
śniejsze maszyny. Najtańsze ceny. Mon
taż gratis. Gacka, Racibórz, Mariańska
25, 32-415-18-68, 504-476-839.
• Sprzedam Ursus C 328.887-872-947.

• Kredyty do 20.000 na oświadczenie
- złóż wniosek przez telefon Wodzisław
ul. Kubsza 14, 32-455-68-65.
• Gotówkowe od 10.000, rata 220 zł, na
działalność, os. Wodzisław, Hala Targo
wa, 32-455-11-67.
• Kredyty konsolidacyjne od 100.000,
rata 543 zł, fachowo oddłużamy! Wodzi
sław, ul. Rynek 14,32-476-70-65.
• Chwilówki z komornikiem od 200
- 1000 złotych. Kredyty konsolidacyjne,
hipoteki, Targowa 12, Wodzisław, 511689-296.

• hTrans. Oferujemy: tani, szybki,
bezpieczny transport pojazdów,
pomoc drogową, złomowanie. Od 69
zł! Rybnik-Śląsk-Polska 795-150-370
www.htrans.yoyo.pl.

• Skup samochodów za gotówkę,
roczniki: 1996-2006, płacimy najle
piej, chętnie w dobrym stanie, dojazd
do klienta, gotówka i umowa od ręki,
509-486-266.

* Pożyczka w domu, szybka, wy
godna. Dużo tańsza od chwilówek.
Sprawdź. Profinet Infolinia 0801169-016, Przedstawiciel 722-045166.

• Kredyty na działalność na oświadcze
nie do 150 tys. Wodzisław, ul. Konstancji
9,32-410-45-32.

• Kupię seicento, corsa, golfa III, pandę,
inne, gotówka od ręki, tel. 517-777-305.

• Renault Laguna 1,9 DCI, 2003 rok, prze
bieg 126000,603-296-618.

KREDYTY - POŻYCZKI

• Szybka pomoc finansowa Racibórz
tel. 664-954-924; Wodzisław 604-124737; Rydułtowy 666-037-617.

• Odstąpię prosperującą hurtownię spo
żywczą o pow. 680 m kw. w Jastrzębiu,
tel.605-32-62-99.

• Nowość, chwilówki z zajęciami ko
morniczymi do 700 zł, 32-454-71-71,
606-765-223.

• Sprzedam mieszkanie, po remoncie,
53,5 m kw., 2 pokoje, Racibórz, Żorska,
III p„ 606-276-345.

• Przystojny, mity blondyn, 48 lat, sa
motny, szuka pani do wspólnego życia,
w wieku od 35 lat ze znajomością języka
niemieckiego. Listy proszę wysyłać na:
Lutz Kutschera, Grunewaldotrase 6,
63834 Sulzbach.

• Dom do sprzedania 310 m2 w centrum
Pszowa tel. 32-455-78-77.
• Sprzedam mieszkanie, pow. 114 m
kw. w centrum Raciborza, lokalizacja
nadaje się na działalność komercyjną,
608-201-472.

• Atrakcyjny 53/170/85, dobrze usy
tuowany, opiekuńczy, pozna na stałe
z temperamentem panią do 53 lata, któ
ra może zmienić miejsce zamieszkania
(może być z dzieckiem), Loto proszę, skr.
poczt. 32,47-400 Racibórz.

• Mieszkanie 5-pokojowe (127 m kw.),
dwupiętrowa kamienica, I piętro, zie
lona okolica, centrum Raciborza, dwa
tarasy (32 m kw.) kominek, garaż przy
domu, cena 515.000. Do zamieszkania
od 1X2012,602-516-974.

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

• Sprzedam atrakcyjną działkę budow
laną w Bojanowie, ul. Borucka 39b, pow.
13 ara, 693-864-500,0049/2129-344732.

• Poznam panią z dzieckiem do lat 50,
667-808-029.
• Największe centrum matrymonialnozapoznawcze, setki ofert, fotokatalogi.
Codziennie od 13.00 do 19.00,32-42602-92,696-478-189.

• Sprzedam atrakcyjną działkę budow
laną w Rudniku, pow. 5 arów, 693-864500,0049/2129-344-732.
• Sprzedam mieszkanie M-3, Racibórz,
Ostróg, IV p., 135.000 do uzgodnienia,
tel. 32-415-23-72, w godz. 17.00-20.00.

NAUKA
• Matematyka, statystyka, ekonometria.
Pomoc uczniom i studentom. Przygoto
wanie do egzaminów. Racibórz, Matejki
4/2, tel.32-415-25-84.

• Sprzedam mieszkanie, nowe, gotowe
do zamieszkania. Centrum miasta,
380.000 zl, 606-122-798.

CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH*
•
•
•
•
•

motoryzacja
(sprzedam, kupię, inne) -15 zł
biznes-15 zł
gastronomia-15 zł
kredyty, pożyczki-15 zł
matrymonialne-10 zł

•
•

nauka-10 zł
nieruchomości
(sprzedam, kupię, wynajmę) -15 zł
różne-10 zł
towarzyskie-30 zł
transport-15 zł

•
•
•

•
•
•
•
•
•

turystyka-15 zł
usługi remontowo-budowlane
usługi różne-15 zł
wróżby-15 zł
zdrowie-15 zł
zwierzęta-15 zł

- PRACA - 5 zł PROMOCJA!
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

* Ogłoszenie drobne do 15 słów

• pogrubienie+ 5 zł, • ramka+ 5 zł, ‘kontra+ 5 zł, • apla + 5 zł, ‘kolor+ 5 zł,‘ogłoszenie podwójne (do 30 słów)+ 10 zł

Chcesz zamieścić ogłoszenie? - odwiedź nasze punkty:
RACIBÓRZ
•

Wydawnictwo Nowiny, Sp. z o.o..

PSZÓW

RYDUŁTOWY

*

*

Sklep Spożywczy

Sklep „Hit", ul. Ofiar Terroru 59 a

ul. Zborowa 4,

Aleksandra Jordan

pn. - pt. 8.00 - 17.00,

pn.-pt. 8.00- 16.00

ul. Pszowska 555

sob. 9.00-13.00

tel.32-415-47-27.

pn. -pt. 8.00- 17.00,

tel. 32-457-63-34,

fax 32-414-02-60

sob. 8.00-14.00

664-478-280, 604-278-378

WODZISŁAW ŚL.
•

PUT .WW, ul. Św. Jana 1, tel. 32-455-55-00
biura czynne:

■

RYBNIK
■

Księgarnia „SOWA",

pn. - pt. 9.00 - 17.00

ul. Sobieskiego 24,

sob. 9.30-13.00

tel.32-422-13-85

Biuro Rachunkowe, ul. Wałowa 25
pn. - pt. 8.00 - 16.00, tel. 32-455-20-19

tel. 501-169-735

lub naszą stronę w Internecie pod adresem: Http://oglo

* Sklep „LOGOTEL", ul. Hallera 9
czynne: 8.00 -16.00, sob. 8.00 - 13.00

tel. 32-755-89-73
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POGRUBIENIE*
• Sprzedam działkę na Księżycu.
Tanio. Tel. 000-000-000.

RAMKA*
• Kupię kota w butach (czer
wone kozaki).

* Czcionka pogrubiona, kolor czarny

• Grunty pod Raciborzem - inwestycyj
ne i budowlane sprzedam. 501-863-965.
• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje,
kuchnia, 84 m kw, z ogrodem i gara
żem, centrum Wodzisławia, 32-45646-25.
• Sprzedam działkę, 1.200 m kw., wraz
z domem 150 m kw., do kapitalnego
remontu. Łęg, ul. Wita Stwosza 25, cena
do negocjacji, tel. 32-417-72-24.
• Rybnik Wielopole atrakcyjna działka
budowlano - usługowa 39 arów
sprzedam. Możliwość podziału, 699918-278.
• Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m kw.,
Racibórz, Słoneczna, 89.000 zł do nego
cjacji, 693-321-659.
• 4-pokojowe mieszkanie pilnie sprze
dam, Racibórz, Żorska, 71 m kw., VIII
piętro, 506-908-322.
• Sprzedam dom z zabudowaniami go
spodarczymi - Racibórz - Studzienna,
ul. Henryka Pobożnego 32. Kontakt
668-428-139.
• Działka 20 arów, mieszkaniowa i pod
działalność, Nędza, ul. Jana Pawła II,
tel. 602-396-250.
• Sprzedam działki budowlane, Raci
bórz, Miedonia, tel. 501-540-146.
• Sprzedam działkę budowlaną, Raci
bórz, Brzezie, 0049/2173-83628.
• Sprzedam mieszkanie, 39 m kw., 2-pokojowe, umeblowane IV p., w centrum
Raciborza, cena 88.000,32-417-31-31.
• Ładne mieszkanie, atrakcyjna lokaliza
cja, 61,5 m kw., I p. + garaż, Racibórz,.
• Mieszkanieok. 100 m kw., II p, ul.
Skłodowska, ogrodzona kamienica
z ogródkiem, wyremontowane,
umeblowane, kominek. Okazja! 227
tys.Tel. 509-722-742.
• Działka budowlana, 20 arów. Strzybnik,
32-410-50-78, dzwonić proszę po 20.00.
• Sprzedam działkę rekreacyjną
z domkiem nad wodą w miejscowości
Olza, tel. 883-388-963.
• Sprzedam dwie działki budowlano
- przemysłowe, łączna pow. 0,27 ha, Ra
cibórz Ostróg, ul. Agaty, 784-072-881.
• M-2, Wodzisław Śląski, 77 000 zł. Azyl,
883-903-012.
• M-3, Rydułtowy, 95 000 zł. Azyl, 665006-111.
• M-3, Rybnik/Niewiadom, 85 000 zł.
Azyl, 665-002-111.
• Atrakcyjna działka, Wodzisław Śląski,
128 000 zł. Azyl, 665-003-111.

• Do odstąpienia lokal (PUB) Wodzisław
Śląski, centrum, 25 000 zł. Azyl, 883903-012.
• Sprzedam 2 działki budowlane w Pie
trowicach Wielkich o pow. 7 i 8 arów.
Ciekawa lokalizacja. Cena 41 zł/m kw.,
tel. 699-906-760.

* Czcionka czarna, ramka czarna

• Sprzedam kawalerkę40 m kw., parter,
Racibórz, Ogrodowa, możliwość prze
kształcenia mieszkania w lokal usługo
wy, cena 88.000, 502-296-408.
• M-5, XXX-lecia -135 000, Domex, 502631-748.
• M-2, Pszów, 77 300 Domex, 502-631-748.
• M-3, Pszów, 78 500 Domex, 502-631 -748.
• M-3, Rydułtowy, 82 000, Domex, 502631-748.
• M-4, Niedobczyce, 105 000. Domex,
502-631-748.
• Dom, Marklowice, 99 000, Domex, 502631-748.
• Dom, Czernica, 330 000, Domex, 502631-748.
• Dom, Radlin, 340 000, Domex, 502631-748.
• Działki, Kokoszyce, 65 000 i 88 000,
Domex, 502-631-748.
• Działka, Świerklany, 1711 m kw., 90 000,
Domex, 502-631-748.
• Działka - Radlin, 1 206 m kw., 72 500,
Domex, 502-631-748.
• Sprzedam mieszkanie M-4,60,42 m
kw., Wodzisław, Przemysława, 156 tysię
cy, do negocjacji (możliwość pozosta
wienia wyposażenia), 502-077-257.
• Działka budowlana, o powierzchni
1 182 m kw., Czyżowice, Polna, ładne
okolice, media w granicy, 65 tys., 502077-257.
• Sprzedam działki, Racibórz, Markowice. Więcej informacji pod nr tel. 517496-997.
• Dom w Studziennej, działka o pow. 15
arów, w trakcie remontu, po 19.00,669325-954,32-415-11-21.
• Mieszkanie 4-pokojowe, 72 m kw.,
Mysłowicka, 2 piętro, piwnica, 2000 zł/m
kw. do negocjacji, 602-108-974.
• Połowa kamienicy, 140 m kw, pod
piwniczona, 5 pokoi, kuchnia, łazienka,
garaż, ogród. Możliwość podziału na
dwa niezależne mieszkania lub na dzia
łalność gospodarczą. Cena 390.000 zł,
tel. 605-726-817.
• Sprzedam M3, spółdzielcze, 47 m kw.,
III p., Racibórz, Opawska, tel. 32-41790-35.
• Sprzedam dom z budynkami go
spodarczymi oraz gruntem o pow.
2797 m kw., Babice k/Raciborza. Cena
do uzgodnienia, tel. 663-320-111, po
15.00.

KUPIĘ
• Kupię działki budowlane, tel. 602-397005.
• Kupię działkę budowlaną, tel. 507-518194.
• Kupię działkę na obrzeżach Raciborza
ok1 ha, tel. 606-961-594.

POSIADAM DO WYNAJĘCIA
• Racibórz, Ogrodowa 5. Wynajmę
lokal 70 m kw., parter i 50 m kw.,
piętro, 508-286-224.

APLA*

KONTRA*

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.

• Poszukuję towarzysza space
rów. Czerwony Kapturek.

' Czcionka biata, tło czarne

KOLOR*
• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne
rabaty. Pan Samochodzik.

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

• Wynajmę umeblowany pokój studen
tom (i nie tylko) w domu jednorodzin
nym, po remoncie. Racibórz, 694-771912.

• Wynajmę wyremontowane i częściowo
umeblowane, 2-pok. mieszkanie, 48 m
kw. Czynsz wraz z odstępnym 1 100 zł +
media, kaucja 3 300 zł, Racibórz, Łąkowa
601-909-619 w godz. 9.00 - 19.00.

• Racibórz - Wynajmę lokal 70 m
kw. parter i 50 m kw. piętro, przy ul.
Ogrodowej 5, tel. 508-286-224.

• Wynajmę mieszkanie, pow. 64 m kw.,
Racibórz, tel. 660-980-315,604-126-328.

• 900 m kw lokal użytkowy. Racibórz,
ścisłe centrum, parter, parking,
atrakcyjna cena, możliwość podziału,
661-116-077.
• Do wynajęcia mieszkanie 1-pokojowe
o pow. 40 m kw., Rydułtowy, ul. Ofiar
Terroru 14, cena 750 zł plus media,
tel.71-303-40-11.
• Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie w
Raciborzu przy ul. Czarnieckiego na
czas nieokreślony, tel. 510-480-651.

• Wynajmę kawalerkę na Ostrogu
w Raciborzu, foto i info: http://tnij.
info/lotnicza, tel. 796-603-443 (16.00
- 20.00).
• Wynajmę pawilon handlowy, 35 m kw.
w Kuźni Raciborskiej w centrum osiedla,
niski czynsz, 500-778-572.
• Do wynajęcia na atrakcyjnych
warunkach 2-poziomowy pawilon
handlowy, biurowy, usługowy 50 m
kw. pomieszczenie główne, 50 m kw.
pomieszczenia magazynowo-socjalne plus parking ogrodzony, zamknię
ty, centrum Raciborza, 602-593-761.
• Wynajmę kawalerkę, umeblowana,
pralka, lodowka, cena 850 zł plus media,
kaucja 850 zł, 604-791-942.
• W.W.S.P wynajmie lokale użytkowe
w centrum Wodzisławia, przy ul. Piłsud
skiego na biura, kancelarie, z mediami,
32-455-43-68, 509-598-116, 505-153-625.
• Garaże do wynajęcia, Racibórz, 515101-273.
• Hala targowa, Racibórz - do wynaję
cia boks, 501-540-146.
• Wynajmę hale, magazyny, biura w cen
trum Raciborza, możliwość prowadze
nia działalności gospodarczej, produk
cyjnej, całość ogrodzona, 792-570-278.
• Wynajmę komfortowo wyposażone
i umeblowane mieszkanie w centrum
Raciborza, 100 m kw., więcej informacji
oraz fotki: tel. 606-288-529 lub e-mail:
pwojtak@vp.pl.
• Wynajmę pomieszczenie na działal
ność gastronomiczną lub biura. Pow.
240 m kw., Żory, Rynek, 607-314-614.
• Wynajmę lokal użytkowy, 40 m kw.
w Raciborzu, przy ul. Pomnikowej, 32419-06-63.
• Odstąpię sklep w Jastrzębiu-Zdroju
o powierzchni 120 m kw., 509-938998, 500-082-505.

• Centrum Raciborza, komfortowe i wy
remontowane mieszkanie dwupokojowe 33 m kw., 690 zł/m-c + media, ul.
Wandyl, I piętro, budynek ocieplony,
kaucja 1.900 zł, tel. 601-203-768.

• Wynajmę pub w centrum Wodzisławia
1500/m-c, Domex 788-365-643.

• Podnajmę część powierzchni lokalu
użytkowego na dowolną działalność
usługową po adaptacji. Dobra loka
lizacja w bezpośrednim położeniu
tuż obok budowanego Hipermarketu
„Tesco", Racibórz, 32-417-92-45,502615-157.
• Wydzierżawię 0,5 hektara pola, Raci
bórz Ocice, 692-056-228 po godz. 17.00.
• Do wynajęcia lokal użytkowy w cen
trum Raciborza, przy ul. Nowej - 220
m kw., lub 2 x 120 m2, tel.602-396-497,
www.raciborz-nowa9.maax.pl.
• Do wynajęcia hala-magazyn (7 zł/m
kw.), o pow. 1000 m kw. lub 2 x 500 m
kw, Racibórz, ul. Wiejska, www.hala.
maax.pl, tel. 602-396-497.
• Racibórz, komfortowe, 2 pokoje, kuch
nia, łazienka, wyposażone i umeblowa
ne, na 3 lata, 784-573-035.

• Wynajmę mieszkanie, Racibórz, Ogro
dowa, I p., 2-pokojowe, po remoncie,
umeblowane, 900 zł + media, 722-381317.
• Do wynajęcia pokoje z łazienkami
umeblowane w Raciborzu, 600-801-134.

• Wynajmę pokój dla 1-2 studentek
lub kobiecie pracującej w centrum
Raciborza, umeblowany, TV, internet,
609-55-88-73.
• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie
w Raciborzu, ul. Chełmońskiego, grun
townie wyremontowane, częściowo
wyposażone AGD, bdb lokalizacja, 800
zł + media, tel. 503-614-627.
• Wynajmę mieszkanie w centrum Raci
borza, ul. Długa, 36 m kw., 800 miesięcz
nie, kaucja 2400,784-052-775.
• Wynajmę mieszkanie w centrum Raci
borza, ul. Długa, 36 m kw., 700 miesięcz
nie, 2100 kaucja, 784-052-775.
• Racibórz centrum, do wynajęcia lokal
handlowy, obok rynku, 50 m kw., duże
witryny, 784-052-775.
• Racibórz, kawalerka, IV p., umeblowa
na z całym wyposażeniem, atrakcyjna
cena, 505-556-641.
• Wynajmę 2 kawalerki, umeblowane
media w cenie 1 000,1 100, kaucja je
den miesiąc, Racibórz, 604-653-768.

PRACA
DAM PRACĘ
• Praca dla kobiet - opieka nad starszy
mi osobami. Wymagany niemiecki pasz
port, znajomość języka niemieckiego.
32-419-83-13.
• Night Club Fantasy w Raciborzu za
trudni tancerki, masażystki, hostessy.
Wysokie zarobki, 515-364-733.
• Zatrudnię dekarza, murarza, cieślę
i pomocników na budowę, praca od za
raz, tel. 697-177-760.
• Potrzebny kelner do lokalu gastrono
micznego w Pszowie, tel. 510-608-523.
• Mechanika samochodowego (z do
świadczeniem) zatrudnimy. Kontakt
505-070-800.
• Agencja Good Job poszukuje osób
chętnych do pracy w Holandii. Adres:
Wałowa 47, Wodzisław Śl. Tel. 32-72032-22. Czynne pon.-pt. w godz. 8.00
-16.00.
• Przedsiębiorstwo szuka zorganizo
wanych i odpowiedzialnych studen
tów (wieczorowych lub zaocznych)
do pracy jako hadlowiec. Umowa zle
cenie, zarabiasz tyle, ile wypracujesz.
CV proszę wysłać na: www3090@
op.pl, tel. 535-980-270.

• Firma budowlana zatrudni tynkarzy
i malarzy z doświadczeniem w syste
mach ociepleń. Wymagane prawo jazdy,
602-852-114.
• Drukarnia Baterex, Racibórz, Zakłado
wa 2 zatrudni grafika komputerowego
z znajomością programów: Corel Draw,
Ilustrator, In Design, Photoshop. Do
świadczenie w termotransferze oraz
aplikacji folii samoprzylepnych. Kontakt
osobisty.
• Przyjmę tynkarzy - gipsy, szpachlarzy
i karton-gipsiarzy, dobre zarobki, 669953-757.
• Doradców serwisowych z doświadcze
niem zatrudnimy. CV na adres: praca@
madmobil.pl.
• Asystent sprzedawcy samochodów
nowych. Wymagane doświadczenie. CV
na adres: praca@madmobil.pl.
• Praca (Niemcy, Austria) w różnych
zawodach, z doświadczeniem. Wy
magane pochodzenie, j.niemiecki,
tel. 721-210-671.
• Praca (Niemcy, Austria) w różnych
zawodach, z doświadczeniem. Wy
magane pochodzenie, j.niemiecki.
Dobre warunki socjalne, tel. 721210-671.

• Zatrudnię do dociepleń, 889-986-841.
• Wydzierżawimy lokal 159 m kw.,
w Galerii Srebrnej w Raciborzu na
atrakcyjnych warunkach, 602-716432.
• Wynajmę kawalerkę, 37 m kw., Raci
bórz, Lotnicza, 792-653-610.

• Praca dla kobiet i mężczyzn w Niem
czech - produkcja, wynagrodzenie
około 850€ - 900€ netto/m-c, darmowe
zakwaterowanie, wymagany paszport
niemiecki i komunikatywna znajomość
j. niemieckiego. Tel. 77-427-05-43.

• Wynajmę pomieszczenie po warsz
tacie ślusarskim, idealny na warszat
samochodowy, sprzedam betoniarki,
tel. 600-312-565.

• Niemcy - malarzy, murarzy, ociepleniowców, atrakcyjne wynagrodzenie,
darmowe zakwaterowanie, wymagany
paszport niemiecki, tel. 77-427-05-43.

40 ogłoszenia drobne
• Praca w Niemczech dla kobiet - pa
kowanie-wymagana komunikatywna
znajomość j. niemieckiego i paszport
niemiecki, atrakcyjne wynagrodzenie,
tel. 663-193-155.
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• Zatrudnię kobiety do produkcji wa
rzyw, 504-222-480.
• Pokażę jak zabezpieczyć sobiedostatnią emeryturę i dobrze na nią zarobić,
601-463-290.

• Niemcy - studenci, praca w fabryce
samochodów na okres 3 tyg., wyjazdy
od zaraz Paszport niemiecki, tel. 663193-155.

• Od zaraz praca dla pań z niemieckim
paszportem w ogrodnictwie w Niem
czech. Tel. 889-278-780.

• Dla aktywnych kobiet po 40-tcedodat
kowa, z wykszt. min średnim, 691-488826 w godz. 8.00-9.00.

• Specjalistę d/s likwidacji skód komu
nikacyjnych z doświadczeniem zatrud
nimy. Wymagana znajomość Eurotax,
Audatex. Kontakt: praca@madmobil.pl.

• Firma budowlana zatrudni budow
lańców, ociepleniowców, 606-753-696.

• Przyjmę do pracy w polu przy warzy
wach, Racibórz, 605-047-173.

• Przyjmę tynkarza, 12 zł m kw., 669-953757,+42-0773-831-480.
• Poszukuję glazurnika z doświadcze
niem, 790-538-288.
• Restauracja w Pszowie zatrudni ku
charkę, kelnerkę, tel. 502-630-326,502611-350.
• Zatrudnię tynkarzy z doświadczeniem,
697-148-319 po 18.00.
• Lakiernika meblowego w dowolnym
wymiarze godzin, Gołkowice 600336-453

• Zatrudnię fryzjerkę i Panią do paznokci
tel. 607-666-263.
• Zatrudnię blacharzy i lakierników sa
mochodowych. Połomia k. Wodzisła
wia Śląskiego, tel. 609-122-490.

• Firma Eko-Okna zatrudni od zaraz oso
bę do działu eksportu z bardzo dobrą
znajomością języka francuskiego. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt
tel. 516-005-461 lub pocztą elektronicz
ną: jlyko@ekookna.pl.
• Do prowadzenia biura w Raciborzu,
wyksz. min średnie, podstawy księ
gowości, doświadczenie, aplikacje na
praca.w.raciborzu@gmail.com.
• Zatrudnimy na stanowisko - asystent
managera ds.obsługi finansowej firm.
Wymagania - doświadczenie w sales
marketingu i negocjacjach handlowych.
CV- rekrutacja.finanse@poczta.onet.pl.
• Herzog Sp. zo.o. poszukuje do pracy
w Austrii oraz Niemczech spawaczy, ślu
sarzy, elektryków, hydraulików, dekarzy,
stolarzy, malarzy, operatorów CNC z do
brą znajomością języka niemieckiego,
32-782-62-21, 518-994-837, katowice@
herzog.com.pl lub www.herzog.com.pl.
• Opieka z zamieszkaniem, Głubczyce,
tel. 796-786-372.
• Zatrudnimy opiekunki - Niemcy
tel. 32-237-47-04 lub 603-413-131.
• Zatrudnimy emerytów i rencistów
do telemarketingu. Kontakt pod nr
tel. 32-453-02-30.
• Refit Sp. z o.o. zatrudni pracownika
budowlanego do robót wykończenio
wych. Adres: 44-313 Wodzisław Śląski,
ul. Kokoszycka 133, tel. 726-010-307.
• Niemcy - pakowanie mięsa
- produkcja, paszport niemiecki,
900- 1100 euro netto, 77-440-25-25,
515-650-000, argo personel, www.
argo24.pl.

• Zatrudnimy kobiety do 45 roku, prawo
jazdy kat. B przy segregacji odzieży, Ho
landia, 608-679-444,0031 -610-329-048.
• Przyjmę administratora www ze
znajomością tworzenia stron i sklepu
internetowego. CV na: arthen@
arthen.pl.
• Zatrudnię przedstawiciela handlo
wego branży rolnej, handel zbożem
i biomasą, wymagane doświadczenie
handlowe, tel. 608-486-663, Kietrz,
www.katolik.com.pl.
• Salon Era w Raciborzu zatrudni
konsultanta ds. obsługi klienta na
dobrych warunkach finansowych. CV,
LM na: arthen@arthen.pl.
• Zatrudnię przedstawiciela handlowe
go - handel piecami C.O tel.608-486663,48-130 Kietrzwww.katolik.com.pl.
• Zatrudnię kierowcę kat. C+E i mechani
ka samochodów ciężarowych, tel. 608486-663,48-130 Kietrz, www.katolik.
com.pl.

• Zatrudnię pracownika gospodarczego,
wymagana kat.B i T, tel. 608-486-663
48-130 Kietrz, www.katolik.com.pl.
• Zatrudnię laborantkę magazynu zbóż/
spedytorkę, wymagane prawo jazdy kat.
B, tel. 608-486-663,48-130 Kietrz, www.
katolik.com.pl.
• Zatrudnimy osobę do działu tech
niczno-handlowego, wymagania: wyk.
techniczne, j.angielski, CV i LM, info@
pivexin-tech.pl.

• Skup srebra, monet, tel. 604-312-725.

• Justyna, 880-725-239, Wodzisław.

• Muł, flot, węgiel, eko - groszek. Atrak
cyjne ceny, 885-100-555.

• Racibórz, 45-latka, 888-967-756.

• Tanie opony używane z Niemiec, let
nie, zimowe, felgi od 20 zł. Duży wybór,
504-548-914.
• Kupię przedwojenne meble, militaria,
zegary, zdjęcia, medale, lampy, motory,
motorowery, części, stan obojętny, tel.
32-476-02-86,663-125-597.

* Sprzedam suknię ślubną, ecru, saty
na jedwabna, 40-44, hafty z platyną.
Cena do negocjacji, 606-505-984.
• Sprzedam tanio cegłę z rozbiórki (wy
czyszczona), tel. 661-083-128.
• Antyki. Kupię meble, przedwojenne
odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
militaria, stare zdjęcia i wiele innych,
605-255-770.
• Sprzedam kosę spalinowa FS 120 firmy
Sthil, cena 600 zł, tel. 693-430-976 (po
18.00).

•Tanio sprzedam środek chwastobójczy
huzar activ 387 OD, tel. 504-929-511.

TOWARZYSKIE
• Dziewczyny Fantasy, 660-173-134.
•Pani, 608-031-713.

•Kasia, Rybnik, 519-875-352.

• Wodzisław, Marta, 507-595-561.

•Rybnik, 518-205-456.
• Gabi, Racibórz, 661-613-025.
• Sexy XL, 789-105-990

• Szczupła blondynka, 691-231-644.
• 24 h, 603-232-163.
•516-496-348, Ola.

• Przystępnie, 530-921-350.
•Czarnula, 600-624-753.

• Tuje, świerki, cyprysy i inne ozdobne,
bardzo tanio sprzedam (od 2,50 zł),
tel. 32-476-51-42, 503-532-965.
• Kupię monety, znaczki, pocztówki,
ordery, znaczki Chińskiej Republiki Lu
dowej - płacę cenę amatorską, 77-43736-81,694-070-838.

• Blondynka, Rybnik, 519-705-992.

• Rybnik, blondynka, 888-422-206.

•Angelika, 883-479-535.

• Gorąca 30-latka, 669-460-221.

•606-521-450, Radlin.

• Wodzisław, 19-latka, 726-831-238.

• Kasia, Rybnik, 723-332-204.
• Magda XL Rybnik 666-479-320.
• Ewa, Rybnik, 797-683-006.
• Wiktoria, 883-240-498.

• Ola, Rybnik, 791-360-857.

• Edyta, Wodzisław, 797-445-476.
• Claudia, 697-699-505, Racibórz.
• Marlena, 513-237-012, Racibórz.
• Ewa, 782-423-409.

•Ela, 880-591-738, Racibórz.
• Nova, 792-209-587, Racibórz.

• Żaluzje, rolety zewnętrzne wszel
kiego rodzaju. Markizy balkonowe,
bramy. Producent i ceny producenta.
Raty. 32-430-51-41, 601-417-572.
• Rolety zewnętrzne. Markizy. Bramy.
Najlepsza jakość, najniższe ceny,
nieodpłatny pomiar i wycena. Firma
Markiza, 32-415-17-32.
• Rolety zewnętrzne, od 180 zł brutto/
m kw. Producent z wieloletnią trady
cją. 3 lata gwarancji, 32-415-17-32.

• Iwona, Rybnik, 502-946-147.

• Roksana, Rybnik, 510-573-975.

• Naturalna, XL, 792-872-926.

• Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
mgr inż. Witold Figura - Geodeta
uprawniony, 601-615-612, www.
witoldfigura.wb.pl.

• Wodzisław, blondynka, 797-768-138.
•Jacklin, 789-187-733.

• Antyki sprzedaż i profesjonalna reno
wacja mebli, zegarów i pianin. Transport
gratis. Krapkowice, 77-466-70-34,608020-280, bozka-cz@wp.pl.

• Beata, Wodzisław, 880-512-204.
•Milutka, XL, 517-716-218.

• Monika TS, 531-301-335.
• Viki, 883-272-757.

TRANSPORT
• Sprawdź! Najtańszy transport mikro
busami maxi. Przewóz mebli, towarów
Polska - Niemcy, Belgia, Holandia,
tel.77-482-99-39.
• Pomoc drogowa, holowanie samocho
dów, przewóz wózków widłowych, K.
Karcz, tel. 601-516-085,32-415-32-23.
• Transport bagażowy. Przeprowadzki.
Kraj, zagranica. Meble, towary itp.
Racibórz. Tel. 609-422-555, a po 17.00:
32-415-30-94.
• Usługi transportowe, przewóz towa
rów i mebli w Raciborzu, w kraju i za
granicą, tel. 600-586-810.
• Usługi transportowe w kraju. Przewóz
mebli, materiałów budowlanych, etc. So
lidnie, ceny konkurencyjne, 667-970-566.
• Usługi transportowe w kraju. Przewóz
mebli, materiałów budowlanych, etc. So
lidnie, ceny konkurencyjne, 667-970-566.
• Przewóz osób Racibórz - Wiedeń. Wy
jazdy w niedziele, powroty w czwartki,
784-042-220.

•531-397-047, Nowa.

• Ponętna blondyna, 507-526-232.

USŁUGI

• Wodzisław, Basia, 661-272-458.

•Mulatka, 19-latka, 883-240-771.

•Dojrzała, 660-821-989.

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

•40, Rybnik, 513-504-384.

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

• Kierowca, prawo jazdy B, C, CE, doryw
czo weekendy, popołudnia, znajomość
j. niemieckiego tel. 792-414-816.

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

• 25, Rybnik, 503-450-983.

• Ania, Wodzisław, 788-138-767.

• 511-941-338, Ela.

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

• Nikola, Racibórz, 667-155-251.

• Kupię stare motocykle, motorowery
przed i powojenne, silniki, części, stan
obojętny, tel. 889-660-848.

POSZUKUJĘ PRACY

RÓŻNE

•Gosia, 880-591-776.

• Berlin + Poczdam, 03-04.09.2011
i 10- 11.09.2011, cena 395 zł-przejazd,
1 nocleg, wyżywienie HB, pilot/prze
wodnik, ubezpieczenie, Ciesielska Tra
vel, tel. 32-418-13-91.

TURYSTYKA
• Łap wiosenne promocje! Chorwacja
od 602 zł, Bułgaria od 840 zł, Tunezja
od 1078 zł. Sprzedaż ubezpieczeń tury
stycznych, Kart Euro26, biletów lotniczych.
Biuro Podróży WW, Św. Jana 1, Wodzisław,
32-455-55-00, www.wakacjeww.pl.
• Budapeszt 24 - 26.06.2011, cena 520
zł - przejazd, 2 noclegi, wyżywienie HB
pilot/przewodnik, ubezpieczenie, Cie
sielska Travel, tel. 32-418-13-91.

• Dachy - wykonanie, materiał, napra
wa, więźby, pokrycia, rynny. Altany,
zadaszenia konstrukcje, sprzedaż.
Tel. 506-193-315,697-177-760.

• Porządkowanie ogrodów, wycinka
starych krzewów, gałęzi. Koszenie trawy.
Przycinanie żywopłotów, pielęgnacja
rabatów kwiatowych, 608-752-396.
• Limuzyny lincoln, hummer. Obsługa
wesel, pomoc drogowa, wypożyczalnia
przyczep, lawet, camping, 32-431-57-64,
501-317-662, www.hummerlimuzyna.
com.pl.
• Karcher - czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej, samo
chodowej, Racibórz-Brzezie, Wysoka 6,
32-415-66-59,661-758-976.
• Elektryczne instalacje i klimatyzacje
-tanio z materiałem. Na terenie całego
Śląska, www.robotyelektryczne.pl, tel.
600-877-606.

• Nagrobki z firmy „Caro", ceny hurtowe
od 1 400 + montaż, gwarancja materiału
i montażu, 694-650-984.
• Wyroby ze stali nierdzewnej, balu
strady, poręcze oraz inne elementy,
513-539-582.
• Sprzątanie domów, biura, magazynów.
Pranie dywanów, tapicerki samochodo
we. Mycie okien, samochodów. Dojazd
do klienta, 792-374-774.
• Wylewki maszynowe od 10 zł/m kw.,
tel. 512-663-771.

• Studnie - mycie, czyszczenie, odka
żanie. 660-426-349,605-271-257, www.
czyszczeniestudni.pl.
• Profesjonalne czyszczenie dywanów
i mebli tapicerowanych. Promocja
wielkanocna - czyszczenie dywanów
z eliminacją roztoczy i bakterii tylko
5zł/mkwL Oferta ważna tylko do koń
ca kwietnia. Tel. 692-509-691 www.
cleanco.pl.
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• Kompleksowe sprzątanie domu, miesz
kania, uczciwa osoba z doświadczeniem
doprowadzi twój dom do perfekcyjnej
czystości, Racibórz i okolice, 783-151777.
• Altany, domki, meble ogrodowe,
balustrady z drewna, schody. Firma
Frydrych, Syrynia, 602-118-208, 32-451 73-18.
• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy, zabudowa wnęk. Zamów bezpłat
ny pomiar i wycenę, tel. 661-669-069.
• Instalacje elektryczne, odgromowe,
sieciowe, alarmowe, TV, oświetlenie
dekoracyjne i videodomofon. Krótkie
terminy, 782-408-398

• Blacharz dekarz, rynny, papa termo
zgrzewalna, gonty, ondulina, obróbki
blacharskie solidnie, tanio 32-456-84-31,
691-282-333.

• Malowanie elewacji, dachów, miesz
kań, 32-430-07-00, 781-759-872.
• Usługi elektryczne i teletechniczne,
odkurzacze centralne, 660-665-329.
• Bog-Bud docieplenia, malowanie ele
wacji, tynki szlachetne, wymiana okien,
drzwi, karton-gipsy, kafelkowanie, ada
ptacje poddaszy 507-609-303.
• Budowa domów - tanio! Ocieplenie
budynków. Tel. 792-553-002.

• Wyburzenia, brukowanie, utwardzanie
wjazdów, wynajem koparki, minikoparki, wywrotki, 508-675-406.

• Docieplanie domów, renowacja i ma
lowanie elewacji, tynkowanie, posadzki.
Tel. 501-550-880.

• Budowa domów pod klucz - tanio i so
lidnie, 511-701-520.

• Art-BrukŁukaszczuk, brukarstwo oraz
inne usługi ogólnobudowlane, szybko,
tanio, solidnie, 798-516-003,511-701520.
• Wynajem rusztowań, cena 20 gr za m
kw./doba, promocja zimowa 10grza m
kw., 660-782-402.
• Henrieta Woźniak - architekt. Projekty
architektoniczno-budowlane, nadzory
budowlane, kompleksowa obsługa
inwestycji, aranżacje wnętrz, 32-410-8281,691-779-787.
• Parkiet, cyklinowanie. Bona, 32-43085-77,32-454-61-37.
• Kafelkowanie, łazienki, sufity podwie
szane, płyty kartonowo-gipsowe, insta
lacja wodna, 788-398-686.
• Komplex-Dach, pokrycia dachowe,
papa termozgrzewalna, gonty, rynny,
obróbki blacharskie, kominy - klin
kier, solidnie, tanio, 606-118-496,
609-110-496.
• Profesjonalne wykonanie łazienek,
wszelkie remonty mieszkań, domów.
Uczciwie, rzetelnie, wystawiamy faktury
VAT, 607-205-209, 32-456-06-55.
• Budowa domów od podstaw,
wykończenia wnętrz, docieplenia,
elewacje, tynki szlachetne, malowa
nie natryskowo, referencje, faktury,
603-839-917.

• Tynki maszynowe, wylewki, ociepla
nie budynków, malowanie budynków,
gładzie gipsowe, tel. 607-686-794.
• Malowanie budynków, 607-686-794.
• Usługi malarsko-tapeciarskie - gładź,
sztukateria - drobne remonty, sufity
podwieszane. Fachowo, solidnie, czysto
508-244-915, krzysztof.daka@interia.pl.
• Remonty - malowanie, gładzie, struk
tury, kompleksowo łazienki, płytki,
panele, 695-625-514.

• Firma Rateq szybko i solidnie wyko
nuje usługi remontowo-budowlane.
Docieplanie budynków, poddaszy
montaż płyt k.-g., remonty wnętrz,
malowanie, montaż drzwi, okien,
panele podłogowe, wycinka drzew,
drobny transport, 693-526-425, 504286-238.
• Kompleksowe remonty, budowa do
mów pod klucz, tanio, szybko i solidnie,
785-529-569.

• Docieplenia budynków, roboty
budowlane, wykończeniowe, remon
towe, płytkowanie, gipsowanie. Tanio
i fachowo, 600-120-191,501-715-685.
• Docieplenia elewacji, tynki maszyno
we agregatem, tynki ozdobne z malo
waniem, tel. 608-867-889.
• Szamba, drenaże. Płoty tynkowanie,
malowanie elewacji. Tel. 507-164-050.

• Wykańczanie wnętrz domów i miesz
kań, gładzie, malowanie, obniżane
sufity, kafelkowanie,instalacje wodno
kanalizacyjne i c.o, tel. 693-213-567.
• Usługi minikoparką, profesjonalnie
i szybko, 504-355-450.

• Cyklinowanie, układanie parkietów,
paneli, gładzie, płyty g.-k., malowa
nie. Konkurencyjne ceny. Faktury Vat.
Tel. 502-212-068.
• Usługi remontowo-budowlane w peł
nym zakresie, projektowanie, brukar
stwo, sprzedaż bruku, płoty, elewacje,
łazienki, 507-709-403.

• Montaż inst. wod.-kan., gazowych,
grzewczych, kolektory słoneczne.
Tel. 516-675-794, kaplanek@home.pl.
• Tynki wapienno-cementowe pod
malowanie, ocieplanie budynków, tynki
strukturalne. Możliwość negocjacji cen,
510-727-827.
• Instalacje wodno-kanalizacyjne, cen
tralne ogrzewanie, technika grzewcza,
505-815-470.
• Brukarstwo (materiał i wykonanie),
place, parkingi, chodniki, drogi, prace
ziemne - szybkie terminy, 504-798-467.
• Brukarstwo. Kompleksowe realizacje,
również w granicie, mała architektura,
wjazdy, parkingi, chodniki, budowa
dróg dojazdowych, 512-839-909.

• Wykonuję instalacje wodno-kanaliza
cyjne, płyty kartonowo-gipsowe, ma
lowanie, tapetowanie, wymiana drzwi,
montaż paneli, tel. 796-179-912.

• Szprycowanie i malowanie natryskowe
domów z agregatu, szpryc akrylowy,
itp. szprycowanie także na ocieplone
domy, Adam Gorzyce, 696-296-514, 32720-32-27.

• Kafelkowanie schodów, tarasów, ła
zienek, gładzie gipsowe, montaż płyt
gipsowych, 886-317-863.
• Usługi dekarsko-ciesielskie, adapta
cja poddaszy, wykończenie wnętrz,
bezpłatna wycena, 609-353-139.
• Bruka rstwo, szybko i solidnie, www.
sunbruk.pl, 508-155-980.

• Dachy, więźby, pokrycia dachowe,
661-148-643.
• Budowa domów od podstaw, wy
kończenia wnętrz, murowanie płotów
z klinkiery i kostek granitowych, kafelko
wanie, 721-837-189.

• Malowanie elewacji, dachów, podbitki,
mieszkań, 32-421-07-98,514-666-992.
• Wykańczanie wnętrz, sufity podwie
szane, gipsowanie, kafelkowanie, ma
lowanie, tapetowanie, tynki tradycyjne,
brukarstwo, ocieplanie budynków,
785-730-556.

• Hurtownia parapetów, niskie ceny,
przycinamy parapety od ręki, tynkowa
nie agregatem. Dekortynk, 32-415-1864,691-717-839.
• Dar-Tech, instalacje wod.-kan., c.o.,
gaz, montaż, wymiana, tel. 601-094-777.
• Szamba betonowe, plastikowe.
Montaż, produkcja. Brukarstwo, 605283-503, 605-283-407.

• Ocieplenia, malowanie elewacji, tynki,
wylewki maszynowe, sufity podwiesza
ne, gładzie gipsowe, prace wykończe
niowe, budowa domów 889-113-230.

• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólnobudowlane, roziórki, brukowanie
Fak. Vat, 32-457-93-32,502-087-125.

• Docieplenia, 668-134-721.

• Wynajem rusztowań od 20 gr za m kw.,
600-201-251.

• Malujemy na ścianach tribale, tatuaże,
ozdobne dekoracyjne tynki, wykończe
nia, 604-653-768.

• Brukarstwo, stawianie płotów, układa
nie kostki, granitu 662-725-217.

• Wywóz gruzu w kontynerach, rozbiór
ki, wyburzenia, utwardzanie nawierzch
ni, usługi koparkami, wykopy - trans
port, skład materiałów, piasek, żwir,
tłuczeń, kliniec, kostka granitowa, opał,
muł, węgiel, flot, 606-454-105.

• Elektryczne instalacje i klimatyza
cje - tanio z materiałem. Na terenie
całego Śląska, 600-877-606, www.
robotyelektryczne.pl.

• ROB - BUD Usługi Ogólnobudow
lane, tynki, docieplenia, elewacje,
gładzie, płyty gipsowe, 32-454-11-05,
501-490-034.

• Usługi remontowo-budowlane w tym
instalacje elektryczne, 602-887-337.

• Odwodnienia budynków, tel. 32-45623-39, 507-050-431.

• Dr n. med. Zbigniew Łyko, specjalista
endokrynologii, Racibórz, Rudzka 81,
tel. 602-613-651,32-419-03-59.

GINEKOLOGIA
• Minikoparka, koparko-ładowarka
JCB3. Wyburzenia, drenaże, brukarstwo tanio. Tel. 601-468-299.

• Drenaże, przyłącza kanalizacyjne, wo
dociągowe, 508-675-406.

USŁUGI REM.-BUD.

• Docieplanie budynków czysto, tanio,
solidnie, tynki akrylowe, mineralne,
żywiczne, www.cieplydom-raciborz.pl,
tel. 600-201-251,32-414-99-54.

• Kompleksowe wykańczanie wnętrz
oraz łazienek, sufity podwieszane,
gipsowanie, kafelkowanie, malowa
nie, tapetowanie, wymiana drzwi,
montaż paneli, docieplanie podda
sza. Faktury. 514-429-411.
• Lustra kryształowe, gotowe na
wymiar, szyby zespolone, ornamento
we. Radlin, Mariacka 15, obok Domu
Sportu, 696-041-415.

• Instalacje elektryczne - najtaniej.
Sprawdź! Tel. 698-801-335.

• Dr n. med. Zbigniew Łyko, specjalista
ginekologii i endokrynologii, Racibórz,
Rudzka 81, tel. 602-613-651,32-419-0359.

INTERNA
• Jarosław Krężel - specjalista chorób
wewnętrznych, przyjmuje w środy
16.00-17.00. Racibórz, W. Polskiego
26b/7,602-516-974.

KARDIOLOGIA
• Lek. Aleksandra Nowak, specjalista kar
diolog, poniedziałki, środy 17.00 - 18.00.
Racibórz, ul. Wojska Polskiego 6a/6,
602-695-679. Obowiązkowa rejestracja,
32-415-39-89.

LARYNGOLOGIA
• Specjalista laryngolog - Krężel Urszu
la, przyjmuje pn. - czw. 16.00 - 18.00.
Racibórz, ul. Wojska Polskiego 22/8,
692-430-970.
• Dr n. med. Jolanta Grabowska, specja
lista laryngolog, pn. i czw. 15.30 - 18.00,
Racibórz, Podwale 14/3, rejestracja 501287-739.
• Audiofon bezpłatnie: badania słuchu,
wizyty u pacjenta. Umowa NFZ, Raci
bórz, 32-415-47-17, Rybnik 32-422-13-90,
Wodzisław 32-456-39-31.

OKULISTYKA
• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Raci
bórz, tel. 32-415-15-94. Czynny: ponie
działek godz. 16.00 - 18.00, środa 15.00
-16.00, czwartek 11.00-12.00.

PSYCHIATRIA
• Dominik Maślanka, specjalista psy
chiatra, 693-495-957, Paulina Otlik
psycholog, 691-378-515, wtorki 16.00, W.
Polskiego 13, Racibórz.

STOMATOLOGIA

WRÓŻBY
• Wróżby - tarot, karty klasyczne, nume
rologia, Rybnik, 506-846-555.

• Dental Pro. Rentgen cyfrowy, znie
czulenie komputerowe, nowoczesne
leczenie kanałowe. Czynne: pn. - śr.
9.00 - 18.00, czw. 9.00 - 17.00, pt. 9.00
- 15.00, tel. 32-417-28-75,603-783-383,
www.dentalpro.com.pl.

DERMATOLOGIA
• Prywatny gabinet dermatologiczny
- Klaudia Krężel, przyjmuje w pn. 16.00
- 18.00. Racibórz, Wojska Polskiego
26b/7,608-339-478.

• Choroby skóry, testy alergiczne, laseroterapia, krioterapia, dermatoskopia.
Racibórz, tel. 32-415-37-50, www.derma.
neostrada.pl.
• Wiktoria Kralewska-Kućmierz, dr n.
med., specj. chorób skóry. Racibórz,
Solna 4/3, pn. - pt. 15.00 - 17.00, tel. 32415-37-50.

• USG - Kolor - Doppler, przepływy. Wi
told Ostrowicz, specjalista radiolog, Ra
cibórz, Chodkiewicza 23, pn.,wt., czw.,
pt. 12.15 - 14.15,604-347-669, www.
usg-racibo rz.pl.

ENDOKRYNOLOGIA

• Pełny zakres usług stomatologicznych
+ RTG. Kontrakt z NFZ. Centrum Med,
Racibórz, Rudzka 81, 32-419-03-59.

ORTODONCJA
• Specjalista ortodonta lek. storn. Ewa
Skafarowska-Łyko, Centrum Med, Raci
bórz, Rudzka 81,32-419-03-59.

UZALEŻNIENIA
• Alkoholizm. Prywatna poradnia uzależ
nień, terapia indywidualna lub grupo
wa. Wizyty domowe, tel. 696-478-189,
32-426-02-92.

ZWIERZĘTA
• Owczarki niemieckie, 509-162-633.
• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.

• Dr n. med. Grzegorz Nowakowski,
specjalista endokrynolog, specjalista
chorób wewnętrznych. Wodzisław, 32456-26-36,602-737-205.

• Yorki, 602-694-005.

• Poradnia Chorób Metabolicznych
- leczenie otyłości, Wodzisław NZOZ
Novum-Med, tel. 32-453-02-50.

• Sprzedam odchowane yorki, tanio,
785-626-920.

• Irena Leśnik, specjalista chorób we
wnętrznych, leczenie tarczycy, otyłości,
menopauzy, EKG, Racibórz, Ocieka 19,
606-399-821, www.tarczyca-raciborz.pl.

Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław ŚL, Witosa 8
www.automentel.com.pl

EKSPOZYCJA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH:
RYBNIK, ul. Wodzisławska 134.

RYBNIK, ul. Zapolskiej 46.

tel. 32 424 94 82,32 455 18 90.
Zapraszamy: pn. - pt. 9.00 -17.00, sob. 9.00 - 13.00.

i NISSAN ALMERA

2005

21.900zt

2 RENAULT CLIO III

2006

24.300 zł

3 RENAULT THALIA

2001

9.900 zł

4 FIAT PANDA

2007

16.500 zł

2001

14.900zł

5 FORD MONDEO

6 FIAT GRANDE PUNTO

2008/09

19.900 zł

7 FIAT DOBLO (5-osobowy)

2008

23.900 zł

s SKODA FABIA

2007

17.900 zł

g SKODA OCTAVIA

2006

36.900 zł

w OPEL CORSA

2007

21.900zł

u OPEL COMBO

2008

27.900 zł

12 OPEL ASTRA

2006

26.900 zł

13 TOYOTA YARIS

2007

25.900 zł

i4 AUDI A4

2003

29.900 zł

15 PEUGEOT 206

2005

12.900 zł

W ROZLICZENIU PRZYJMUJEMY
SAMOCHODY UŻYWANE WSZYSTKICH MAREK

SALON SAMOCHODÓW
UŻYWANYCH „TOMAS"
Rybnik - Popielów, ul. Wodzisławska 309
Tel. 32-425-08-80 (przy trasie Rybnik-Wodzisław)

• VW PASSAT 2008 2.0TDI 140KM klimatr.,kraj
• VW GOLF V 2006 1,9 TDI105KM krajowy, lwi.
• VW GOLF PLUS 2007 1.9 TDI DSG klima, lwi.
• VW BORA 1.9 TDI 2003/4 KLIMA krajowy
• MAZDA 6 2005 2.0 DIESEL 136KM klimatronik
• TOYOTA COROLLA 1.6 16V 2004 kraj, lwi.
• OPEL VECTRA 20061.9 CDTI 120KM kraj,Iwl.
• OPEL VECTRA 2006 kombi 1.9 CDTI 150KM
• OPEL ASTRAIII2007 kombi 1.7CDTI kraj, lwi.
• OPEL ASTRAIII 2007 1.4 5drzwi krajowy, Iwl.
• OPEL CORSA 2007 1.3CDTI kraj, Iwl., metalik
• PEUGEOT 307 2007 1.4 90KM kombi, kraj, Iwl.
• PEUGEOT 307 2005 1.6HDI klimatronik, ABS
• SKODA OCTAVIA kombi 07 1.9TDI kraj, klima
• FORD FOCUS 2006 1.6 TDCI klima. kraj, Iwl.
• FORD MONDEO 2006 2.0 TDCI 115KM kraj
• FORD FIESTA 1999 1.3 ABS.ASR.wspom., Iwl.
• CITROEN PICASSO 2001 2.0HDI KLIMATR.
• HYUNDAI 120 2009 1.4CRDI 90KM klima, ABS
• AUDI A6 2006 2.0TDI 140KM AUTOMAT
SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ!
SALON CZYNNY:

• Stomatolog Bartosz Pietrzykowski
Dental Pro, Racibórz, Warszawska 7a
(z tyłu marketu E.Leclerc). Wybielanie
zębów, 32-417-28-75,603-783-383,
www.dentalpro.com.pl.

DIAGNOSTYKA USG
• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150, Wi
told Ostrowicz, specjalista radiolog, USG
- Kolor - Doppler, przepływy, 32-72940-68, 32-724-24-20,604-347-669, www.
usg-racibo rz.pl.

AUT0MENTEL CENTRUM

• Króliki ras mięsnych, tel. 607-361-960
lub 32 47-27-343 po 15.00.

• Sprzedam szczeniaki pudelki, tanio,
501-360-019.
• Sprzedam yorki, tel. 600-777-233.
• Sprzedam yorki. Krycie, 781-015-432.

pn. - pt. 9°° - 17°°, soboty 9°° -13°°
www.tomas.pl

Samochody używane

„ Auto-Pielczyk”
Wodzisław - Kokoszyce
ul. Pszowska 251
Tel. 32-453-00-13, 602-614-396

Marka
AUDI A4 2,5 TDI multitronic kombi
CITROEN C31,4 HDI klima
FORD TRANSIT CONNECT 1,8 TDCI
furgon
KIA CEE'D 1,616V COMFORT PLUS
(nowy)
SUBARU LEGACY 3,0 4x4 SPEC B
OPEL ASTRA II11,7 CDTI 5-drzw.navi
OPEL ASTRA II11,7 CDT1110 ENJOY
navi
OPEL ASTRA III 1,7 CDT1110 ENJOY
navi
OPEL ASTRA I11,616V kombi klima
PEUGEOT 307 1,6 HDI kombi
RENAULT CLIO 1,216V 5-drzw.klima
RENAULT LAGUNA 1,9 DCI
EXPRESSION
RENAULT SCENIC 1,5 EMOTION
panorama dach
VWSCHARAN 1,9 TD1116 FAMILY
7 miejsc
VW GOLF IV 1,6 automat 3-drzw.
VWSHARAN 2,016V115
COMFORTLINE automat

Rok Cena
05r. 45 900
07r. 24 900

06r.

22 900

lOr.

42 900

05r.
07r.

47 900
32 900

08r.

38 900

08r.

38 900

99r.
06r.
05r.

8 700
25 900
15 500

02r.

15 500

08r.

33 900

01 r.

28 900

01 r.

17 500

02r.

30 900

CENY SAMOCHODÓW ZAWIERAJĄ 23% VAT
NA SPRZEDAWANE SAMOCHODY
UDZIELAMY GWARANCJI!
SKUPUJEMY SAMOCHODY
BEZWYPADKOWE DO 7 LAT
Czynne: 8°° - 18°°, soboty 9°° - 15°°

www.pielczyk.pl
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Kolejne wydanie

26.04.2011 r.
ZAMÓW REKLAMĘ

□ BUDOWNICTWO □ ARCHITEKTURA □ WNĘTRZA □ OFERTY □

0606 698 903

0 jego zamówieniu najlepiej pomyśleć wtedy, gdy mamy już

w ręku projekt domu

Projekt ogrodu
Podejmując decyzję o bu
dowaniu domu, zazwyczaj
myślimy o stworzeniu wy
godnej siedziby otoczonej
wspaniałym ogrodem. Jak

ciszy i samotności. Wszystko
to wpłynie na dobór roślin,
wyposażenie ogrodu i cha
rakter małej architektury.
Sposób
użytkowania
ogrodu. Istotne jest, kto na
co dzień będzie się zajmo
wał pielęgnacją roślin, jak
wyglądają nasze plany wa
kacyjne i czy ktoś w tym
czasie zostaje w domu. Te
informacje zdecydują o do
borze roślin oraz o sposobie
ich podlewania. Kolejny
aspekt to potrzeby poszcze
gólnych członków rodziny:
miłośników sportu, majster
kowiczów czy wielbicieli
rzadkich roślin ozdobnych.

stop-klatki migają w nas
obrazy widziane w katalo
gach, książkach, folderach,
podczas wyjazdów wakacyj
nych i wycieczek. Własne
wyobrażenie o tym, jak po
winno wyglądać otoczenie
naszego przyszłego domu,
ma zapewne każdy członek
rodziny. Rolą projektanta jest
zdefiniowanie wszystkich
tych potrzeb, skonfronto
wanie ich z rzeczywistością
i urealnienie, czyli przepro
wadzenie selekcji.

Może potrzebne będzie
oddzielne pomieszczenie
na narzędzia, warsztat lub
oranżeria, a to zwiększy
koszty inwestycji.
Estetyka. Jeśli mamy spre
cyzowany typ ogrodu, jaki
najbardziej nam odpowiada
(naturalistyczny, ekologicz
ny, klasyczny, japonizujący,
żwirowy itp.), warto o tym
poinformować projektanta
- obejrzeć wspólnie z nim
katalogi i pisma, zaznacza
jąc pomysły i rozwiązania,
które szczególnie przypadną
nam do gustu. Wybór stylu
ogrodu i jego wyposażenie
(rodzaj użytych materiałów,

zastosowane urządzenia,
ilość detali wykonywanych
na podstawie indywidual
nych projektów, dobór ro
ślin i ich wielkość] wpłyną
na koszty ogrodu.
Pielęgnacja. Jedną z naj
ważniejszych kwestii, jaką
powinniśmy
rozważyć,
jest to, czy będziemy dbać
o ogród we własnym za
kresie, czy prace te powie
rzymy specjalistom. Jeśli
samodzielnie - to ile czasu
będziemy mogli na nie po
święcać i czy po prostu lu
bimy to robić.
Możliwości finansowe.
Kwota, jaką dysponujemy,

powinna wystarczyć na
dokumentację projektową
i założenie ogrodu. Trzeba
ją wyraźnie określić. Jeżeli
okaże się niewystarczająca,
a nie chcemy ograniczyć
programu zagospodarowa
nia, projektant może po
dzielić inwestycję na etapy.

Będziemy je realizować w

miarę napływu środków fi
nansowych.

Bez umowy ani rusz
Współpracę z firmą nale
ży rozpocząć od omówienia
zakresu prac projektowych,
ustalenia kosztów usługi i
podpisania umowy. Może
my zamówić projekt wraz
z wykonaniem (wtedy czę
sto nie płacimy za projekt,
bo firma zakłada ogród na
podstawie
szkiców].
Tu

- mimo że propozycja wy
daj e się atrakcyjna - czai się
niebezpieczeństwo. Może
się przecież zdarzyć, że bę
dziemy mieć zastrzeżenia
co do sposobu współpracy.
Jeśli przystępujemy do pro
jektowania ogrodu w opty
malnym momencie, czyli
gdy mamy projekt domu, ale
jeszcze nie rozpoczęliśmy
budowy, trudno się z takim
wyprzedzeniem umówić na
konkretny koszt wykonania
ogrodu. Zapewne trzeba

byłoby wracać do negocja
cji kosztów po budowie, a
obie strony i tak mogłyby
się czuć oszukane. Lepiej
zatem podpisać oddzielną
umowę na projekt i oddziel
ną na realizację. Dzięki temu
w sytuacji, gdy nie będziemy
zadowoleni z dotychczaso
wych usług, będziemy mogli
do zagospodarowania ogro
du wynająć inną firmę, która
zrealizuje projekt.
Zazwyczaj formularz, czyli
zarys umowy, w którym wy
szczególnione są zamawia
ne elementy opracowania,
ich cena i terminy wykona
nia, przygotowuje firma. Nie
należy jednak godzić się na
każdą propozycję, ale nego
cjować ceny.
Anna Skórkowska

doir!

O czym rozmawiać
z projektantem?
Przed rozpoczęciem prac
trzeba omówić z projektan
tem nasze oczekiwania. Im
więcej potrzeb sprecyzujemy,
tym bardziej będziemy zado
woleni z efektu końcowego.

Styl życia rodziny. Ina
czej będzie wykorzystywa
ny ogród, gdy mamy małe
dzieci, inaczej, gdy mieszka
ją z nami rodzice emeryci, a
inaczej, gdy domownikom
towarzyszą psy. Istotne przy
projektowaniu ogrodu bę
dzie również to, czy lubimy
spotkania towarzyskie, czy
wolimy może wypoczynek w
REKLAMA

OKAZJA MIESIĄCA

MpLIT

SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH
GWS 850 CE

olitor-okna.pl

850 W z regulacją prędkości
obrotowej

WIERTARKA UDAROWA

225 Zl nettO

Bosch SDS PLUS GBH 2400

Gorzyce 44-350
ul. Gen. Sikorskiego 5
tel. 32 45 14 557

Pszów 44-370
ul. Pszowska 467
tel. 32 45 59 479

z możliwością kucia

567 zł netto

blachodachówki

NARZĘDZIA FIRNY BOSCH OBJĘTE SĄ 3-LETNIĄ GWARANCJĄ

i blachy trapezowe
gonty i papy
termozgrzewalne

O

BOSCH

systemy rynnowe
inne akcesoria

dachowe

usługi dekarskie

RACIBÓRZ, ul. Pracy 22, teL/fax0324l9088l

=L“C"=łO

. c

ł

/ c

u rybnIK, ul. Młyńska 4, tel. 032 423 68 56

www.elektroserwis.net.pl

godz otwarcia:
pon-pt: 8:00-16:30
sob: 9:00-13:00

z _

www.polonica.com.pl

J^Oddział Jastrzębie Zdrój
ul. Podhalańska 31
tel. 32 471 13 94
kom. 667 669 969
jastrzebie@polonica.com.pl
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NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

PSZÓW, ul. Kościuszki M-3 (2 pokoje, kuchnia

i łazienka z oknem) o pow. 54,18 m2.1 piętro, niski
blok. Mieszkanie po remoncie. Cena: 115 000 zt.
2.

PSZÓW, centrum, ul. Konopnickiej. Słoneczne,

3-pok. mieszkanie o pow. 54,55 mz, położone na
II piętrze w bloku 4-piętrowym. Duży balkon. W
pokojach na podłodze - panele, łazienka - ściany
w panelach. Cena: 139 000 zt.
3. OKAZJA! RADLIN, ul. Wieczorka. Mieszkanie 3
pokojowe o pow. 60,16 mz, położone na III piętrze
w bloku niskim. Kuchnia z oknem. Mieszkanie po
siada 6 m balkon. Cena: 110 000 zt.

17. WODZISŁAW, ul. Przemysława (niski blok)
M-4 o pow. 64 mz, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
wc. Nowe okna, po remoncie. Cena: 155 000 zt.
Możliwość zakupu garażu, cena: 10 000 zt.

8. ODRA, ul. Krótka. Do zamieszkania dom par
terowy 4 pokoje, kuchnia, łazienka, podpiwniczony częściowo, parcela: 740 m2, cena: 150 OOOzł.
Iprowizję płaci tylko sprzedający.1

18. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 1pok. o pow. 31,4 mz, położone na II piętrze. Nowe
okno, kuchnia z meblami kuchennymi. Ciepła
woda z sieci, czynsz: 320 zt. Cena: 75 000 zt.

ODRA, ul. Rogowska. Budynek mieszkalnoustugowy. Parter: część usługowa o pow. 136
m2, składająca się z sali bankietowej z barkiem,
2 wc, kuchnia z pełnym wyposażeniem gastro
nomicznym, wc dla personelu, pomieszczenie
ciemne na produkty sypkie, 2 pomieszczenia na
naczynia, pomieszczenie na lodówki i warzywa.
Piętro - mieszkanie o powierzchni 140 m2,4 poko
je, kuchnia, łazienka, wc, poddasze o pow. 70 m2
do zagospodarowania. Parcela: 930 m2. Cena:
580 000 zt.IPROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

19. WODZISŁAW, os. 1. Maja. Mieszkanie 4-po-

kojowe o pow. 72,50 m2, duży balkon, kuchnia
z oknem, okna nowe, cena: 129 OOOzł.
20. WODZISŁAW, ul. Przemysława mieszkanie 2-

pok. o pow. 50,45 mz, położone na lip. Łazienka
wykafelkowana, wanna antyposlizgowa, okna
4. WODZISŁAW, ul. 1000-lecia. Mieszkanie 2-po- nowe, monitoring w bloku. Cena: 118 000 zt.
kojowe o pow. 37,92 m2. Położone na parterze Iprowizję płaci tylko sprzedający !
w niskim bloku. W pokojach na podłodze parkiet. 21. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie
Okna nowe PCV. Mieszkanie wolne od zaraz. 4-pok. + garderoba o pow. 83,10 m2. Ili piętro,
Cena: 89 000 zł.
niski blok. Kuchnia połączona z dużym pokojem.

9.

WODZISŁAW, os.

22. TURZAŚL. ul. Powstańców. Działka budowla
1. LUBOMIA, Korfantego, pom. handl.-usług,
parter pow. ok. 200 m2 cena najmu 1000 zł/ m-c,
piętro, ok. 200 m2 - czynsz 1000 zł/ m-c.

2. PSZÓW - Krzyżkowice. Do wynajęcia muro
wany budynek piętrowy soc.-biur. o pow. użyt.
214 m2 + murowany budynek garażowy o pow.
użyt. 123 m2 + parcela około 4000 m2. Czynsz
najmu 3 600 zł./1 m-c

RADLIN, ul. Domeyki. Do wynajęcia dział
ka o pow. 3 865 m2. Dojazd droga asfaltowa.
Przeznaczenie: auto komis, wystawki, itp. Cena
najmu 1,50 zł za/1 m2. Cena podlega negocjacji.

3.

RZUCHÓW ul. Rybnicka. Do wynajęcia na I

10. PSZÓW. Do sprzedania budynek mieszkalno-

4.

piętrze lokal biurowy o pow. 100 m2, składający
się z jednego dużego pomieszczenia, pomieszcze
nia na łazienkę i kuchnię. Przed budynkiem duży
parking. Lokal znajduje sie w budynku hurtowni
materiałów budowlanych Firmy GOLD, położony
przy drodze nr 49 trasa Racibórz - Rybnik. Czynsz
za 1 m-c 1 200 zł brutto (do negocjacji) + media.

033Ś0H2E0

DZIAŁKI 00 SPRZEDANIA:

DO WYNAJĘCIA:

handlowy. Parter: 2 lokale handlowe,łazienka, pię
tro: mieszkanie 80 m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka.
Na piętrze w pokojach na podłodze położony jest
parkiet, przedpokój i schody wyłożone granitem.
Dom ocieplony wełną mineralną pomiędzy murami. Parcela: 160 mz, cena: 380 000 zt.

1 Maja. Mieszkanie 2- W dużym pokoju na podłodze parkiet, w kuchni,
pokojowe przerobione na 3 pokoje, kuchnia z łazience, wc i przedpokoju kafelki, w dwóch poko
oknem, 2 balkony. Okna nowe PCV. Łazienka jach deska barlinecka. Łazienka wykafelkowana z
11. PSZÓW, os. Biernackiego. Dom piętrowy po
wykafelkowana, w pokojach na podłodze pane kabiną prysznicową. Balkon. Cena: 190.000 zt.
le. W cenie mieszkania zostanie: w przedpokoju 22. WODZISŁAW, ul. Przemysława. M-6 o pow. remoncie, idealnie nadający się na dwie rodziny.
szafa COMANDOR, w kuchni meble kuchenne na 84 m2, 4 Pokoje, kuchnia, łazienka, wc, komórka 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki. Parcela: 735 m2.
wymiar z kuchenką gazową, w sypialni zabudo w mieszkaniu, I p. niski blok, Cena: 195 000 zt. Cena: 261 OOOzł.
wana szafa. Możliwość wynajęcia garażu muro Iprowizję płaci tylko sprzedający!
12. PSZÓW, ul. A. Krajowej. Do sprzedania dom
wanego. Cena: 107 000 zł. PROWIZJE PŁACI TYLKO
23. WODZISŁAW, ul. Tysiąclecia. Kawalerka o piętrowy idealny na dwie rodziny. 6 pokoi, 2
kuchnie,
2 łazienki CO: weglowe, nowy piec. Na
pow. 33,82 m2, ll p. 1 pokój, kuchnia z oknem, ła
6. WODZISŁAW, ul. A. Ludowej. 2-pok. o pow. zienka - wykafelkowana z kabiną prysznicową, w piętrze na podłogach: parkiet, na parterze na pod
56,64 m2, kuchnia z oknem, okna nowe. Łazienka przedpokoju i kuchni na podłodze kafelki, w poko łogach: panele i deski. Łazienka: kafelki. Parcela:
wykafelkowana. W kuchni na podłodze i między ju na podłodze nowe panele. Cena: 89 000 zt.
6 868 mz. Na parceli znajduje się budynek garaszafkami - kafelki, w pokojach na podłodze pane
żowo-gosp. oraz garaż blaszany. Cena: 380 000 zł.
24. WODZISŁAW, ul. W. Polskiego. Komfortowe
le. C.O. zsieci. Cena: 95 OOOzł.
mieszkanie 2-pok. o pow. 45,98 mz. Kuchnia z 13. PSZÓW, ul. K. Miarki Dom wysoki parter. 3
7. WODZISŁAW, ul. 26 Marca. Mieszkanie 3- oknem. W wyposażeniu kuchni zostaną: meble pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka, hol. Wysokie
pok. o pow. 50,67 m2, położone na IX p. Kuchnia z kuchenne, lodówka, kuchenka, zlewozmywak. piwnice do adaptacji na mieszkanie. Parcela:
oknem, okna pcv, balkon, w wyposażeniu miesz Łazienka po remoncie: wykafelkowana, wanna ro 5 269 m2. Cena: 440 000 zt (do negocjacji)
kania zostana meble kuchenne, oraz zabudowana gowa. W pokojach panele, ściany gładź gipsowa. Iprowizję płaci tylko sprzedający.1
szafa w przedpokoju, łazienka wykafelkowana. Balkon wykafelkowany, cena: 121 OOOzł.
14. PSZÓW ul. K.Miarki dom parterowy o pow.
Cena: 130 OOOzł.
25. WODZISŁAW, ul. Wyszyńskiego 2-pok. o pow. 98 mz, do remontu. Parter: 3 pokoje, kuchnia, po
8. WODZISŁAW, ul. 26 Marca. Mieszkanie 2-pok. 44,71 m2, IV p. Kuchnia z oknem, okna nowe. Do mieszczenie na łazienkę,poddasze: 2 pokoje+ 2
o pow. 38,5 m2, położone w niskim bloku. Kuchnia pokoi osobne wejścia. Łazienka wykafelkowana. pomieszczenia do zagospodarowania. Dach dwu
z oknem. Okna nowe w całym mieszkaniu. W po Balkon. W cenie mieszkania zostaną meble ku spadowy pokryty dachówką cementową. Okna
kojach i przedpokoju na pogłodze parkiet + wy chenne wraz z lodówką i pralką. Cena: 125 OOOzł. drewniane starszy typ, 1 okno PCV, Media: woda,
kładzina dywanowa. W kuchni, łazience na pod
energia, szambo możliwość podłączenia do kana
łodze kafelki. W całym mieszkaniu gładź gipsowa.
DOMY DO SPRZEDANIA:
lizacji. Parcela: 1247 m2, na parceli znajduje się
Cena: 82 OOOzł.
budynek gosp. połączony z domem oraz 12 gara
1. BEŁSZNICA ul. Raciborska. Dom do remontu
9. WODZISŁAW, ul. Bracka. Mieszkanie 3-pok.
ży.
Cena: 125 OOOzł.
o pow. 176 m2 oraz zabudowania gospodarcze.
o pow. 45,91 m2. Mieszkanie położone jest na II
15. PSZÓW, ul. Konopnickiej. Dom mieszk.-usług.
Parcela o pow. 1 810 m2. cena: 120 OOOzł.
piętrze w bloku 3-piętrowym. Kuchnia z oknem,
położony na działce o pow. 528 m2, stan surowy
okna nowe w całym mieszkaniu. Nowe drzwi 2. CHAŁUPKI, ul. Długa. Dom parterowy do re
zamknięty, dach dwuspadowy pokryty dachówką
wejściowe. Łazienka wykafekowana, balkon. montu, częśc. podpiwniczony. 4 pokoje, kuchnia,
(grafitową), okna brązowe PCV, cena: 239 000 zł.
pomieszczenie
na
łazienkę,
woda
miejska
+
stud

Cena: 125 000 zł.
nia, gaz przy domu. Co: piece węglowe. Parcela: 16. PSZÓW, dom piętrowy, częściowo podpiwni10. WODZISŁAW, os. Dąbrówki. Komfortowe
2 542 m2. Na parceli znajduje się budynek gospo czony, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, wc, hol, garaż,
mieszkanie 3-pok. o pow. 64 m2. Kuchnia z oknem darczy o wymiarach 10x4 m, cena: 160 OOOzł.
Parcela: 600 m2. Cena: 395 000 zł. liiinwiwiiiiŁffl
połączona z dużym pokojem, łazienka, wc osobnoItylko sprzedający!
wykafelkowane. W pokojach na podłodze - deska 3. GORZYCE. Dom piętrowy częśc. podpiwniczo
berlinecka. W cenie mieszkanie zostanie zabudo ny. 4 pok., 2 kuchnie, 2 łazienki, gaz na działce do 17. SKRZYSZÓW dom jednorodzinny stan suro
wana szafa w sypialni i w przedpokoju oraz meble podłączenia. Parcela: 1 162 m2. Na parceli garaż wy zamknięty o pow. 120 m2. Parcela: 883 m2.
blaszany oraz budynek gosp. 5x4m. Cena: 240 Ogrodzona z trzech stron, obsadzona iglakami.
kuchenne. Balkon, okna nowe. Cena: 190 000 zt.
000 zł. PROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
~
Cena: 230 OOOzł.
11. WODZISŁAW, ul. PCK. M-3 o pow. 45,30 m2,
położone na parterze w niskim bloku.2 pokoje, 4. GORZYCE. Dom w stanie surowym zamknię 18. WODZISŁAW, ul. Goździkowa (rejon szkoły bu
kuchnia z oknem. W dużym pokoju na podłodze tym o pow. 170 m2. Parter: garaż, kotłownia, dowlanki). Dom o pow. 190 m2. Parter: 3 pokoje (1
parkiet, w kuchni przedpokoju i łazience na podło salon połączony z kuchnią, łazienka, poddasze: pokój z kominkiem), łazienka, pralnia, kotłownia,
dze położone są płytki. Okna nowe. Mieszkanie z 4 pokoje, łazienka. Na parterze rolety zewnętrz ogród zimowy. Piętro: 4 pokoje, kuchnia, łazien
ne. Dom ocieplony, otynkowany, tynk akrylowy.
balkonem. Cena: 95 OOOzł.
ka, przedpokój. Poddasze: do zagospodarowania.
Dach pokryty dachówką BRASS. Parcela: 860 m2.
Garaż połączony z domem. Parcela: 835 m2, zago
12. WODZISŁAW, ul. PCK, 2-pokojowe mieszka Media do podłączenia. Cena: 315 000 zł.
spodarowana z oczkiem wodnym. Co: węglowe.
nie o pow. 44,5 m2, położone na IV p„ kuchnia z
5. JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. Szotkowicka. Dom Dach dwuspadowy pokryty blachą ocynkowaną.
oknem, balkon. Cena: 89 500 zł.
idealnie nadający się na dwie rodziny. Parter: 3 Cena: 395 OOOzł.
ITYLKO SPRZEDAJĄCY.I
pokoje, kuchnia, łazienka, piętro: to samo, dach
13. WODZISŁAW, M-3 ul. PCK. 2-pokojowe o pow. kopertowy pokryty papą, okna nowe w całym bu 19. WODZISŁAW. Nowy dom jednorodzinny o
pow. uż. 136 mz, pow. catk. 21 Om2- stan dewe
46,88 m2, II p. balkon, cena: 114 000 zł.
dynku. Dom podpiwniczony częściowo, parcela:
loperski. Parter: salon połączony z jadalnią, kuch
14. WODZISŁAW, os. 1. Maja. Mieszkanie 3-pok. 4 940 m2. Na parceli znajduje się budynek gospo
nia, łazienka pomieszczenie gospodarcze, kotłow
o pow. 54,12 m2 + blaszany garaż. Kuchnia z darczy + stodoła. Cena: 450 000 zł.
nia, garaż i taras. Poddasze: 4 pokoje (w tym 2
oknem w wyposażeniu kuchni zostana meble ku 6. ŁAZISKA, ul. Stawowa. Dom piętrowy ideal
pokoje z garderobami), łazienka, balkon, taras.
chenne, łazienka wykafelkowana z kabiną prysz ny na dwie rodziny, podpiwniczony całkowicie.
Okna PCV, media: woda, energia, szambo. Dom
nicową. 2 balkony. Drzwi wejściowe do mieszka- Parter: 5 pokoi, kuchnia, łazienka, piętro: 5 pokoi,
otynkowany na zewnątrz- tynk akrylowy. Parcela:
niaGerd^cena: 125 000 zł. PROWIZJE PŁACI TYLKO kuchnia, łazienka. Parcela: 2 800 m2 - zagospoda
1839mz, cena: 349 OOOzł.
32S333E52
rowana. Na parceli znajdują się 2 garaże, cena:
20. WODZISŁAW-ZAWADA, ul. Dzika. Dom pię15. WODZISŁAW, os. 1. Maja. M-2 o pow. 39 m2. 299 000 zł. PROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
trowy, idealny na dwie rodziny. 5 pokoi, 2 łazienki,
Mieszkanie przerobione na 2 pokoje + kuchnia z 7.
MSZANA, ul. Wodzisławska. Komfortowy
oknem, I p. drzwi wejściowe nowe, cena: 75 000 parterowy dom o pow. 120 m2 częściowo pod kuchnia. Podpiwniczony całkowicie. Okna nowe
PCV. Parcela: około 700m2. Na parceli znajduje
zł.lPROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY
—
piwniczony. Parter - salon z kominkiem połączony
się garaż na dwa samochody. Cena: 349 000 zł.
16. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 4- z kuchnią, pokój mały, łazienka, poddasze - sypial
pok. o pow. 83,68 m2, w niskim bloku. Kuchnia z nia, 1 pokój, duża łazienka, garderoba. Co: gaz + 21. WODZISŁAW. Dom o wysokim standardzie
oknem, okna PCV, łazienka, wc osobno, spiżar węglowe (2 piece). Parcela: 857 m2. Na parceli pow. użyt. 317 mz. 9 pokoi, kuchnia, 3 łazienki
ka, 2 przedpokoje, balkon. Możliwość zamiany garaż + wiata. Działka ogrodzona i zagospoda z wc, ogród zimowy, garaż, 2 balkony, piwnica,
na 2-pok. Cena: 165 OOOzł. PROWIZJE PŁACI TYLKO rowana, plac wyłożony kostka brukową. Cena: strych. Parcela: 1 810 mz. na parceli znajduje się
450 000 zł.----------------------------------------------budynek gosp. i letnia altanka. Cena: 645 000 zł.
PROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
5.

Licencja nr 2762

Wodzisław-Kokoszyce, ul. Smolna 28, tel. 32-456-21-83

MIESZKANIA DO SPRZEDANIA:
1.

Rok zał. 1994

5. WODZISŁAW, ul. Bogumińska do wynajęcia
działka o pow. ok. 3000 m2, przezn.: auto komis,
działał, wystawiennicza, czynsz: 2,50 zł/1 m2.
6. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Do wynajęcia bu
dynek o pow. 140 m2 na działalność gospodarczą.
Budynek przygotowany jest pod aptekę - zgodne
z prawem farmaceutycznym. C.o. gazowe. Dach
dwuspadowy pokryty onduliną. Parcela: 2 217
m2. czynsz najmu 2 000 zt/1 miesiąc.
WODZISŁAW, do wynajęcia murowana hala
handlowo-usługowa o pow. 1 150 m2. Wysokość
hali 7 m. Dodatkowe pomieszczenia to: jadalnia,
szatnia, 3 wc. Czynsz 20 zt/1 m2.

7.

ŻORY, ul. Rybnicka. Do wynajęcia 4 pom.biu
rowe o pow. 280 m2 w nowo wybudowany bu
dynku handlowym, położone na I piętrze. Parking
na posesji. Dojazd droga asfaltowa. Czynsz najmu
30 zł/1 m2 brutto do negocjacji. Firma.

8.

OBIEKTY KOMERCYJNE DO SPRZEDANIA
1.

PSZÓW, ul. K. Miarki. Do sprzedania budynek

handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej
250 m2, poddasze do zagospodarowania (idealnie
nadaje się na mieszkanie). Parcela: 563 m2, cena:
123 000 zł. PROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
2.

PSZÓW - ul. Konopnickiej. OKAZJA! NISKA

CENA! Budynek mieszkaniowo-usługowy o pow.
użyt. 183 m2. Stan surowy zamknięty. Okna PCV,
dach dwuspadowy pokryty dachówką, parcela:
528 m2, całkowicie ogrodzona. Cena: 239 000 zł.
ul. Jadwigi, (targowisko).
Pawilon handl.-usług, pow. 26 m2, składa się z
sali sprzedaży 19 m2 + zaplecze 7 m2 oraz WC.
Okna PCV. CO we własnym zakresie (obecnie
jest elektryczne). Parcela: 59 m2. Cena: 71 980 zt.
3.

RYDUŁTOWY,

PROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Budynek mieszk.usług. pow. użyt. 140 m2, pow. ogólna 210 m2.
Podpiwniczony całkowicie, wysokość piwnic 2,5
m i 2 m. Budynek przygotowany jest pod aptekę
zgodnie z nowym prawem fermaceutycznym. CO:
gazowe. Parcela: 2 217 m2. Cena: 550 000 zł.

4.

5.

WODZISŁAW, ul. Górnicza. Magazyn o pow.

442 m2 położony w terenach przemysł, o kon
strukcji stalowej, ściany i dach - blacha, posadzka
betonowa, parcela: 550 m2 z możliwością doku
pienia sąsiedniej parceli (teren przemysłowy) w
zależności od potrzeb - do 2 hektarów. Cena za 1
m2 -122 zł. Cena: za magazyn: 366 000 zł.
6.

OKAZJA! WODZISŁAW ŚL., osiedle Dąbrówki.

Własnościowy lokal handlowo-usługowy o po
wierzchni 32,80 m2. CO z sieci, woda ciepła z
sieci. Idealnie nadający się na gabinet lekarski,
punkt apteczny, zakład kosmetyczno-fryzjerski
itp. Cena: 105 OOOzł.
ul. Górnicza. Obiekt mag.usług.- biurowy (w tym 2 hale, możliwość wjaz
du sam. ciężarowymi). Parcela: około 1000 m2.
Cena: 498 000 zł.
7.

WODZISŁAW,

WODZISŁAW, os. 1 Maja. Nieruchomość ko
mercyjna o pow. działki 11 260 m2, zabudowana
budynkiem hali produkcyjnej o pow. 1 372 m2 z
suwnicą oraz nowym budynkiem socjalno-biurowym o pow. 934 m2. Cena: 2 500 000 zł.

8.

1.

BLUSZCZÓW. Działka o pow. 6 219 m2 z moż

liwością zabudowy zagrodowej. Teren płaski.
Media do podłączenia około 100 m. Dojazd dro
ga asfaltową, następnie 100 m drogą gruntową.
Cena: 37 OOOzł.
CHAŁUPKI, ul. Długa. Dwie działki bud.-rolne
każda o pow. 2 500 m2. Dojazd droga asfaltowa.
Cena jednej działki 75 000 zł.

2.

3.

GODÓW. Działka o pow. 2 194 m2, dojazd z

dwóch stron. Z jednej strony droga asfaltowa, z
drugiej gruntowa. Woda na działce, energia obok
dziatki, wymiary 17 x 129 m, cena: 62 000 zł.
GOŁKOWICE, działka budowlana o pow. 1 063
mz. Dojazd droga asfaltowa, wymiary dziatki 29 x
36,5 m. Cena: 63 OOOzł.

4.

GORZYCE ul. Prusa. Dziatki budowlane w
pierwszej lini zabudowy o pow. 849, 852, 858 m2,
cena: 60 zt/ 1m2, dziatki w drugiej lini zabudowy o
pow. 850 m2, 838 m2, 837 m2, cena: 50 zł/1 m2.

5.

6. GORZYCE ul. Prusa. Działka budowlano-rolna, powierzchnia 2681 m2. Położona w drugim pa
sie zabudowy. Szerokość działki 22 m. Uzbrojenie
do podłączenia. Cena: 55.000 zł.
ŁAZISKA. Działka bud. o pow. 2 827 m2, oto
czona lasem mieszanym. Pozwolenie na budowę,
projekt domu parterowego z poddaszem mieszkal
nym o pow. 220 m2. Wymiary dziatki 28 x 100m.
Cena: 130 OOOzł.

7.

8. PAWŁOWICE, ul. Pszczyńska. Działka o pow.
3 091 m2, położona w terenach MN1, R przy głów
nej ulicy Pszczyńskiej. Kształt dziatki trójkąt. Do
ulicy Pszczyńskiej przylega 65 m. Uzbrojenie do
podłączenia. Cena: 119 OOOzł.
9.

PSZÓW ul. Lubomska. Działka siedliskowa o

pow. 2553 m2. (obecnie jest w trakcie przekształ
cenia na tereny mieszkaniowe) cena: 49 000 zt.

na o pow. 2 963 m2, dojazd droga asfaltowa wy
miary działki 41 x70 m. Cena: 129 OOOzł.
23. TURZAŚL. ul. Zwycięstwa, 2 dziatki budow-

lane o pow. 889 m2 - cena: 43 OOOzł, 1 014 m2
- cena: 48 000 zt. Szerokość dziatek 25 m. Działka
rolna o pow. 3 440 m2 - cena: 31 000 zt.
24. WODZISŁAW. Działka budowlana o powierzch
ni 861 m2. Dojazd drogą asfaltową. Media do pod
łączenia. Cena: 41 500 zł.
25. WODZISŁAW ul. Bracka. Bardzo ładnie położona działka budowlana z rozpoczętą budową
domu (obecnie wylane fundamenty i zalana płyta,
projekt domu o pow. użytkowej 134 m2) działka
o pow. 3 477 m2,1/3 dziatki zalesiona lasem mie
szanym. Przyłącze energii i wody. Gaz obok dział
ki do podłączenia. Oferta godna polecenia. Cena:
175 000 zł.l PROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
26. WODZISŁAW, ul. Chrobrego Działka budow

lana o pow. 925 m2. Dojazd bezpośrednio z ul.
Chrobrego. Cena: 54 000 zł. Do negocjacji.
27. WODZISŁAW-KOKOSZYCE. Działka o powierzchni 1460 m2 przeznaczona pod budo
wę domu jednorodzinnego. Wymiary działki:
36x40,5m. Dojazd droga asfaltowa. Media do
podłączenia w granicy. Cena: 69 000 zt.
28. WODZISŁAW, ul. Piaskowa. Działka mieszka

niowa o pow. 1277 m2. Dojazd droga asfaltowa.
Działka otoczona z dwóch stron młodym laskiem.
Uzbrojenie do podłączenia obok działki: woda,
energia, gaz. Luźna zabudowa. Cena: 85 000 zł.
ul. Starowiejska.
Działka rolna o pow. 3 066 m2 z możliwością prze
kształcenia na budowlaną. Cena: 99 000 zł.

29. WODZISŁAW, Turzyczka,

Wilcza (blisko centrum)
Działki mieszkaniowe o pow. 937 m2 - cena: 55
000 zł, działka o pow. 2969 m2-cena: 119 OOOzł.
Media obok do podłączenia. PROWIZJE PŁACI TYLKO
30. WODZISŁAW, ul.

10. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka budowlano-rol-

HJiWaiCTMlfll

na o pow. 3 297 mz, położona w trzecim pasie za
budowy. Cena: 25 OOOzł.

31. WODZISŁAW, ul. Bogumińska. Działka budow-

11. PSZÓW, ul. Kolberga. Działka mieszk. o pow.

1 379 m2, położona w drugim pasie zabudowy.
Szerokość dziatki 27 m. Cena: 62 000 zt. liliMWMJ
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

12. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka bud. pow. 1700
m2, dojazd droga asfaltowa, media przy działce.
Cena: 79 OOOzł.
13. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka budowlano-rol-

na o pow. 4 551 mz, cena: 109 000 zt.
14. PSZÓW, ul. Karola Miarki działka bud.-rol-

na o pow. 5107m2. Na działce znajdują się
2 budynki murowane do rozbiórki, cena: 70 000 zt.

lano-handlowa o pow. 1326 m2. Położona w trze
cim pasie zabudowy od ulicy Bogumińskiej. Rejon
targowiska miejskiego, stadionu, urzędu miejskie
go. Działka z dwóch stron obsadzona jest sadzon
kami sosny (3 rzędy około 120 sztuk), cena: 99
OOOzł. PROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY
ul. Słowiańska.
Działka o pow. 3 530 m2, położona w terenach
mieszk. Uzbrojenie do podłączenia. Cena: 99 000
zł.lPROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

32. WODZISŁAW-JEDŁOWNIK,

OFERTA SPECJALNA

15. PSZÓW, ul. Niedurnego. Działka o powierzch-

ni 4503m2, położona w terenach mieszkanioworolnych. Dojazd do dziatki droga utwardzona.
Szerokość dziatki około 20 m. W tej cenie kupu
jący zakupuje również działkę rolną o pow. 1350
m2, która jest oddalona od przedmiotowej dziatki
około 400 m. Cena za całość 69 000 zt

JMh
Rydułtowy ul. Łokie
cena: 98 500 zl

16. RADLIN, ul. Wrzosowa. Działka o pow. 8 120

m2, 3/4 dziatki położone jest w terenach miesz
kaniowych. Działka uzbrojona w wodę, energię,
szambo. Na działce znajduje się piętrowy budy
nek murowany o wym. 9 x 7 m. Parter: dwa ga
raże, piętro: pom. socjalne o wysokości 2,20 m.
Dojazd drogą utwardzoną - około 100 m. Cena:
199 000 zł.

RYDUŁTOWY ul. Łokietka. Do sprzedania dział
ka budowlana o powierzchni 1560 m2. Kształt

działki prostokąt. Uzbrojenie do podłączenia.

Dojazd droga asfaltowa. Działka ogrodzona

betonowym płotem. Cena: 98 500 zł.

17. RYBNIK, ul. Wodzisławska. Działka komercyj
na o pow. 3 330 m2. Działka położona jest w te
renach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren usług o dowolnej funkcji. Cena: 895 000 zt.
18. RYBNIK, ul. Małachowskiego. Działka budow
lana o pow. 806 m2. Cena: 69 000 zł. uniiwrlU
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

19. OLZA, ul. Bogumińska. Działka budowlana o
pow. 3 131 m2. Szer. działki 24 m. Cena: 75 000 zt.
20. TURZA ŚL., ul. Wodzisławska. Działka bud. o

pow. 2 028 m2, szerokość dziatki 25 m, droga do
jazdowa asfaltowa, uzbrojenie obok dziatki, cena:
75 000 zł. IJ;liViUHHJ»>łlł'JI((iHJ:kJJiMIHiai

BEŁSZNICA, ul. Wałowa. Dom o pow. 101 m2.3

21. TURZAŚL. ul. Mszańska. Działki budowlane

pokoje, kuchnia, łazienka, wc, garaż, kotfow-

o pow. od 1000 do 1 200 m2, szerokość dziatek
minimalana 23 m, maks. 48, cena: 46 zł / 1 m2.

nia. Rok budowy 1990. Okna nowe drewnia

PROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

lanych. Cena: 230 000 zł.

ne. Parcela: 2 548 m2 cała w terenach budow

Powyżej tylko wybrane oferty. Pełna oferta w Internecie: www.domian.pl i gazeta „Inwestuj w nieruchomości"

ZAKŁAD STOLARSKI

life
www.oknadrzwischody.pl

WARSZTAT STOLARSKI
---------------rok zatożenia 1936

Wykonuje:

PAWEŁ WANIEK

*OKNA

wykonuje:
♦ OKNA

*SCHODY

♦ SCHODY

Schody projektujemy
komputerowo.
Wysyłamy folder
na życzenie.

♦ DRZWI

Sprawdź nas!

Najtańsze ceny - sprawdź!

47-451 Bieńkowice, ul. Bojanowska 41
Tel./fax 32 419 62 99, 601 471 162,601 842 529
Czynne pn. - pt. 7°° -16°°, sob. 7°° -13°°

♦ PORĘCZE
oraz inne usługi stolarskie

Hl-MZ

RACIBÓRZ, ul. Kręta 8
telefax (032) 415 03 84, 0602 101 260

blacha
dachówkowa
już od
47-400 Racibórz

47-470 Krzanowice

ul. Rybnicka 47

ul. Długa 22

tel. 32 415 43 18

tel. 32 410 91 92

44 reklama

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 12 kwietnia 2011 r.

z klimatyzacją w kredycie 50/50.

Resztę zapłacisz za rok

Alto
od 16 200 zł*

SWIFT

SPLASH

od 21450 zł*

od 19 200 zł*

MAD MOBIL ul. Wodzisławska 243, Rybnik, tel.: 32 421 25 45, www.madmobil.suzuki.pl

$

Zużycie paliwa oraz emisja CO. w cyklu mieszanym: Alto: spalanie 4,4 1/100 km, emisja CO,103 g/km;
Swift: spalanie od 4,9 do 5,6 1/100 km, emisja C02 od 113 do 129 g/km - w zależności od wersji;
Splash: spalanie od 5,1 do 5,9 1/100 km, emisja CO2 od 119 do 142 g/km - w zależności od wersji.
Informacje o recyklingu: www.suzuki.pl.

Rekomendujemy oleje:

Way of Life!

SUZUKI

*wpiata własna w wysokości 50% ceny samochodu w kredycie 50/50.
Oprocentowanie wynosi 0%, prowizja 3%, RRSO 3,09%.

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW

GRZEWCZYCH

*
i

K

wszystkie imprezy
w twoim mieście
w Jeenym miejscu

IRmet

nowiny

znalezione w drugiej połowie miesiąca
marca 2011 r. w Radlinie.

• grzejniki płytowe,

Osobę, która zgubiła gotówkę

aluminiowe i łazienkowe

prosi się o kontakt

• ogrzewanie podłogowe

z Biurem Rzeczy Znalezionych

Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim

• armatura i pompy

PL

imprezy rozrywka kultura

Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim
przechowywane są pieniądze,

RADLIN, UL HUTNICZA 8
tel./fax 32 457 12 02

• kotły c.o., bojlery

nouuinv

W Biurze Rzeczy znalezionych

• kanalizacja
oraz inne artykuły grzewcze

osobiście w budynku Starostwa

i instalacyjne

przy ul. Pszowskiej 92 a,

masz fotki z imprezy? obejrzałeś fajny film?
podziel się z nami: kontakt@nowiny365.pl

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY

puRma dl

Szczegóły:

0608678 209,

032 415 47 27 w.12

Tradycja • Jakość • Solidność

PRODUCENT

HANDEL

• kostka
brukowa

import samochodów
dostawczych

• galanteria
ogrodowa

♦

jiiiiuiifiii:

pod numerem 032 412 09 80.

HORMANN

ROMAN WEISER

łłtłMtiitłłt;

lub telefonicznie

WIOSENNA PROMOCJA!

ogrodzeń betonowych
iiłilliilliiii

II piętro, pokój 217,

Bramy garażowe:

uchylne, segmentowe,
rolowane, przesuwne
Bramy przemysłowe:

segmentowe, rolowane,
harmonijkowe, szybkobieżne

PRODUKCJA SIATKI
I OGRODZEŃ PANELOWYCH
WRAZ Z MONTAŻEM

Napędy i sterowania

do bram garażowych,
wjazdowych i przemysłowych

www.weiser.xo.pl

WIOSENNA PROMOCJA
Jejkowice k./ Rybnika, ul. Leśna (koło Color Cap)

Tel. 32 43 02 688

e-mail: romanweiser@wp.pl

47-400 RACIBÓRZ

ul. Piotrowska 12
tel./fax 32-415-59-73
tel. kom. 602-794-286, 696-012-587

Rybnickie Centrum Stolarki Budowlanej
Tel. (032) 42-44-066, 42-44-067, www.rcsb.pl

Rybnik ul. Zebrzydowicka 152

