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Prezydent

Miasto zapłaciło karę
a winnych nie ma
Ponad 17 tys. zt kary zapła
cił Pszów za wypuszczanie
ścieków z miejskiej oczysz
czalni do potoku. Zarządzo
na przez burmistrza kontrola
utknęła w martwym punkcie.
Mieczysław Juźwicki, radny i
kierownik oczyszczalni znik
nął na zwolnienie lekarskie

i od blisko roku nie ma go
w pracy (pojawia się na ko
misjach i sesjach rady miej
skiej).
Kontrolę prowadził Zbi
gniew Seemann (były bur
mistrz Rydułtów skazany nie
gdyś za wystawianie lewych
zwolnień swojemu zastęp

cy). Co ustalił Seemann? Nic.
Kontroli nie dokończył, a pod
koniec ubiegłego roku został
najbliższym współpracowni
kiem starosty w zarządzie po
wiatu. Zapytaliśmy Seemanna o przebieg kontroli. - Ofi
cjalnie mówię, że mam słabą
pamięć - odpowiada.

nie rezygnuje
z mandatów
Mimo kontrowersji wokół wsz
czepiania psom czipow prezydent

Wodzisławia nie rezygnuje. Straż

nicy miejscy nadal będą wlepiać

mandaty za brak czipa.

■ 9

Kontrola będzie wznowio
na. Solidne jej przeprowadze
nie i ukaranie winnych to eg
zamin niezależności dla bur
mistrza Hawla i rady miej
skiej. Wówczas okaże się, czy
lokalne układy nie mają zna
czenia, gdy chodzi o prawdę i
przejrzystość.
■3

W Gorzycach

droższe
przedszkola
Radni ujednolicą stawki za pobyt

wprzedszkołu. Wójt proponuje by
wynosiła ona 2 zł.

■ 13

by Święta
Wielkiej Nocy były czasem spokoju

i radości. Chrześcijanom życzymy
yłębokieyoprzeżycia uroczystos'ci
Triduum Paschalueyo,

by Zmartwychwstały Jezus

napełniłich s ilu dopokonywania
trudów codzienności.

Redakcja
Na terenie całego powiatu organizowano Drogi Krzyżowe ulicami miast i gmin. W Wodzisławiu
wzięło w niej udział około 1,5 tysiąca wiernych.

Alpine w Mszanie

Odblaskowy Anioł
zawita! do Wodzisławia

wybuduje
asfaltownię

■9

Kontrowersje wokół
wyborów w spółdzielni
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej ROW

Maciek Stawinoga ze

Maciek kilka lat temu

Szczecina jeździ po całej

przeżył wypadek dziew

skład weszła tylko jedna nowa osoba. Nie bra

kuje ludzi, którzy twierdzą, że wybory odbyły się
z nar uszeniem prawa i nie mają nic wspólnego z

Polsce, by na drogach gi

czynki, która zginęła na

nęło mniej osób. Rozdaje

jego oczach. Była zupeł

odblaskowe gadżety ma

nie niewidoczna dla pę

jąc nadzieję, że uratują

dzącego kierowcy. Posta

poleca na Wielkanoc

one życie niejednemu ro

nowił przestrzec innych.

■ 33

Remigiusz Rqczka

wybierali 15-osobową radę nadzorczą. W jej

demokracją. Kandydatówpróbującychzmienić

układ sił nie wpuszczono na salę obrad. Nie mo
gli także zaprezentować się głosującym.

werzyście czy pieszemu.
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aktualności *

Prezydent nie rezygnuje z mandatów
Straż liftjska nadal będzie karaćwłaśticieli psów,
którym nie wszczepiono jeszcze mikroczipa

Hotel oddala się, rynek
5

wciqż ma szanse

powiat - Jeździ, by na drogach ginęło mniej osób

Orlika po rocznym

Odblaskowy Anioł

opóźnieniu dokończy
inna firma

zawitał do Wodzisławia
Mottem życiowym Maćka
Stawinogi, „Odblaskowego
Anioła ze Szczecina” jest de
wiza - „Załóż odblaski. To

ratuje życie”. I w jego przy
padku nie jest to tylko puste
hasło.
„Anioła” spotykamy 12
kwietnia, w czasie jego posto
ju przy sklepie z odzieżą BHP
w Mszanie. Dalej jechał przez
Wodzisław, Racibórz i Nysę
do Wałbrzycha. Maciek od
2009 r. podróżuje na rowerze
przez Polskę, odwiedza sklepyifirmyprodukujące odzież
ochronną i odblaskową. Otrzy
mane od nich za darmo odbla
ski rozdaje na drodze.

WODZISŁAW Kompleks

dwie firmy. Wygrało przed

boisk przy Zespole Szkól
im. 14 Pułku Powstańców
SI. (1,0 I) miał być oddany
do użytku 19 sierpnia ubie
głego roku. Wykonawca,
czyli firma Inwestycje.PL z
Rybnika, nie uporał się z za
daniem. Do dzisiaj budowa
nie jest zakończona, kary za

siębiorstwo z Krzyżanowic.
Inwestycja ma być dokoń
czona za 205 tys. zł i oddana
do użytku 15 maja. - Należy
m.in. poprawić stolarkę i ar

opóźnienia wynoszą już po
nad 620 tys. zł, a firma ogło
siła upadłość.
W ostatnim dniu marca
rozstrzygnięto przetarg na do
kończenie orlika. Zgłosiły się

maturę w pomieszczeniach
zaplecza. Poza tym do zro
bienia jest m.in. ogrodzenie
od strony drogi, dokończenie
wewnętrznej drogi dojazdo
wej i wykonanie drobnych
prac przy samych boiskach
- mówi Tadeusz Skatuła, wo
dzisławski starosta.
(raj)

Będzie Liceum Plastyczne
w Wodzisławiu
Maciek Stawinoga ma nadzieję, że dzięki jego działaniom uda się uratować wielu ludzi
poruszających się po drogach

- porozumienie podpisane

mieć twardą dupę i miękkie
serce - dodaje. To jego pry
watna inicjatywa. Nie szuka
zysku. - W Szczecinie mam
już tylko mieszkanie, cza
sem tam wpadam, jak jestem
przejazdem w mieście. W
trasie żyję z tego, co dadzą mi
ludzie, śpię tam, gdzie mogę
po prostu - tłumaczy. Podczas
ostatnich załamań pogody, sil
ny wiatr zerwał mu namiot,
w którym spal. - Daliśmy mu
taką zimową kurtkę odblasko
wą - mówi Janusz Michalik,
właściciel sklepu z odzieżą

WODZISŁAW Pierwsza

Podejmując już uchwałę in

szkoła
ponadgimnazjalna
w powiecie wodzisławskim
o profilu artystycznym po
wstanie w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im. ks.
prof. Józefa Tischnera.
Minister Kultury i Dziedzic
twa Narodowego podpisał ze

tencyjną w tym temacie byli
zgodni. Uchwala przeszła
jednogłośnie.
Planuje się uruchomienie
jednej klasy Liceum Pla
stycznego, choć niewyklu
czone, że powstaną dwie.
Nabór prowadzony będzie
poza naborem elektronicz

Prywatna inicjatywa
Kilka lat temu Maciek
przechodził przez ulicę i nie
zwrócił nawet uwagi, że za
nim przechodzi ktoś jeszcze.
Dziewczyna. Maciek zdążył,
w nią z impetem uderzył sa
mochód. - Gdyby miała od
blaski, pewnie dzisiaj by żyła
- tłumaczy. Od tamtej chwi
li szczeciński „Anioł” jeździ
swym wysłużonym rowerem
po polskich drogach i rozdaj e
kamizelki odblaskowe. - Zro
biłem już ponad 80 tysięcy ki
lometrów - mówi. - Ale tak

to już jest, że w życiu trzeba

Parkingi bezpłatne dłużej
WODZISŁAW

Na sesji

pod koniec kwietnia radni
przegłosują zmiany doty
czące parkingów admini

strowanych przez miasto.
Będą one bezpłatne od godz.
16.00 do 7.00, czyli o godzinę
dłużej. Do tej pory należało
płacić do 17.00. Poza tym
tańsze będzie parkowanie
w górnej pierzei Rynku. Te

raz trzeba zapłacić 3 zł za
godzinę. Nowa stawka to
2,10 zł. Zmiany związane są
z inauguracją akcji „Wodzi
sław Śląski - Tu kupuj” re
alizowanej przez drobnych
przedsiębiorców i urząd
miasta. Cel numer jeden to
zachęcenie
mieszkańców
do dokonywania zakupów
w Wodzisławiu.
(raj)

blaskowego Anioła” popra
wiających bezpieczeństwo
na naszych drogach. Potrze
buj emy każdą ilość gadżetów
odblaskowych tj. opasek, smy
czy, szelek czy kamizelek dla
rowerzystów i pieszych, które
mógłby rozdawać „Odblasko
wy Anioł” - pisze na stronie
Mariusz Pawlak. Nie tylko
on współpracuje z Maćkiem.
Jego postawę popiera wielu

BHP w Mszanie. - Może w
nocy będzie mu cieplej, zapo
wiadają zimno - dodaje.

Szlachetne działania
Poczynania Maćka Stawi
nogi można śledzić na stro
nie www.odblaskowyaniol.
pl. Administrator strony w
porozumieniu z „Aniołem”
prowadzi portal informacyj
ny, zrzeszający sympatyków
działalności Maćka. - Ape
lujemy do osób i firm zain

innych internautów. - To są
ludzie, których spotkałem na
którejś z tras - mówi „Anioł”.

teresowanych
wsparciem
szlachetnych działań „Od

Marek Grecicha

Gdy zaatakuje pies
RADLIN

z psem, szczególnie agre
sywnym - tego uczyli straż
nicy miejscy uczniów szkół
podstawowych. Odwiedzili
podstawówki w ramach ak
cji Czysty Radlin, która ma
uczulić mieszkańców na
problem psich kup. Strażni
cy podczas patroli pouczają
właścicieli psów, wręczają

nym. Nie obejdzie się bez
sprawdzenia umiejętności
praktycznych kandydatów.
Każdy z nich będzie musiał
pokazać co potrafi już na tę
chwilę.
(raj)

Giełda Ogro-Dom z atrakcjami

też ulotki zawierające m.in.
porady dotyczące zachowań
w razie ataku psa. W pod
stawówkach strażnicy poka
zali uczniom, jak rozpoznać
stany emocjonalne psów i
jak unikać ataków ze strony
zwierząt. W pogadankach
uczestniczyli też policjanci z

Jak postępować

starostąporozumienie. Prze
kazał w ten sposób staroście
uprawnienia do prowadze
nia Liceum Plastycznego.
Dokument 13 kwietnia zaak
ceptował zarząd powiatu, a
na sesji pod koniec kwietnia
zrobią to radni powiatowi.

psem Toro.
(tora)

RADLIN 2 i 3 maja na te

renie MOSiR odbędzie się
siódma edycj a Targów Ogro-Dom - Wszystko dla domu
i ogrodu. Jak zwykle będzie
można zapoznać się z ofer

domu oraz ekologiczne źró
dła ciepła. Stoiska można
zwiedzać w godz. od 10.00
do 18.00. We wtorek 3 maja
o godz. 15.00 odbędzie się
losowanie nagród wśród
zwiedzających, wręczenie

tami firm ogrodniczych czy
przedsiębiorców z branż ta
kich jak budownictwo, syste

wyróżnień w kategoriach naj
lepszy produkt i stoisko.

my grzewcze, wyposażenie

(tora)
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tapicerki sam., czyszczenie kostki brikowej, mycie: m.in okien,
samochodów osob. i ciężarowych, pielęgnacja ogrodów
Rvbnik

Kredyt gotówkowy do 100.000 zł
Kredyt Konsolidacyjny do 150.000 zł
Okres spłaty nawet do 120 miesięcy
RYDUŁTOWY
ul. Ofiar Terroru 10
tel. (32)457 7567
kom. 666 037 617

WODZISŁAW ŚLĄSKI

sprzątanie, pranie: m.in. dywanów,

Wod zi sło w

Chwilówka od 50 zł do 800 zł w 10 minut

Rnrci bór

ul. Księżnej Konstancji 17/a
tel. (32)455 22 02
kom. 604 124 737
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pszów - Zakład gospodarki komunalnej zapłacił wysoką karę za ścieki. Dlaczego nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności?

Miasto zapłaciło karę, a winnych nie ma
Dwie kary o łącznej wyso
kości prawie 18 tys. zł nałożył
Śląski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Kato

kowskiego. Podejrzewał, że
oczyszczalnia, którą kiero
wał Mieczysław Jóźwicki, nie
działa prawidłowo. - Ja mam

wicach na Zakład Gospodarki

czyste sumienie. Pracowa
łem dobrze - mówi kierow
nik oczyszczalni. Piątkowski
twierdzi, że już pół roku przed
kontrolą WIOŚ próbował

Komunalnej i Mieszkaniowej
w Pszowie. Zakład mógł się
odwołać od decyzji inspekto
ra, ale tego nie zrobił i karę za
płacił. - Nie było podstaw do
odwołania się, skoro te same
nieprawidłowości wynikały
z dokumentów, które były w
biurku naszego kierownika
oczyszczalni - mówi Leszek
Piątkowski, p.o. kierownika
ZGKiM.

Ścieki do potoku
Kary w wysokości 3916 zł i
13 738 zł dotyczą spuszczania
zanieczyszczeń do Potoku Jo
dłownickiego w latach 2008
i 2009. Zakład na podstawie
pozwolenia wodno-prawne
go wydanego przez starostę
mógł odprowadzać oczysz
czone ścieki pod warunkiem
utrzymania ich parametrów
na odpowiednim poziomie.
Tymczasem z uzasadnień
decyzji wynika, że stężenia
szkodliwych substancji były
przekraczane, co wykazywa
ły comiesięczne badania za
kładu. WIOŚ skontrolował
zakład we wrześniu 2010
roku. 18 października na
rozprawie administracyjnej
inspektor pokazał dokumen
ty z kontrob przedstawicie
lom ZGKiM, uzasadniające

wymierzenie kar.

Podejrzewał nieprawi
dłowości
Wyniki

kontrob

WIOŚ

nie zaskoczyły Leszka Piąt

normalnie wyjaśnić sobie
wszystko z podległym sobie
pracownikiem. Kiedy ten nie
reagował, 20 maja Piątkowski
dał kierownikowi oczyszczal
ni dwa polecenia na piśmie.
Mieczysław Jóźwicki następ
nego dnia już nie przyszedł
do pracy. Był na zwolnieniu
lekarskim. 24 maja pracow

nicy zakładu zawieźb mu
do domu pisemne polece
nie służbowe, by umożbwił
dostęp do dokumentów w
swoim biurze, gdyż ten za
brał do domu wszystkie klu
cze, także te zapasowe. 7
czerwca Leszek Piątkowski
wystosował wniosek do bur
mistrza o przeprowadzenie
kontrob w zakładzie. - Tyl
ko dlatego, że sprawa doty
czy radnego wołałem, żeby
ktoś z zewnątrz obiektywnie
wszystko zbadał i przedstawił
wnioski. W innym przypadku
to pracownicy zakładu przeprowadzibby błyskawiczną
kontrolę wewnętrzną - mówi
Leszek Piątkowski. Sam nie
chciał podejmować kroków,
z wyciąganiem konsekwen
cji włącznie. Obaj panowie,
mówiąc delikatnie, nie prze
padają za sobą. Poza tym Mie
czysław Jóźwicki j est radnym
koabcji popierającej burmi
strza. Zgodę na ewentualne
zwolnienie musiałaby wydać

Radny Mieczysław Jóźwicki (siedzi w środku), nadzorował pszowską oczyszczalnię, za którą miasto zapłaciło karę
rada miasta, której część nie
darzy Piątkowskiego, byłego
radnego, sympatią.

Kierownik
na chorobowym
Kontrolę prowadził Zbi
gniew Seemann, kontroler
wewnętrzny urzędu mia
sta i jednostek podległych.
Roboty nie dokończył, a po
wyborach samorządowych
został najbliższym współpra
cownikiem wodzisławskiego
starosty Tadeusza Skatuły. Obecnie Seemann pełni
funkcję członka zarządu po-

wiahi na etacie. Dzisiaj umy
wa ręce. Zapytany o przebieg
kontrob w Pszowie i to, jaki

obraz mu się rysował podczas
sprawdzania dokumentów
informuje nas krótko: - Ofi
cjalnie mówię, że mam słabą
pamięć.
Marek Hawel, burmistrz
Pszowa mówi z kolei, że kon
trola nie skończyła się z po
wodu nieobecności w pracy
Jóźwickiego, bezpośrednio
odpowiedzialnego za oczysz
czalnię.

kierownik oczyszczalni. - Na
razie nie mam wyrobionego
zdania o sprawie. Pan Jóźwic
ki, zanim jeszcze poszedł na
chorobowe, mówił, że oczysz
czalnia nie spełniała wymo
gów, bo technologicznie było
coś nie w porządku. Tymcza
sem pan Piątkowski mówił,
że winę ponosi nadzorujący
oczyszczalnię pan Jóźwicki
- twierdzi burmistrz.

Kontrola będzie
skończona

Nie rozmawiał
z burmistrzem

Burmistrz mówi, że kon
trola zostanie dokończona.
Urząd ma już nowego kon
trolera wewnętrznego. W
maju do pracy ma wrócić

- Zapewniam, że nie roz
mawiałem z burmistrzem
na temat technologu, ani
żadnych nieprawidłowości.
Na zwolnieniu lekarskim

jestem od 19 maja zeszłego
roku. Nic nie wiedziałem o
kontrob wewnętrznej, pro
wadzonej przez pana Se-

emanna. Dowiedziałem się
o niej we wrześniu, kiedy na
jeden dzień wróciłem do pra
cy. Wtedy też rozmawiałem
z burmistrzem na temat tego,

czy pan Piątkowski będzie
dalej stosował wobec mnie
mobbing. Nie rozmawialiśmy
natomiast na temat kontrob
wewnętrznej, ani kontrob z
WIOŚ - mówi Mieczysław

Jóźwicki. Zapowiada, że kie
dy wróci do pracy po 18 maja,
do wszystkiego się ustosun
kuje.
Tomasz Raudner

REKLAMA

MIXPOL

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ I OGRODÓW
CZYŻOWICE, ul. Wodzisławska 12
Oferta ważna od 19.04 do 30.04 lub do wyczerpania zapasów

Cena 199 zł

Grill betonowy

WENECJA
Grzejnik

178x56x88

aluminiowy
10-elementowy
Aktualna gazetka 18.04 - 15.05 na www.mixpol.wb.pl
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Wodzisław - Główny wykonawca zniknął już przed Bożym Narodzeniem. Na wznowienie prac ma dwa tygodnie. Jeśli tego nie
zrobi, wyleci z budowy.

Budowa kanalizacji przy Chrobrego
w Wodzisławiu stoi - robotnicy się wynieśli
Budowę kanalizacji w ra
mach Funduszu Spójności
realizuje Wodzisław wspól
nie z Gorzycami, Radlinem
i Marklowicami. Inwestycję
prowadzi Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji.
Koszt przedsięwzięcia to ok.
200 min zl, z czego 67% to do
tacja europejska.
Przy ul. Chrobrego w Wo
dzisławiu (dzielnica Radlin
II) do wykonania jest ponad

20 km kanalizacji. Do tej pory
zrealizowano jedynie 10%
zadania, które powinno być
wykonane do lipca przyszłe
go roku. Wykonawca zadania
ma poważne problemy finan
sowe. Pieniądze dlapodwykonawców zostały scedowane
na bank, więc i oni wynieśli
się z terenu budowy.

(Nie)obejdzie się bez
kolejnego przetargu
W środę 13 kwietnia w
Przedsiębiorstwie Wodocią
gów i Kanalizacji w Wodzi

padkach termin zakończe
nia robót upływa z końcem
roku. Budowa kanalizacji re
alizowana jest także w Mar
klowicach - lewa strona ul.
Wyzwolenia i obie strony ul.
Wiosny Ludów. Ze względu
na problemy z wykonawcą
prace ruszyły dopiero dwa

sławiu doszło do spotkania
członków rady budowy. Obec
ni byli także podwykonaw
cy. Zjawił się przedstawiciel
głównego wykonawcy. Do
szło do awantury. Ostatecz
nie stanęło na tym, że do 26
kwietnia firma realizująca
zadanie ma wznowić prace i
systematycznie nadrabiać za
ległości. - Zaległości na pew
no nie uda się nadrobić. Mam
też wątpliwości, czy ta firma
w ogóle wznowi prace. Dlate
go skłaniam się do zerwania
umowy z winy wykonaw
cy i do ogłoszenia drugiego
przetargu - mówi Wiesław
Blutko, prezes PWiK w Wo
dzisławiu.

miesiące temu. Termin za
kończenia prac jest zagro
żony. Budowa powinna się
zakończyć do końca sierpnia
tego roku.

Sprawdzają
dokumentację

Budują
na kilku frontach

Zakończono już procedu
rę przetargową na kolejne 6
zadań. Chodzi o budowę ka
nalizacji w dzielnicy Radlin
II (etap II), dzielnicy Jedłow
nik i Karkoszka, dzielnicach

Obecnie kanalizacja bu
dowana jest w Czyżowicach
(okolice dworca, domu kultu
ry, kościoła). Prace trwajątakże w Radlinie - Obszarach,
Biertułtowach. W obu przy

Nowe Miasto i Stare Miasto,
w Gorzyczkach (gmina Go
dów), w Radlinie (dzielnice
Reden i Wypandów) oraz
w Marklowicach (etap II). Umowy podpiszemy dopiero

znaleźć. Najważniejsze by
nie stracić dotacji - mówi
burmistrz Hawel.
Największym zmartwie
niem nie są jednak pienią
dze a czas. Przedsięwzięcie
musi być zrealizowane i roz
liczone do końca tego roku.
- Jeśli w czerwcu byliby
śmy po przetargu, to myślę,
że zdążymy. Zarykujemy,
skoro połowę całej sumy
otrzymujemy z budżetu
centralnego - mówi Tade
usz Skatuła, wodzisławski
starosta.

(raj)

ŻYCZENIA

Drodzy Wodzisławianie!
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

chcialbym życzyć Państwu,
aby te uroczyste dni były pełne nadziei i wiary

oraz radosnych, rodzinnych spotkań
przy wielkanocnym stole.

Niech wielkanocne potrawy będą smaczne,
lany poniedziałek naprawdę mokry,
a nastrój prawdziwie świąteczny.
1

nalizacji mają się zakończyć

z końcem 2014 r. Pierwsze
przyłączenia budynków do
nowej kanalizacji nastąpią
w połowie 2011 r.
(raj)

Problemy z wyborem dyrektora

przy Traugutta w Pszowie

cje, że miasto jest w stanie
dołożyć starostwu 600 tys.
zł. - Na razie tych pieniędzy
w budżecie nie mamy, ale
staniemy na głowie by je

to nastąpić w terminie do
dwóch tygodni - wyjaśnia

prezes Blutko.
Budowa kanalizacji w ra
mach Funduszu Spójności
obejmuje łącznie ok. 3200
budynków. Wszystkie pra
ce związane z budową ka

pralni nie przedstawił odpowiednich dokumentów

Są pieniądze na remont drogi

o odcinek od skrzyżowania
przy pszowskiej bazylice do
stadionu Górnika Pszów
- łącznie blisko kilometr.
Koszt inwestycji to ok. 3
min 400 tys. zł, z czego po
łowę dokłada rząd. Pozostaje do wygospodarowania
1 min 700 tys. zł. Marek
Hawel, burmistrz Pszowa
podtrzymał swoje deklara

po zaakceptowaniu przetar
gów przez Urząd Zamówień
Publicznych, który otrzymał
od nas dokumentację. Może

Wodzisław - Żaden z 10 kandydatów na stanowisko szefa

pszów - Ponownie jest szansa na remont drogi

Ulica Traugutta w Pszo
wie to droga powiatowa
zgłoszona do Narodowe
go Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, tzw. „schetynówek”. Wniosek staro
stwa zgłoszony w ubiegłym
roku nie otrzymał wyma
ganej liczby punktów. Zna
lazł się na dalszym miejscu
poza dofinansowaniem. 11
kwietnia do Starostwa Po
wiatowego w Wodzisławiu
dotarła informacja wojewo
dy o możliwości dofinanso
wania tej inwestycji. Chodzi

Wiesław Blutko skłania się do wyrzucenia firmy z terenu budowy prowadzonej przy ul. Chrobrego

Prezydent Miasta

Wodzisławia Śląskiego
Mieczysław Kieca

Konkurs na stanowisko
dyrektora ZAZ (pralnia pro
wadzona przez niepełno
sprawnych) ogłoszono po
tym, jak z tego stanowiska
odszedł Wojciech Niemiec.
Pełni on obecnie obowiązki
dyrektora Domu Dziecka w
Gorzyczkach.
Poprzednia
szefowa tej instytucji Regina
Mazurkiewicz przeszła do
pracy w Powiatowym Cen
trum Pomocy Rodzinie.
Na konkurs w ZAZ wpły
nęło 10 ofert. Jak informuje
Tadeusz Skatuła, wodzisław
ski starosta żadna nie speł

niała stawianych wymogów.
- Najczęstsze niedociągnię
cia dotyczyły braku co naj
mniej 2-letniego stażu pracy
na stanowisku kierowniczym
jednostki powiatowej lub
podmiotu pracującego na
rzecz niepełnosprawnych.
Poza tym były problemy z
wykształceniem - mówi sta
rosta. Zależało mu by dyrek
torem ZAZ została osoba z
wykształceniem wyższym
pedagogicznym lub ekono
micznym, socjologicznym czy
psychologicznym. Z uwagi
na problemy z wyłonieniem

odpowiedniej osoby dzisiaj
ogłoszono drugi konkurs.
Złagodzono wymogi. W grę
wchodzi ogólnie wykształ
cenie wyższe, a jedynie mile
widziane są kierunki wymie
nione powyżej. Do tego 2-letni staż pracy dotyczy pracy
na stanowisku kierowniczym
rozumianym ogólnie, bez wy
szczególniania jednostek, ja
kie wchodzą w grę.
Do czasu wyłonienia no
wego szefa ZAZ kieruje nim
Irena Obiegły, dyrektor Po

wiatowego Centrum Pomo
cy Rodzinie.
(raj)
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Wodzisław - Mieszkańcy ul. Czyżowickiej narzekają na firmę modernizującą drogę

Straż Miejska nadal będzie karać właści
cieli psów, którym nie wszczepiono jesz

Rozkopali i zostawili bałagan

cze mikroczipa

Prezydent nie rezygnuje

Marcin Wieczorek z rodzi
ną nie mogą swobodnie ko
rzystać ze swojej posesji. Od
trzech tygodni w ulicy i chod
niku wykopana jest wielka
dziura, która blokuje dostęp
do furtki. Nie zanosi się na
to, żeby przed zbliżającymi
się świętami Wielkiej Nocy
robota została zakończona.
- Ile można czekać? - żołąd
kuje się wodzisławianin.

z mandatów
Przed tygodniem pisali
śmy o stanowisku Rzecznika
Praw Obywatelskich, który
uznaj e, że obowiązkowe czipowanie psów jest niezgod
ne z prawem. Jego zdaniem
prezydent nie ma prawa ka
rać mandatem za brak czipa i żądać informowania o
wszelkich zmianach o stanie
posiadania psa. Rzecznik za
mierza zaskarżyć uchwałę
do wojewódzkiego sądu ad
ministracyjnego. Mieczysław
Kieca nie zamierza jednak re
zygnować z mandatów. Jak
powiedziała nam Barbara
Chrobok, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Wodzisła
wiu, strażnicy miejscy w dal
szym ciągu będą kontrolować

A jak ktoś
wpadnie
Odgrodzony wykop wiąże
się z przebudową ul. Czyżo
wickiej i bocznych. Inwesty
cja obejmuje m.in. budowę
kanalizacji. Wodzisławianin
zdaje sobie sprawę, że roboty
oznaczaj ąuciążliwości, które
trzeba przeczekać. Wie nato
miast, że skoro coś się wyko
pało, należy zrobić, zasypać i
skończyć. Tutaj firma rozko
pała drogę, chodnik i koniec.
- Z firmy powiedzieli mi, że
nie będą tego ruszać do mo
mentu, kiedy przebudowa
ne będzie skrzyżowanie. To
po co się za to w ogóle teraz
zabierali? Też pracuję w bu
dowlance, zajmuję się utrzy
maniem osiedli. Gdybym
zostawił taką fuszerkę, to
zaraz mieszkańcy opisaliby
mnie w „Nowinach Wodzi

Marcin Wieczorek zastanawia się, jak można robić taką fuszerkę

sławskich”. Jak tak można?

Zarząd Dróg w Wodzisławiu.
Firma zobowiązała się wyko
nać wszystko, łącznie z nową
nawierzchnią, do września.
Józef Żywina, zastępca dy

- mówi Marcin Wieczorek.
Córce zabronił się zbliżać do
wykopu. Boi się, że wpadnie
do środka. Wodzisławianin
mówi, że tylko czekać, aż bę
dzie nieszczęście.

rektora PZD mówi, że do tego
terminu mieszkańcy muszą
się liczyć z utrudnieniami. Natomiast jeśli jest dziura za
grażająca bezpieczeństwu, to
trzeba to zabezpieczyć. Będę

Trzeba
to zabezpieczyć
Gospodarzem drogi na
czas przebudowy jest firma

w tej sprawie interwenio
wał w firmie. Sam przejadę

wynajęta przez Powiatowy

się zobaczyć, jak to wygląda
- przekonuje Józef Żywina.

Rodzina Wieczorków nie jest
jedyną, która ma problemy
związane z przebudową. Po
wiatowy Zarząd Dróg odbie
ra więcej skarg mieszkańców
ul. Czyżowickiej. Warto więc
uczulić firmę, by jak najmniej
przeszkadzała ludziom w co
dziennym życiu.
(tora)

posesje i sprawdzać czy psy
mają czipy. Będą także nakła
dać mandaty za ich brak. Jeśli
uchwała zostanie uchylona,
ukarani mieszkańcy będą mo
gli dochodzić swoich praw w
sądzie.
Dyskusja na temat czipów
w Wodzisławiu przeniosła
się poza powiat wodzisław
ski. Mirosław Lenk, prezydent
Raciborza jest zaskoczony
postawą władz Wodzisławia.
- Myśmy już to przerabia
li. Mieliśmy podobne plany
związane z wprowadzeniem
obowiązkowego czipowania
psów. Okazało się jednak, że
jest to niezgodne z prawem i
się z nich wycofaliśmy - mówi
Lenk.
(raj)

Przez dziury
wpadła do rowu
TURZA ŚLĄSKA W przy

drożnym rowie wylądowała
41-letnia mieszkanka Podbucza, jadąca swoimhyundaiem
ul. Kościuszki w niedzielę 17
kwietnia około godz. 16.20.

Kobieta straciła panowanie
nad kierownicą, kiedy auto
wjechało w dziury na ulicy.
Kobieta doznała ogólnych ob
rażeń ciała i została przewie
ziona do szpitala.
(tora)

Skontrolowali place zabaw

Policyjny dozór dla rybniczan
WODZISŁAW Zarzut roz

boju usłyszeli w ubiegłym
tygodniu dwaj rybniczanie po
dejrzani o napad na dwóch 19-latków wnocyz25na26 lutego
na ul. Chrobrego. Sprawcy w

wieku 21 i 22 lat decyzjąprokuratora objęci zostali policyjnym
dozorem. 19-letniwodzislawianie wracali do domów, gdy za
czepiło ich czterech mężczyzn.
Dwóch z nich zaatakowało pie

szych. Obezwładnili 19-latków,
zabrali telefony i dokumenty.
Natychmiast po zgłoszeniu
wodzisławscy policjanci rozpo
częli poszukiwania sprawców.
Dzięki zakrojonym na szero

WODZISŁAW Od u do

ką skalę czynnościom śledczy
ustalili, że sprawcami rozboju
mogą być mieszkańcy Rybnika.
Policjantom udało się ustalić
sprawców i zatrzymać.
(tora)

15 kwietnia strażnicy miejscy
przeprowadzili akcję „Bez
pieczny plac zabaw”. Skon
trolowano 55 obiektów. W
34 stwierdzono nieprawidło
wości - brak świeżego piasku
[28 przypadków), zniszcze
nie przyrządów do zabawy

[15 placów), brak regulaminu
placu zabaw (12). W dwóch
przypadkach brakowało ko
szy na śmieci. O wszystkich
nieprawidłowościach powia
domiono
administratorów
obiektów, którym nakazano
niezwłocznie usunąć powyż
sze usterki.
(red)

REKLAMA

ROLETY
185 zł

zewnętrzne wraz z montażem

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

Mile widziana
znajomość
niemieckiego

Poszukujemy do pracy
w Niemczech:
/mechaników
/elektryków

Stawka godzinowa
10.50 € brutto + dieta

/spawaczy
/ pracowników branży metalowej
/pracow

info@lima-group.com ą
............................................
Rybnik, ul. Wodzisławska 55
Tel. 32 422 40 46 S
Kędzierzyn -Koźle, ul. Szkolna 15 £
Tel.: 77 461 61 47

[GARAŻE)
Ocynkowane i akrylowe

NAJNIŻSZE CENY

STYLOWE KOMFORTOWE I NIEZAWODNE

Radlin ul. Rydułtnwska 50

Wfe 8fl6 288 @@®

693/600-800

duży wybór

Sprzedaż Ratalna ŻAGIEL

wysokiej klasy

miejskich

nowych
i używanych

holenderskich
marek takich jak

TRANSPORT I MONTAŻ
Oferujemy tylko rowery w

|) GRATIS !

bardzo dobrym stanie tech

nicznym oraz dbamy o to,

www.garaze.rybnik.pl

J

aby nasz towar i usługi były
jak najwyższej jakości.

GORZYCE

Atrakcyjne oprocentowanie
lokat terminowych:
6 miesięczna
4,5%
12 miesięczna
5,1%
24 miesięczna
6,0%
Minimalna kwota wpłaty na w/w lokaty wynosi 1.000 zł

pon.-pŁ 10-18, sobota 9-14

32/793-90-00

BANK SPÓŁDZIELCZY
W GORZYCACH

RABATY do 200 ZŁ
na wybrane modele + do każdego
modelu markowa torba GRATIS

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

do wyczerpania zapasów

44-310 Radlin, ul. Rybnicka 361c

SERWIS, PRZEGLĄDY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNY

www.bsgorzyce.pl

tel. (32) 451 12 14

6

aktualności

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 19 kwietnia 2011 r.

Adwokat pogodzi
związkowców z zarządem

płacowych pomiędzy związ
kowcami i zarządem Kompa
nii Węglowej do gry wchodzi
mediator. To Jerzy Krynicki,
adwokat z Mikołowa, czło
nek Okręgowej Izby Adwo
kackiej.
- Działamy w dobrej wierze
i zaakceptowaliśmy kandyda
ta Zarządu, choć wcześniej
pracodawca odrzucił naszych
kandydatów: Bożenę Borys-Szopę, Dariusza Trzcionkę i

Andrzeja Sikorę - komentuje
Jarosław Grzesik, przewodni
czący NSZZ Solidarność w
Kompanii Węglowej.
Strony dziś porozumiały się
w sprawie mediatora. Jego po
wołanie stało się konieczne,
kiedy fiasko poniosły ponie
działkowe rozmowy płacowe.
Związkowcy dalej domagają
się 10 procent podwyżki dla
górników. W poniedziałek
przedstawili jednak wariant
kompromisowy - 3 procent

Ekopatrol

niądze, miasto zostaje w grze

straży miejskiej

walczy
z wysypiskami

Kompanii Węglowej?
REGION W negocjacjach

pszów - Parafia przegrywa walkę o pie

WODZISŁAW

teraz, 3 procent w drugim
kwartale, a resztę negocjo
wać w drugim półroczu z
uwzględnieniem sytuacji eko
nomicznej Kompanii. Zarząd
spółki odrzucił tę propozycję.
Dalej optuje za 3 procentami
podwyżki i rozmowami o ko
lejnym wzroście wprzypadku
dobrej sytuacji ekonomicznej
firmy. Na to z kolei nie przy
stali związkowcy. Strony pod
pisały protokół rozbieżności.
(tora)

Wspólnie prezentowali na targach

swoje tereny inwestycyjne

Dwa

spore dzikie wysypiska
śmieci zostały uprzątnię

te w ostatnim czasie w
mieście. Jedno znajdowa
ło się w lesie przy ul. Ora
czy, drugie przy ul. Wito
sa, w rejonie stacji paliw
i sklepów Kaufland oraz
Biedronka. Usunięciem
wysypisk zajął się spe
cjalny patrol ekologiczny,
działający od tego roku
w wodzisławskiej straży
miejskiej. Strażnicy usta
lili sprawców zaśniecenia i dopilnowali, by te
reny zostały uporządko
wane. Patrol zajmuje się
również edukacją dzieci
i młodzieży w zakresie
dbałości o ekologię i
ochronę środowiska.
(tora)

POWIAT Trzy gminy two

rzące Inwestycyjną Unię
Gmin wystawiały się wspól
nie na Międzynarodowych
Targach Budowlanych w
Brnie. W ramach targów re
alizowanych było 6 projek
tów. Wodzisław, Rydułtowy,
Pszów, Gorzyce i Godów
wzięły udział w jednym z
nich nazwanym Międzyna
rodowymi Targami Możliwo
ści Inwestycyjnych URBIS
INVEST, które odbywały się
od 12 do 16 kwietnia.
Na swoim terenie wymie
nione gminy mają w sumie aż

29 działek pod inwestycje, z
których najmniejsza ma 0,39
ha a największa aż 101,36 ha.
- Liczymy, że targi przełożą
się na zainteresowanie naszy
mi terenami inwestycyjnymi.
Jeden z nich zlokalizowany
jest przy węźle autostrady
Al w Gorzyczkach. To teren
typowo przemysłowy. W
drugim przypadku chodzi
o tereny w Olzie, po byłym
ośrodku wypoczynkowym
KWK Anna, które mają
przeznaczenie rekreacyjno-turystyczne - mówi Maria
Władarz, sekretarz Urzędu

Gminy w Gorzycach. Spo

re szanse na pozyskanie w
przyszłości inwestorów ma
również gmina Godów. Na
jej terenie od kilku lat funk
cjonuje już jedna z podstref
Katowickiej Specjalnej Stre
fy Ekonomicznej. Dwa lata
temu z kolei pozyskała 40 ha
pokopalnianych terenów na
granicy Skrzyszowa i Msza
ny, które również mają prze
znaczenie inwestycyjno-komercyjne. Ich zaletą jest to,
że znajdują się pobliżu zjaz
dów z autostrady.
(art)

Strażnicy pracują dłużej
WODZISŁAW Od kwiet

nia strażnicy dłużej pracują
w weekendy. Patrole na uli
cach są obecne do północy,
czyli dwie godziny dłużej, niż
w dni powszednie.
Do godziny 24.00 strażnicy
pracują w noce z piątku na
sobotę i z soboty na niedzie
lę. - Wydłużenie czasu pracy
ma związek z zapewnieniem
szybkiej reakcji na wykrocze
REKLAMA

nia ujawniane przez pracow
ników monitoringu, bowiem,
jak wynika z doświadczenia,
to właśnie w weekendowe
noce najczęściej dochodzi do
różnego rodzaju nagannych
zachowań, jak bójki, niszcze
nie mienia, wandalizm i spo
żywanie alkoholu w miejscach
zabronionych - tłumaczy
Janusz Lipiński, komendant
Straży Miejskiej w Wodzisła

wiu. Nie wyklucza dalszego
wydłużania godzin pracy jed
nostki, jeśli wzrośnie liczba od
notowywanych incydentów.
Wydłużenie godzin już daje
efekty. W sobotę 9 kwietnia po
godz. 22.00 patrol straży miej
skiej dwa razy interweniował
w związku z zauważonymi
przez obsługę monitoringu
bójkami na ul. Ks. Konstancji
i rynku.
(tora)

Hotel oddala się,

rynek wciąż ma szanse
Zarząd województwa od
rzucił wniosek parafii Matki
Bożej Uśmiechniętej o dota
cję na budowę przy bazylice
ośrodka turystyczno - piel
grzymkowego. - Będziemy
się odwoływać - mówi ksiądz
prałat Józef Fronczek, pro
boszcz. Parafia ubiegała się
o dofinansowanie w ramach
programu rewitalizacji tere
nów miejskich. Oceniający
wnioski pod względem for
malnym uznali, że pszowskie
przedsięwzięcie jest typowo
komercyjne, nastawione na
zyski, a nie na rewitalizację

Może wynieść do 40 procent,
a z rewitalizacji można do
stać nawet 85 procent - mówi
ksiądz Fronczek. Duszpasterz
liczył się z możliwością odrzu
cenia wniosku podczas oceny
formalnej już w momencie,
kiedy był na rozmowach wy
jaśniających w Urzędzie Mar
szałkowskim w Katowicach.
Liczy, że odwołanie będzie

terenu. - Zaproponowano
nam złożenie wniosku do
programu dla przedsięwzięć
komercyjnych, co jest dla nas
nie do przyjęcia. My nie za
mierzamy zarabiać na ośrod
ku. A dofinansowanie dla
przedsięwzięć komercyjnych

skuteczne. Budowa centrum
hotelowego ma kosztować
około 9 min zł.
Tymczasem ocenę formalnąprzeszedł pomyślnie wnio
sek urzędu miasta o dotację
na gruntowną przebudowę
rynku. - Cieszymy się z tego
obrotu sprawy. O ocenę me
rytoryczną jesteśmy bardziej
spokojni. Teraz tym bardziej
czekamy z pracami na rynku
- komentuje Marek Hawel,
burmistrz Pszowa.

jest znacznie mniej korzystne.

(tora)

W maju rusza budowa galerii
RYDUŁTOWY Galeria Ry

dułtowy powstanie u zbiegu
ulic Raciborskiej i Bema. Na
terenie byłej stacji paliw i
przylegającej do niej działce
po zagajniku powstaną dwa
oddzielne obiekty - super
market Kaufland i galeria ze
sklepami i punktami usługo
wymi. Wszystko będzie goto
we do grudnia tego roku.
Inwestorem jest katowicki
deweloper DL Invest Gro
up. Firma rozglądała się za
odpowiednim terenem w
powiecie wodzisławskim, w
tym w samym Wodzisławiu.
- Wybraliśmy Rydułtowy ze

względu na znakomitą lo
kalizację przy drodze woje
wódzkiej łączącej dwa duże
miasta - Rybnik i Racibórz.
Brak tutaj konkurencji po
dobnego obiektu handlowe
go. Chcę podkreślić również
dobrą współpracę i wsparcie,
jakie otrzymaliśmy z urzędu
miasta - mówi Tomasz Rąba,

Wizualizacja DL Invest Group
dyrektor sprzedaży i marke

tingu DL Invest Group.
Dotąd deweloper wyna
jął 85 procent powierzchni
wynoszącej 3700 m2. Wśród
marek są: Rossmann, Deich
mann, Pepco, Textil Market,
Media Expert.
13 kwietnia w Rydułtow
skim Centrum Kultury Fe
niks inwestor spotkał się z
lokalnymi przedsiębiorca

mi. Rozmawiano również
na temat włączenia się w
budowę na zasadzie pod
wykonawców.
Inwestycja obejmuje rów
nież wybudowanie parkingu
na 100 samochodów, wyjaz
du na ul. Raciborską i dróg
wewnętrznych. Przy samej
ul. Raciborskiej powstanie
stacja paliw.
(tora)
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powiat - Przez tydzień wybierano radę nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej ROW. Nie wszystkich wpuszczono na salę obrad.

Kontrowersje wokół wyborów w spółdzielni
Wybory odbywały się od
poniedziałku 11 kwietnia do

prawem - denerwuje się Za
lewski.

piątku 15 kwietnia. W pięt
nastoosobowej radzie nad

Ustawa na to pozwala?

zorczej jest tylko jedna nowa
osoba. Członkowie spółdziel

Jan Grabowiecki, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej

ni uznali, że obecne władze
kierująprawidłowo spółdziel

ROW utrzymuje, że wszyst
ko odbyło się zgodnie z
prawem. - Ustawa o spół
dzielniach mieszkaniowych
zalicza członków spółdziel
ni do poszczególnych grup
członkowskich. Zgodnie z
tym podziałem uczestniczą
oni w konkretnej części wal
nego zebrania. Dlatego też
osoby z innych grup nie zosta
ły wpuszczone. Nie zmieści
libyśmy wszystkich - mówi

nią z blisko stumi Bonowym
majątkiem i ponad 7 tysią
cami lokali w Wodzisławiu,
Pszowie, Radlinie i Rydułto
wach.

Zamknęli drzwi
przed nosem
Nie wszyscy jednak uwa
żają, że wybory przeprowa
dzono prawidłowo. - To była
farsa. Te wybory nie miały
nic wspólnego z demokracją
- oburza się Ryszard Zalew
ski, wodzisławski radny i czło

prezes.
Jego tłumaczenie bulwer

suje Jolantę Górecką, kandy
datkę do rady nadzorczej SM

nek SM ROW. Nie został on
wpuszczony na część walne

ROW. Jej również nie wpusz
czono na salę obrad. - Co to

go zebrania dla dzielnicy Cen

za tłumaczenie? Prezes nie
zna podstawowych przepi
sów. Członkowie spółdziel

trum organizowanego w LOI
w Wodzisławiu. - Jest jedno
walne zebranie podzielone na
kilka mniejszych i każdy czło

ni na każdej części walnego
zebrania wybierają spośród
wszystkich kandydatów. Dla
czego więc nawet sami kandy
daci nie mają prawa wejść do
środka? Nie mogąpowiedzieć
paru zdań o sobie i się przed

nek spółdzielni może przyjść
kiedy chce. Zamykanie drzwi

przed nosem i stawianie lu
dzi zachowujących się jak
ochroniarze jest niezgodne z

Wybory w Spółdzielni Mieszkaniowej ROW trwały od 11 do 15 kwietnia
stawić. To jest niezgodne z
prawem. Takie zachowanie
nie przystoi prezesowi spół
dzielni, musi niepokoić i pro

Do rady nadzorczej SM ROW wybrano: Mariannę Białecką, Jerzego Jankowskiego, Jana Bu
dzyńskiego, Bogusława Badurę, Małgorzatę Zieliński, Krzysztofa Maisona, Kornelię Prokop,
Lucjana Bańczyka, Henryka Okonia (nowa osoba w radzie), Marka Radomskiego, Ryszarda So
chackiego, Krystyna Walasa, Ryszarda Pleszewskiego, Piotra Kominka, Jana Bugajskiego.
Na pierwszym zebraniu nowej rady wybrany zostanie przewodniczący. Termin nie jest jeszcze
znany. Obecnie przewodniczącym rady nadzorczej jest Ryszard Sochacki.

wokować wiele pytań - mówi
Jolanta Górecka.

Prezentacja
dozwolona
Czy podobne praktyki sto
sowane są w innych spół
dzielniach? - Nie chcialbym

tego co się dzieje w spółdziel
ni ROW. U nas każdy czło
nek spółdzielni może wejść i
uczestniczyć w zebraniach -

się wypowiadać na temat

mówi Mariusz Ganita, prezes

Spółdzielni Mieszkaniowej
Orłowiec w Rydułtowach.
- Każdy z kandydatów ma
swobodę prezentacji swojej
osoby, tak by głosujący mogli

wiedzieć na kogo oddajągłos.
Zdarzało się nawet, że prezen
towali filmiki promujące swo
ją osobę - dodaje Ganita.

udostępnić węzeł w Rowniu.
Opóźnienie związane było
z powodzią, jaka nawiedzi
ła nasz region w 2010 roku.
- To był poważny problem dla
naszych inwestycji, ale nasi
wykonawcy stanęli na wyso

kości zadania - przyznaje dy
rektorka.
Budowa 14-kilometrowego
odcinka autostrady Al rozpo
częła się ponad dwa lata temu.
Całkowity koszt odcinka wy
niesie 1 mid 120 min zł. (luk)

(raj)

Od świąt autostradą ze Świerklan
REGION Generalna Dyrek

tak i tym razem na Wielkanoc

cja Dróg Krajowych i Auto
strad przyzwyczaiła już nas
do świątecznych niespodzia
nek. Tak jak odcinek do Bełku został otwarty tuż przed
świętami Bożego Narodzenia,

dobre wieści płyną z kato
wickiej delegatury GDDKiA.

- Postanowiliśmy sprawić
prezent mieszkańcom. Odci
nek powinien zostać otwarty
na weekend. Uczulamy jed

nak kierowców, że przez jakiś
czas będą występować utrud

Ewa Tomala-Borucka, dyrek
tor katowickiej delegatury

nienia w ruchu, ponieważ
roboty częściowe nadal będą
wykonywane. Tak czy ina
czej, jeden pas jezdni zawsze
będzie dostępny - zapowiada

GDDKiA.
Odcinek Bełk Świerklany

miał zostać oddany do użytku
do końca 2010 roku, wcze
śniej jednak udało się jedynie

REKLAMA

TARTAK & MEBLE
EUROCLAS

OFERUJEMY
• Więżba dachowa

• Kształtowniki, blachy

• Łaty, deski,

• Kuchnie na wymiar
• Meble, zabudowy wnęk

krawędziaki

• Boazeria, podbitka,

• Impregnacja

ciśnieniowo-próżniowa

podłogi

• Stal zbrojeniowa

0.00-1 8.00 - zwiedza.

• Płyta OSB I MFP

osażeniadla doinuibgiod u
ko ń czeniowe, budowlane,
■ krzewów i sadzonek)

Czyżowice, ul. Nowa 28a
tel/fax. 32 451 33 38 lub 32 451 02 32

www.euroclas.pl, euroclas@wb.pl

Losowanie nagi ód dla zwiedzających
Zć?

u

.......... ............................. -

vvo- iii.in* stoiska Narodowych Sił Re
jil Klub „Ślązak", Ośrodek Szkolenia

PATRONAT MEDIALNY
SUBREGION ZACHODNI

Wodzisławskie

0608 678 209, 032 415 47 27 w.12

radlin

miasto z sercem
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gminy

• Alpine w Mszanie

• W Gorzycach przedszkola będq droższe
Rodzice przedszkolaków zapłacą prawdopodobnie

więcej za pobyt w przedszkolach

10

wybuduje asfaltownię

9

Gorzyce - Nie ma przeszkód, by Stanisław Witosz byt radnym

Zamieszanie wokół radnego
Z danych dostępnych w
Krajowym Rejestrze Sądo
wym wynika, że Stanisław
Witosz, radny gminy Gorzyce
piastuje funkcję wiceprezesa
klubu sportowego Przyszłość
Rogów. Klub zaś prowadzi
działalność, w tym gospodar
czą z wykorzystaniem mienia
gminnego. Dlatego zaczęły
rodzić się pytania o to, czy
radny Witosz może być rad
nym. Ustawa o samorządzie
gminnym zabrania bowiem
łączenia mandatu radnego
z działalnością na własny
rachunek lub wspólnie z in
nymi osobami z wykorzysta
niem mienia komunalnego

gminy, w której uzyskał on

wysłabśmy do KRS dopiero

mandat.
Radny, klub i przedstawi
ciele urzędu gminy zapew
niają, że problemu nie ma.
- Z funkcji wiceprezesa klu
bu zrezygnowałem w bpcu
ubiegłego roku, o czym zresz
tą poinformowałem przed
wyborami samorządowymi
- zapewnia Stanisław Witosz.

w marcu tego roku po tego
rocznym zebraniu sprawoz
dawczym członków klubu
- wyjaśnia Ryszard Skatuła,
prezes Przyszłości. Zamie
szanie spotęgował fakt, że
na oficjalnej sbonie interne
towej klubu Witosz również

Do Urzędu Gminy w Gorzy
cach trafiła kopia uchwały ze
brania członków klubu, które
podjęło decyzję na wniosek
zainteresowanego. - Brak

zmiany w KRS-ie związany
jest z tym, że informację o
zmianie w zarządzie klubu

figuruje jako wiceprezes.
- Poinformowaliśmy klub
by w przyszłości unikał ta
kich niejasnych sytuacji i
wcześniej wysyłał do KRS-u
informacje o takich zmia
nach - mówi Maria Władarz,

sekretarz Urzędu Gminy w
Gorzycach.
(art)

Radny Stanisław Witosz (w środku) zrobił co powinien, dlatego ma prawo do mandatu radnego

mszana - Urząd gminy zaprezentował plany inwestycyjne

górzyce - Nowy plan najwcześniej w przyszłym roku

Jakie inwestycje
szykują się w Mszanie?

400 wniosków
o działki budowlane

Całkowity koszt tego przed
sięwzięcia sięga kwoty po
nad 8 min 800 tys. zł, przy
czym gmina bezy na 85 pro
centowe dofinansowanie w
kwocie prawie 7,5 min zł.
W ramach tego projektu

Nowe boisko ma powstać w Gogołowej

W niedzielę, 10 kwietnia,
odbyło się ostatnie z trzech
zebrań wiejskich. Podczas
każdego z nich kierownicy
poszczególnych referatów
prezentowali zmiany w sys
temie pracy urzędu oraz pla
nowane działania. Pojawiło
się także wiele informacji na
temat inwestycji dla Mszany,
Połomi oraz Gogołowej.

Będzie boisko,
siłownia i tor
Plany zagospodarowania
terenu sportowo-rekreacyj
nego przy ul. Okrężnej za
prezentowano na zebraniu
w Gogołowej. Projekt prze
widuje wybudowanie bo
iska do piłki nożnej, obiektu
szatniowo-sanitarnego, ska
te parku oraz toru do eks
tremalnej jazdy rowerowej,
boiska do piłki siatkowej i
plażowej a także siłowni na
wolnym powietrzu. Złożono
już wniosek o dofinansowa
nie inwestycji do Programu
Rozwoju Obszarów Wiej
skich 2007-2013. Całkowi

ty koszt tej inwestycji ma
wynieść 544 tys. zł.

Potomia doczeka się
centrum
Szerokie plany zagospo
darowania przestrzeni w
centrum Połomi zaprezento
wano na zebraniu wiejskim
w tym sołectwie. Projekt do
tyczy remontu starej szko
ły oraz rewitalizacji całego
centrum łącznie z budyn

kiem starej plebanii. Stara
szkoła pochłonie ponad 2
min zł. Urząd gminy wystą
pił z dwoma wnioskami o
dotacje na prace konserwa
torskie. Możbwa kwota tych
dotacji to ponad 213 tys. zł.
Prace mają się zakończyć do
bstopada.
Na zebraniu przedsta
wiono także plan adaptacji
części pomieszczeń szkoły
podstawowej na sale przed
szkolne dla starszaków.
Najważniejszym punktem
prezentacji był jednak pro
jekt „Kompleksowa rewitabzacja centrum Połomi”.

zaplanowano remont starej
plebanii, wyburzenie starej i
budowę nowej remizy OSP
Połomia, budowę nowej
szatni przy boisku, trybun,
parkingu oraz deptaka. Na
planowanym placu central
nym sołectwa ma powstać
także
scena plenerowa.
Obok niej miałyby się znajdo
wać: plac zabaw, skate park,
siłownia na wolnym powie

trzu oraz ścieżka rowerowa
wzdłuż uficy centralnej.

tym

sołectwie

ry opracowania zmian w
planie zagospodarowania

przestrzennego
gminy.
- Większość wniosków do
tyczy przekwalifikowania
gruntów rolnych na działki
budowlane. Ludzie chcą się
w naszej gminie budować, z
czego trzeba się cieszyć. To
jednak z kolei wiąże się dla
gminy z wydatkami. Trzeba
będzie wybudować nowe

drogi dojazdowe, oświe
tlenie. To wszystko trzeba
uwzględnić w nowym do
kumencie - zauważa Maria
Władarz, sekretarz Urzędu
Gminy w Gorzycach.
Cała procedura związana
z opracowaniem i uchwa
leniem planu zagospoda
rowania
przestrzennego
zakończy się najprawdo
podobniej pod koniec 2012

roku. Na ten cel gmina ma
zarezerwowane 206 tys. zł.
Na razie nie wiadomo, czy

zmiany zostaną uchwalone
dla całej gminy od razu, czy
też etapami dla poszczegól
nych miejscowości. - Decy
zja zostanie podjęta w czasie
trwania procedury - wyja
śnia Władarz.
W ubiegłym roku rada
uchwaliła zmiany w studium
uwarunkowań i kierunków
rozwoju gminy, na którym
opierał się będzie plan zago

spodarowania przestrzenne
go(art)

godów - Ledwo posprzątali znów ktoś naśmiecit

Gmina sprząta, ludzie śmiecą,
nikt niczego nie widzi

W Mszanie „nowe"
przedszkole
W

Jeszcze w kwietniu rad
ni dadzą zielone światło
dla rozpoczęcia procedu

naj

ważniejszą inwestycją jest
zaadaptowanie części bu
dynku urzędu gminy na
przedszkole. Przetarg na
wykonanie projektu prze
widziany jest na przełom
maja i czerwca, natomiast
termin rozpoczęcia prac
na przełom bpea i sierpnia.
Zakończenie prac powinno
nastąpić latem przyszłego
roku. Na pierwszym piętrze
znajduje się obecnie OPS,
który zostanie przeniesiony
do remontowanego budyn
ku starej szkoły w Połomi.
Opracowany proj ekt zakłada
udostępnienie całego piętra
oraz kilku pomieszczeń na
parterze na rzecz placówki.
(mark)

W piątek 8 kwietnia bryga
da gospodarcza Urzędu Gmi
ny w Godowie po raz kolejny
wysprzątała dzikie wysypisko
śmieci w Skrzyszowie na ulicy
Dębowej. Znajduje się ono nad

brzegiem Leśnicy, przy grani
cy z Godowem i Podbuczem.
Czysto było tu tylko przez kil
ka dni. - W poniedziałek rano
jadąc do pracy teren był jesz
cze czysty, ale kiedy po połu
dniu wracałem znów byty tu
przywiezione śmieci- nie kryje zdenerwowania Mariusz
Adamczyk, wójt Godowa.

Musiat być
z przyczepą
W 16 dużych workach
znajdował się m.in. popiół

i pampersy. - Ktoś posprzą

tał sobie po zimie. Tylko się
dziwię, że nikt tego człowie
ka nie widział. To co prawda
dość odludna okobca, ale tak
dużą bóść odpadów musiało
przywieźć auto ze sporą przy
czepą. Ktoś musiał zauważyć
jak wjeżdża na ubcę - uwa
ża wójt. Brygada gospodar
cza zebrała już śmieci. Teraz
zostaną dokładnie przeszu
kane. Być może dzięki temu
uda się namierzyć osobę, któ
ra naśmieeba.

Nie ma podatku,
jest bałagan
Godów podobnie j ak i inne
gminy ma spory problem z
dzikimi wysypiskami śmie
ci. Nie tylko nad Leśnicą. Ostatnio objechałem polne

drogi pod kątem możbwości
organizacji rajdu rowero
wego. Niestety wygląda to
fatalnie. Przy polnej drodze
pod lasem na granicy Godo
wa i Skrzyszowa wysypisko
śmieci urządzb sobie jakiś
mechanik. Wszystkie od
pady wyrzucone do lasu na
pewno pochodzą z warszta
tu samochodowego - rozkła
da ręce wójt. Jego zdaniem
póki wszyscy mieszkańcy
nie będą płacić podatku za
wywóz śmieci, to sytuacja
nie ulegnie poprawie. - Jak
wszyscy będą musieb płacić
taki podatek, to nikomu nie
będzie się już opłacało wywo
zić odpadów na dzikie wysy
piska - uważa Adamczyk.
(art)
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gorzyczki - Dzieciom wystarczy piasek i polskie ogrodzenie

powiat - Starosta gwarantuje przejęcie

odpowiedzialności za komunikację auto

Plac zabaw udało się
zbudować mimo utraty dotacji

busową w przypadku upadku rybnickiego

PKS-u

Gminy rezygnują

Plac zabaw przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w
Gorzyczkach miat zostać
wybudowany w ramach pro
gramu Radosna Szkota, a co
za tym idzie połowę inwesty
cji miat sfinansować urząd
marszałkowski. Ostatecznie
do tego nie doszło. Ogłoszo
ny przez Urząd Gminy w
Gorzycach przetarg na wy
konanie inwestycji wygrała
firma, która zaproponowała
najniższą kwotę. W tym przy
padku było to niespełna 133
tys. zł.

z MZK na rzecz

PKS-u z Raciborza

stwierdził, że nie jest w sta
nie go zrobić za taką kwotę.
Przedsiębiorca zapłacił karę
umowną, ale placu nam nie
zrobił. Tłumaczył, że nie
jest w stanie tego wykonać

ze względu na spore kosz
ty zakupu specjalnych pla
stikowych płytek, którymi
miał zostać wyłożony plac.
Problemem było także duń-

W uroczystości otwarcia obiektu wziął udział m.in. ks. Ginter Lenert
skie ogrodzenie - wyjaśnia
Stanisław Wujec, dyrektor
Zespołu. Zgodnie z założe
niami programu innych ma
teriałów użyć nie było wolno.
W związku z tym, że umowa
na budowę placu została ze
rwana, urząd marszałkowski

rozwiązał umowę z gminą na
dotację placu. Tym sposobem
przepadło ponad 66 tys. zł.

Na piasku dzieci też
się pobawią
Zostało drugie ponad 60
tys. Okazato się, że i za to
można wybudować plac za
baw. Jego otwarcie nastąpi
ło 11 kwietnia. Znajduje się

obok boiska w Gorzyczkach.
Od tego, który miał powstać
z wykorzystaniem dotacji
różni się jedynie tym, że pod

stopami maluchów zamiast
plastikowej kostki znajduje
się piasek, a ogrodzenie wy
konano nie z duńskich, ale
z polskich komponentów.
- Plac jest ogólnodostępny,
dlatego nie będziemy go za
mykać. Mamy nadzieję, że
posłuży dzieciom z Gorzyczek przez wiele lat - zazna
cza Stanisław Wujec.
(art)

Strażacy wybrali nowe

Alpine w Mszanie

zarządy gminne

wybuduje asfaltownię

POWIAT Dobiegły końca

wybory zarządów gminnych
Związków
Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Godowie, Lubomi i Gorzycach.
Wyborów dokonano w czasie
zjazdów, które odbyły się kolej
no w każdej z wymienionych
gmin. I tak prezesem ZOSP
RP w Gorzycach został Grze
gorz Student, wiceprezesem
Florian Matuszek, II wicepre
zesem Piotr Folwarczny, se
kretarzem Eugeniusz Kucza,
komendantem gminnym Jerzy
Glenc i skarbnikiem Janusz Reś,
ZarządwGorzycachmajeszcze

zagwarantuje transport - de
klaruje Tadeusz Skatuła, wo
dzisławski starosta.

Taniej dla gmin

Drożej dla pasażerów

Wójtowie taką propozycją
są zainteresowani. - Na dwa
miesiące zawieszamy naszą
chęć przystąpienia MZK.
Cłicemy zobaczyć co wyj dzie

Rezygnacja z MZK oznacza
dla pasażerów również minu
sy. Stracą przede wszystkim
na cenach biletów, które w
przypadku autobusów tego

zpropozycji starosty. Jeśli ona
wypali, to wówczas zrezygnu
jemy z MZK, a jeśli pójdzie coś
nie tak, to wtedy do związku

operatora są znacznie niższe
niż w przypadku PKS-ów. W
autobusach MZK jest również
więcej zniżek, a tabor jest z

przystąpimy - mówi Maria Fi
bic, zastępca wójta Lubomi.
Kalkulacjom gmin nie zrze

pewnością nowocześniejszy.
Na bilecie całodobowym mo
gliby się poruszać w zasadzie
po całym powiecie wodzi
sławskim, Jastrzębiu-Zdroju,
a także w Żorach. To szcze

życie 1 marca umożliwia zor
ganizowanie przez starostę
transportu ponadlokalnego
na szczeblu powiatu. Waru
nek jest jeden. Gminy nie
mogą być członkami związ
ku komunikacyjnego. Dlate

Przedsiębiorca się
przeliczył a gmina
straciła dotację
- We wrześniu ubiegłego
roku szef firmy, która mia
ła zająć się budową placu

że PKS Rybnik może zlikwi
dować swoje kursy - mówi
Maria Władarz, sekretarz
Urzędu Gminy w Gorzycach.
Na podobny krok prawdopo
dobnie zdecyduje się Godów.
- Założyliśmy, że do MZK musielibyśmy dopłacać 30 tys. zł
miesięcznie, przy znacznie
mniejszej liczbie kursów niż
do tej pory wykonywał u nas
PKS Rybnik. Tymczasem w
przypadku gdyby obsługę
naszych linii przejął PKS Ra
cibórz i zaproponował nam
dopłatę w takiej wysokość i j ak
w przypadku Gorzyc, to wów
czas płacilibyśmy 100 tys. zł
rocznie, przy nie zmniejszonej
liczbie kursów. I co istotne pa
sażerowie nie będą już musieli
się obawiać, że do Wodzisła
wia dojadą tylko z przesiadką
na Wilchwach - podkreśla
Mariusz Adamczyk, wójt Go
dowa.

Ustawa o transporcie pu
blicznym, która weszła w

9 szeregowych członków.
Prezesem ZOSP RP w Godowie został Jan Surma, wi
ceprezesem Henryk Olejok,
sekretarzem Zbigniew Gajek
a komendantem gminnym
Zbigniew Radecki. W skład za
rządu weszło jeszcze 7 innych
członków.
Z kolei w Lubomi prezesem
został Andrzej Tanżyna, wice
prezesami Maria Fibic i Gerard
Drobny, sekretarzem Roman
Brachaczek, skarbnikiem Jó
zef Botorek a komendantem
gminnym Bernard Burek.
(art)

MSZANA 1 kwietnia we

szła w życie umowa między
gminą a firmą Alpinę. Cho
dzi o dzierżawę terenu na
Szybach Zachodnich o po
wierzchni blisko 2,3 ha. Po
wstanie tam asfaltownia.
Szyby Zachodnie od lat
były terenami inwestycyjny
mi gminy, jednak zaintere
sowanie nimi było znikome.

Teraz sytuacja się zmienia.
- Fakt zatrzymania w naszej
gminie takiej firmy jak Alpine
to nie tylko zysk z wynajmu i
z podatku od nieruchomości
- tłumaczy Mirosław Szyma-

nek, wójt Mszany. - To przede
wszystkim prosta droga do
zacieśniania współpracy w
ramach remontów i moder
nizacji dróg. I takiego rodzaju
stosunki będziemy chcieli z
Alpine utworzyć - dodaje.
Alpine za dzierżawę gmin
nej nieruchomości zapłaci
miesięcznie 16 tys. zł. Kolej
ne 15 tys. rocznie to poda
tek od nieruchomości, który
wpłynie do kasy miasta.
Umowa obowiązuje do lipca 2012 r.
(mark)

go gminy Lubomia, Gorzyce i
Godów, które od roku dekla
rowały chęć wstąpienia do
Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego z siedzi
bą w Jastrzębiu-Zdroju, w ze
szłym tygodniu diametralnie
zmieniły swoje stanowisko.
Wolą by transport organizo
wał starosta. - Jesteśmy na to
przygotowani. W przypadku
likwidacji PKS w Rybniku
podpiszemy porozumienie z
innym przewoźnikiem, który

szonym jeszcze w MZK trud
no się dziwić. Członkowie
MZK do wozokilometra mu
szą dopłacać 2,80 zł. A tym

czasem w przypadku Gorzyc,
które już zdecydowały się na
ofertę PKS-u Racibórz dopła

ta wynosić będzie jedynie 54
grosze. - Ogłosiliśmy przetarg
na obsługę wszystkich na

gólnie ważne dla niezmoto
ryzowanych, a więc głównie
uczniów, którzy do tej pory
żeby dojechać do szkoły nie
raz musieli kupować dwa bi
lety - na autobus PKS i auto

bus MZK.

szych linii, bo istniała obawa,

(art)

REKLAMA

Wiosenne nowości w McDonald

HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW IUDOWLANYCH
47-400 Racibórz

rGRUD
Zupełna nowość
w naszych restau racjach
- Kanapka Szefa Kuchni!
A do tego Kanapka Szefowej
i Sałatka Śródziemnomorska.
Od 5 kwietnia w menu restauracji McDonald's zagoszczą zupełnie nowe pozycje. Kanapka Szefa Kuchni: czyli kom
pozycja soczystej wołowiny, grillowanych pieczarek, pomidora oraz dwóch plastrów sera w pszennej bułce serowo-bekonowej. Wyrazistości smaku dodają krem musztardowy i specjalny sos. Kanapkę Szefa Kuchni można kupić w
zestawach: McZestaw Kanapka Szefa Kuchni (16,90 zł) oraz McZestaw Powiększony Kanapka Szefa Kuchni (18,40
zł). Druga propozycja sieci to Kanapka Szefowej serwowana w dwóch wariacjach: z Chrupiącym bądź Grillowanym
Kurczakiem. Oprócz pożywnego kurczaka na niepowtarzalny smak kanapek składają się: dwa plasterki chrupiącego
bekonu, pomidor, sosmiodowo-musztardowy orazświeża sałata Batawia. Kanapka dostępna jest w McZestawieoraz
McZestawie Powiększonym w cenie odpowiednio: 15,90 zł i 17,40 zł. Dla miłośników dań wegetariańskich w menu
znalazła się Sałatka Śródziemnomorska (9,10 zł).To idealne połączenie sera Mozzarella, pomidorów koktajlowych i czar
nych oliwek podanych na klasycznym miksieczterech rodzajów sałat. Całość wiosennego menu dopełniąŁódeczki
w cenie 5,50 zł. A na dodatek powracają gratisowe szklanki Coca-Cola do każdego McZestawu Powiększonego.

ul. Kolejowa 10a,

famy ćjwd

tel./fax 032 415 31 23,

tel. 032 415 3015

HURTOWNIA FARB

Emulsja Śnieżka
Barwy natury 5L

Emulsja Śnieżnobiała
Eko Śnieżka 10L

CENY
fabryczne
RAMPA

Tytan klej do kafelek
elastyczny 25kg

Knauf gładź Uniglat
.
20kg

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

10 gminy
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Gorzyce - Rodzice przedszkolaków zapłacą prawdopodobnie więcej za pobyt w przedszkolach

W Gorzycach przedszkola będą drozsze
Władze gminy ujednolicą
stawki za pobyt w przed
szkolu. Chodzi o godzi
ny ponad pięciogodzinną
bezpłatną podstawę pro
gramową.
Konieczność
ujednolicenia stawki wy
musiły na gminach zmiany
w przepisach prawa. Gmi
ny mają jednak wolną rękę
w określeniu wysokości
stawki.

Tygodniowo do 40 zł
Obecnie rodzice płacą w
Gorzycach od 80 gr do 2 zł
za każdą ponadprogramową
godzinę w zależności od tego
jaki rodzaj zajęć jest realizo
wany. Jeśli radni przyjmą
propozycję wójta ujednolico
na stawka będzie wynosić 2 zł
za każdą ponadprogramową
godzinę. Najbardziej zmianę
tę odczują rodzice dzieci, któ

re najdłużej zostają w przed
szkolu tj. przez 9 godzin (4
płatnej. Jak łatwo policzyć,
dzienny koszt wyniesie wtedy
8 zł, tygodniowy 40 zł, a mie
sięczny 160 zł [plus opłata za
wyżywienie].
- Przypadków aby dziec
ko zostawało 9 godzin jest
w naszej gminie stosunko
wo mało. Według przepro
wadzonej przez nas analizy

większość dzieci zostaje w
przedszkolach na 7-8 godzin.
Jest to pewna forma podwyż
ki opłaty za przedszkole, ale
musimy pamiętać, że w zasa
dzie wszystkie koszty utrzy
mania przedszkoli rosną, a
my nie dostajemy na ten cel z
budżetu państwa ani złotówki
- podkreśla Maria Władarz,
sekretarz Urzędu Gminy w
Gorzycach.

Przedszkole i tak
znacznie tańsze niż
opiekunka
Urzędnicy wiedzą, że przy
obecnym zapotrzebowaniu
na miejsca w przedszkolach,
chętnych do umieszczenia
w nich swoich milusińskich

mimo wzrostu opłaty zapew
ne nie zabraknie. Tym bar
dziej, że ceny przedszkoli i tak
będą konkurencyjne w sto

sunku do innych form opieki
nad dzieckiem. I rzeczywiście
zainteresowanie przedszkola
mi w gminie jest tak duże, że
w dwóch miejscowościach tj.
Rogowie i Czyżowicach praw
dopodobnie otwarte zostaną
dwa dodatkowe oddziały.
Nadpropozycjąujednolicenia opłat radni bę dą głosować
21 kwietnia.
(art)

gorzyce - Więcej miejsca dla dzieci

Skrzyszów - Zajęcia z dogoterapii z maluchami

Nabór do przedszkoli

Barnaba i Leoś

z wizytą u przedszkolaków

zakończony

W Rogowie dodatkowy
oddział umieszczony zosta
nie w salce gimnastycznej
na terenie przedszkola, któ
rą zaadaptują na potrzeby

terenie szkoły, która sąsiadu
je z przedszkolem. Trafią do
niego dzieci 6-letnie. - To jest
oczywiście propozycja przed
szkola i organu prowadzące
go, na którą, mamy nadzieję
rodzice przystaną. Dzieci z
oddziału przedszkolnego w
szkole będą miały normalne
zajęcia jak w przedszkolu.
Podobnie funkcjonuje to od
3 lat w Turzy - wyjaśnia He
lena Łyp, dyrektor Gminnego
Zakładu Obsługi Finansowej
w Gorzycach. - Otwarcie do
datkowych oddziałów będzie
jedyną szansą na to, by do

przedszkolaków. W Czyżo
wicach oddziałpowstanie na

przedszkoli mogły też trafić
młodsze maluchy. Od wrze

W sumie do 6 przedszkoli i
2 oddziałów przedszkolnych
w gminie Gorzyce przyjętych
zostanie nie 590 a 640 dzieci.
W przedszkolach w Rogowie i
Czyżowicach otwarte zostaną
dodatkowe oddziały - po jed
nym na przedszkole. Do każde
go z nich trafi 25 maluchów.

Najmłodszych coraz
mniej

godów

śnia tego roku 80 procent
przedszkolaków w naszych
przedszkolach to dzieci 5- i
6- letnie - dodaje Łyp.

Na rezerwie
Nawet jeśli zostaną otwarte
dwa dodatkowe oddziały to
i tak miejsca dla przedszko
laków nie będzie wystar
czająco. W Czyżowicach
zabraknie miejsca dla 13

dzieci, w Rogowie, 11 w Ol
zie 6, w Gorzycach 17, w
Gorzyczkach 3, w Turzy 12,
w Kolonii Fryderyk 8. Na
tomiast w Bluszczowie jest
jeszcze 5 wolnych miejsc.
(art.)

- Uzupełniają sieć kanalizacyjną o kolejne ulice

Ruszyła budowa kolejnych
odcinków kanalizacji
Jastrzębski Zakład Wodo
ciągów i Kanalizacji w tym
roku chce położyć dodat

kanalizacji zakładał, że po
kryje ona nawet większy
obszar. Ostatecznie nie po

kowe 1,5 km sieci kanaliza
cyjnej w dwóch miejscach.
Pierwszy fragment zostanie
wybudowany przy ulicach
1 Maja, Szkolnej i Słonecz
nej w Godowie (w trójkącie
kościół, szkoła, bar), drugi
w Łaziskach na ulicy Po
wstańców w kierunku do
parku.

zwoliły na to ograniczenia
finansowe. - W dalszym cią
gu dysponujemy gotowym
projektem na kolejne 10 ki
lometrów sieci - wyjaśnia
Mariusz Adamczyk, wójt
Godowa. - W zasadzie są to
dodatkowe przyłącza do ist
niejącej kanalizacji. Niektó
re mają kilometr długości,
inne zaledwie 100 metrów
- dodaje Adamczyk.

Zrealizują
resztę projektu
To kolejna inwestycja w
kanalizację na terenie gmi
ny Godów. W zeszłym roku
oddano do użytku najwięk
szą część sieci, wybudo
waną w ramach unijnego
Funduszu Spójności. Tym
sposobem na terenie gminy
ułożonych zostało ponad 60
km rur. Projekt na budowę

Mogą liczyć
na dofinansowanie
Wójt zapewnia, że miesz
kańcy, którzy w przyszłości
uzyskają możliwość podłą
czenia się do sieci (a więc
również i ci, dla których sieć
właśnie się buduje], będą
mogli bez problemu skorzy
stać z gminnego programu

dofinansowania do budowy
przykanalików. - Przysługi
wać będą im dokładnie takie
same warunki co mieszkań
com domów, podłączanych
się do kanalizacji wybudo
wanej w ramach Funduszu
Spójności - podkreśla Ma
riusz Adamczyk. To o tyle
ważne, że w przyszłości ko
nieczne będzie opracowa

nie projektu dla pozostałej
części gminy. W pierwszej
kolejności na najbardziej za
ludnionych terenach, gdzie
budowa kanalizacji będzie

miała ekonomiczny sens.
Mowa o pozostałej części
Łazisk w kierunku węzła
autostrady, oraz osiedlu
domków jednorodzinnych
przy piaskowni. Trudno
jednak sprecyzować kiedy
w tych miejscach kanaliza

cja ma szansę powstać.
(art)

Dwa psy - berneński i king
cavalier spaniel - odwiedziły
wraz ze swoją przewodnicz
ką Przedszkole w Skrzy
szowie. Czworonogi były
głównym elementem zajęć
z dogoterapii, które przepro
wadziła Anna Weiss-Fober,
ich właścicielka. W zajęciach
uczestniczyłypo kolei wszyst
kie grupy przedszkolne, więc
Barnaba i Leoś, bo tak wabi
ły się czworonogi, miały spo
ro zajęć i cierpliwie znosiły
wszystkie zabawy. - Pies jest
tutaj motywatorem do dzia
łania, rozwija w maluchach
emocje, motywuje do ruchu

nawet ospałe dzieci - podkre
śla Anna Weiss-Fober.
Innym nie mniej ważnym
elementem dogoterapii jest
nauka psiej mowy ciała. Na
zajęciach dzieci uczą się w
jaki sposób pies okazuje chęć
do zabawy i kiedy jest nią
zmęczony, co się mu podoba
i czego nie lubi. - To bardzo
ważne, bo większość pogry

Siedmioletni Daniel doskonale radził sobie z wydawaniem
komend Barnabie
zień dzieci przez psy doty
czy własnych, domowych

czworonogów - mówi pani
Anna.
Przedszkole organizuje za
jęcia co najmniej raz w roku.

- Rok temu mieliśmy jednak
przerwę, bo Barnaba zacho
rował - mówi Mariola Moczała, dyrektor Przedszkola
w Skrzyszowie.
(art)

Skrzyszów - Droga zostanie odsunięta od ulicy Leśnej

Postulaty mieszkańców uwzględnione
Firma, która zajmuje się
projektowaniem
koryta
rza oddziaływań środowi
skowych zdecydowała się
uwzględnić postulaty mieszkańcówulicy Leśnej w Skrzy
szowie. Domagali się, oni
by drogę odsunąć od ulicy

w Skrzyszowie. Mieszkań
cy obawiali się, że to będzie
oznaczać likwidację ich ulicy.
Nie chcieli też mieć ruchliwej
drogi tuż pod oknami.
- Przesunięcie nastąpi
o 150 metrów w kierunku
autostrady. Bliżej autostrady

ców Wallacha, którzy doma
gali się przesunięcia węzła
zjazdowego z DGP na strefę
inwestycyjną. - Oznaczało
by to konieczność budowy
dodatkowej drogi na tereny
inwestycyjne, którą musiałaby zbudować gmina. Węzeł

Leśnej. - Był to zdecydowa
nie najważniejszy wniosek
jaki napłynął z Godowa po
konsultacjach społecznych
w sprawie przebiegu Drogi

przesunięte zostanie również
rondo - precyzuje Mariusz
Adamczyk, wójt Godowa.

Na Wallacha bez zmian

w proponowanym przez pro
jektanta miejscu nie będzie
przeszkadzał mieszkańcom.
Przecież nie będzie też tam
dużego ruchu - podkreśla

Głównej Południowej - przyznaje Dariusz Szymczak,
zastępca prezydenta Wodzi
sławia. Miasto na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego
koordynuje działania zwią
zane z budową DGP

Nie
będzie
natomiast
zmian w przebiegu DGP w
pobliżu ulicy Wallacha w
Skrzyszowie. Tutaj mieszkań
cy domagają się przesunięcia
węzła zjazdowego w kierun
ku terenów inwestycyjnych
w kierunku Mszany. Ulicy
tej nie grozi taka sytuacja jak
w przypadku Leśnej, dlatego
projektant nie uwzględnił

wójt.
Projektowanie wodzisław
skiego odcinka DGP znajduje
się dopiero we wstępnej fa
zie. Obecnie projektant wy
tycza korytarz oddziaływań
środowiskowych, w którym
poruszać będą się wykonaw
cy projektu technicznego.
Nawet przybliżony termin
rozpoczęcia robót budowla

wniosków części mieszkań

nych nie jest znany.

Ruch pod oknami
W pierwszej koncepcji
nowa droga miała niemal
zachodzić na ulicę Leśną

(art)
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Wodzisław - Mija dziesięć lat od nadania szkole imienia Jana Pawła

Młodzi
popisali się
wiedzą
strażacką

Dekada z papieżem

POWIAT

Poznaliśmy

laureatów powiatowego i
miejsko-gminnego szcze
bla ogólnopolskiego kon
kursu wiedzy pożarniczej.
W konkursie powiatowym
w kategorii szkół podstawo
wych zwyciężyła Paulina
Skwira z Zespołu Szkół w
Mszanie. Wśród gimnazja
listów najlepszy był Bartosz
Grabiec z Czyżowic. W gro
nie uczniów szkół ponadgimnazjałnych triumfował
Sebastian Bauer. Cała trój
Nie zabrakło akcentów japońskich

Najpierw była uroczysta

msza, później równie uroczy
sta gala w sali widowiskowej
Wodzisławskiego Centrum
Kultury Tak Szkoła Podsta
wowa nr 3 im. Jana Pawła II
świętowała swoje „imieniny”.
10 lat temu, 26 kwietnia od
było się uroczyste nadanie
imienia wielkiego Polaka
wodzisławskiej
placówce.

- Ta pamięć wciąż w nas
żyje, Papież jest ciągle wśród
nas - mówiła do zgromadzo
nych dzieci, rodziców, na
uczycieli, duchownych oraz
przedstawicieli władz samo
rządowych i oświatowych
prowadząca galę Bożena
Knasińska,
wicedyrektor

SP3.
Zaczęło

się

uroczystym

wniesieniem sztandaru i od
śpiewaniem hymnu, dzieci

z SP 3 zatańczyły także na
scenie poloneza. - Pamięć o
wielkim Polaku zobowiązu
je nas do działania, do próby
ciągłego doskonalenia - mó
wiła wicedyrektor. - Nasi
uczniowie przez cały czas
poznają nowe oblicza Pa
pieża, spotykają się z nim na

co dzień, uczą się jego słów,
wzorują się na nim - dodaje
Bożena Knasińska. Po uro

czystym wspomnieniu Jana
Pawła II, sztandar został wy
prowadzony i rozpoczęła się
bardziej rozrywkowa część
imprezy, także silnie związa
na z osobą patrona szkoły.
Dzieci przedstawiały scenki
teatralne, taniec nowoczesny,

a także - co najbardziej poru
szyło publikę - zaprezento
wały wszystkie kontynenty,
na których pojawił się Papież.
I tak zebrani mogli zobaczyć
afrykańskie plemię, klan judoków z Japonii, kowbojów,
aborygenów z Australii oraz

Grupa

- Portal dotyczy życia szkoły,

uczniów klasy II Ta Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 tworzy szkolny portal.
Redaktorem naczelnym jest
Leszek Żydek, informatykiem

miasta oraz świata. Ostatnio
Leszek wrzucił informację o
zamachu w Mińsku. Był ma
teriał o zaćmieniu Słońca.
Wszystkie materiały ucznio
wie pozyskują sami, piszą arty
kuły, felietony, robią wywiady
z ciekawymi ludźmi oraz ro
bią zdjęcia - wyjaśnia Hanna

RYDUŁTOWY

Przedsię

wzięcie zorganizowano 11
kwietnia w Zespole Szkolno
- Przedszkolnym nr 6.
W imprezie wzięli udział
lekarze i dietetyk. Dzień Pro

mocji Zdrowia uatrakcyjnił
występ grupy najmłodszych
dzieci przedszkolnych, które
w swoich wierszykach, insce
nizacji i piosenkach promowa
ły zdrowy styl życia. Goście
obejrzeli również przedsta
wienie pt. „Sąd nad Ballady
ną” w wykonaniu uczniów
z koła teatralnego miejscowej
szkoły. Odbyła się również
degustacja zdrowej żywno
ści, przygotowana przez ro

dziców. ponadto uczniowie
klas I - III uczestniczyli w
lekcji udzielania pierwszej
pomocy. Wszystko w ramach
programu „Szkoły Promującej
Zdrowie”.
- Edukacj a zdrowotna w na
szej placówce nie ogranicza się
tylko do przekazywania wie
dzy, ale również jej wykorzy
stania w codziennym życiu,
kiedy to uczeń podejmuje de
cyzje, dokonuje wyboru i dzia
ła na rzecz zdrowia własnego i
innych - mówi Hanna Hibner,

jedna z koordynatorek przed
sięwzięcia. Dwie pozostałe to
Jolanta Białas i Aleksandra
Sobczak.
(red)

- Paweł Wawrzyńczyk, dzien
nikarzami Justyna Skupień,
Paulina Kubik, Martyna Łukoszek i Monika Pańczyk, która
jest jednocześnie tłumaczką.
Portal Tunel - droga do infor
macji dostępny jest pod adre
sem
sl.czwartawladza.gov.
pl. Uczniowie tworzą serwis
pod okiem nauczyciela - ko
ordynatora Hanny Mrozek.

Mrozek.

Uczniowie tworzą serwis w
ramach projektu Czwarta wła
dza, finansowanego z Europej
skiego Funduszu Społecznego.
To ogólnopolskie przedsię
wzięcie, wktórym biorą udział

na podium decydowały
minimalne różnice punk
towe. Zawodnicy wiedzieli

oczywiście polskiego krako
wiaka.
(mark)

Dzień promocji zdrowia Uczniowie tworzą portal
w Kokoszycach
WODZISŁAW

ka reprezentuje powiat wodzisławski w eliminacjach
wojewódzkich. - Poziom
był wysoki, a o miejscach

Dzieci przedstawiły ludność kontynentów odwiedzanych przez Jana Pawła II

szkoły ponadgimnazjalne. Li
derami projektu jest Wyższa
Szkoła Europejska im. ks. J.
Tischnera w Krakowie oraz
Centrum Edukacji Młodzieży
KANA w Gliwicach. Całości
patronuje minister edukacji.
Szkoły uczestniczące w projek
cie biorą jednocześnie udział w
konkursie. Uczniowie dwóch
najlepszych szkół pojadą w na
grodę na dwutygodniowy kurs
językowy do Wielkiej Brytanii.
Kolejne dwie szkoły zostaną
nagrodzone podobnym kur
sem w kraju.

dużo o sprzęcie, także zna
li przepisy. Niejeden z nas
strażaków zastanowiłby się
nad zapisami w ustawie,
czy statutach, a oni je znali
- komentuje Jerzy Szkatuła,
prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych.
W sumie w eliminacjach
powiatowych uczestniczy
ło 31 zawodników. Wcze
śniej odbył się turniej
szczebla miejsko-gminne

go. Tutaj w gronie uczniów
szkół podstawowych naj
lepszy był Adrian Manowski. Wśród gimnazjalistów
triumfował Patryk Grela.
Najlepszym przedstawi
cielem szkół ponadgimna
zjalnych okazał się Karol
Cichy. Komentując turniej
komendant miejski Piotr
Miguła również podkreśla
wysoki i wyrównany po

ziom.
(tora)

(tora)

Marklowice - Przedszkole promujące zdrowie

Przedszkole z certyfikatem
W środę 13 kwietnia w
marklowickim przedszkolu
obchodzono „Żółty Dzień”dzień uśmiechu, dzień nada
nia placówce Certyfikatu
Przedszkola Promującego
Zdrowie. Przyznaje go Regio
nalny Ośrodek Metodyczno
- Edukacyjny w Katowicach.
Placówka ubiegała się o nie
go od dwóch lat. - Cieszymy
się, bo chociaż programy

profilaktyczne
realizowa
ne były u nas od zawsze, to
teraz tę działalność udało
się nam oficjalnie zgłosić
i realizować przy pomocy
koordynatorów: Iwony Ledwoń i Joanny Andreczko. To
jednak nie jedyny program z
tego zakresu, bo przedszkole

Uczestnicy imprezy mogli skorzystać z badań

realizuje jeszcze dwa inne:
„Przyjazne przedszkole” i
„Mamo masz wybór”- przy

Przedszkolaki realizują szereg przedsięwzięć proekologicznych
współpracy z Wydziałem
Spraw Społecznych Urzędu
Gminy Marklowice - mówi
Ewa Winkler, dyrektor Przed
szkola w Marklowicach. Kil
ka dni wcześniej odebrała
ona nagrodę indywidualną.
6 kwietnia podczas Ogólno

polskiego Forum Edukacyj
nego w Krakowie wręczono
jej nagrodę imienia Marii
Weryho-Radziwiłłowicz za
szczególny wkład w edu
kację i wychowanie dzieci.
Nagroda została ustanowio
na przez miesięcznik „Bliżej

Ewa Winkler, dyrektor placówki z
nagrodą indywidualną
Przedszkola” i przyznawana
jest wybitnym osobowościom

oraz inicjatywom, które w
znaczący sposób wpływają
na wszechstronny rozwój
małego dziecka, edukację
przedszkolną oraz cały pro
ces wychowawczy.
(red)

12

zapowiedzi
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26 kwietnia, godz. 20.15

PEWIEN DŻENTELMEN

Bilety w cenie 10 zł sq do nabycia w kasie WCK

Ulrik odsiedział 12 lat za zabicie kochanka swojej żony. Kiedy wychodzi z więzie

nia, nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Żona nie chce go znać, doro

KinoPegaz

1

kasa/sekretariat Wodzisławskiego Centrum Kultury czynna:

sły syn nie wie, jak się do niego odnosić, a życie kładzie pod nogi kolejne kłody. Film

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - godz. 8.00 -16.00,

Molanda nie jest jednak smutnym dramatem, a znakomitą czarną komedią.

środa - godz.

■

GŁOS SIĘ ZRYWO, DUSZA ŚPIYWO

10.00 -18.00 oraz na godzinę przed każdym seansem / tel. 32 4554855.

■

ZAŚPIEWAJĄ POEZJĘ WOJTYŁY

KONCERT REGGAE

25 kwietnia, Rydułtowy

3 maja, Pszów

Miłośnicy Śląska i muzyki nie powinni przejść obojętnie obok

6 maja, Wodzisław

W mieście zamiast tradycyjnych obchodów z okazji święta Kon

Wiosenne REGGAEneracje to propozycja Wodzisławskiego

operetki „Głos się zrywo, dusza śpiywo". Pokaże ją Rydułtow-

stytucji 3 Maja odbędzie się koncert Grupy Przyjaciół w Miejskim

skie Centrum Kultury Feniks. Początek o godz. 17.00. Na wi

Ośrodku Kultury. To część papieskiego tygodnia, cyklu imprez i

dowisko składają się najpiękniejsze melodie operetkowe w

wydarzeń z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, który jest honoro

śląskiej interpretacji Mariana Makuli. Fabuła osadzona jest
w realiach współczesnego Śląska. Przedstawienie oparte jest

wym obywatelem Pszowa. Koncert rozpocznie się o godz. 17.00.
Tego dnia w MOK promowana będzie też książka Bogusława Ko

na motywach operetki Wesoła wdówka. Reżyseria - Tomasz

łodzieja o kontaktach Karola Wojtyły, później papieża z pszowi-

Białek, teksty - Marian Makula, choreografia - Joanna Popa-

kami i Pszowem.

diuk, kierownictwo muzyczne - Wiesław Gawałek, kostiumy i

(tora)

scenografia - Iwona Grocholska, reżyseria światła - Wacław

Centrum Kultury dla miłośników muzyki reggae. W sali klubo
wej WCK zagrają zespoły: Bongostan i Pajujo. Bilety w cenie 10
zł. Początek koncertu o godz. 19.00.

STANISŁAW SOYKA CHARYTATYWNIE
13 maja, Wodzisław
W

Czarnecki. Bilety kosztują 40 zł.

Wodzisławskim

trum
(tora)

JAPONKA ZAGRA CHOPINA

(raj)

Kultury

Cen

wystąpi

Stanisław Soyka. Wybitny
muzyk przyjął zaproszenie

6 maja, Rydułtowy

dyrekcji Zespołu Placówek

Znakomita japońska pianistka Ayaki Meiwa wystąpi w Rydułtow-

Szkolno-Wychowawczo-

skim Centrum Kultury Feniks. Koncert fortepianowy rozpocznie

-Rewalidacyjnych w Wo

Czyżowice, 28 kwietnia

się o godz. 18.00. Wstęp kosztuje 10 zł. Artystka zagra utwory

dzisławiu. Szkoła ta jest

Podczas spotkania w ramach Klubu Podróżnika o swojej wy

Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz

organizatorem cykliczne

prawie do Indii opowiadać będzie Bettina Szkatuła. Początek o

i Henryka Jana Botora. Ayaki Meiwa pochodzi z Tokio. Jest m.in.

go przedsięwzięcia cha

godz. 18.00 w WDK Czyżowice.

absolwentką Akademii Muzycznej im. Szymanowskiego w Kato

rytatywnego pod nazwą

wicach w klasie fortepianu.

„Czyń

TYM RAZEM INDIE

(art)

(tora)

Dobro".

Dochód

będzie przeznaczony na potrzeby placówki, która kształci oso
by niepełnosprawne umysłowo. O godz. 17.00 odbędzie się licy

KONCERT PAPIESKI Z KONKURSEM W TLE

tacja prac wykonanych przez podopiecznych szkoły specjalnej i

WARSZTATY TEATRALNE

Gorzyce, 29 kwietnia

przedmiotów przekazanych na licytację przez innych artystów.

Zanim na scenę wyjdzie gwiazda wieczoru, swoje umiejętności

Wiejski Dom Kultury zaprasza na

10-11 maja, Wodzisław

Koncert Papieski z okazji beatyfi

aktorskie zaprezentują wychowankowie szkoły specjalnej. Pu

Warsztaty organizowane przez Wodzisławskie Centrum Kul

kacji papieża Jana Pawła II, któ

tury są propozycją dla tych, którzy mają dosyć teoretycznych

ry rozpocznie się o godz. 18.00.

wykładów, seminariów, teorii niekoniecznie pokrywającej się z

Wstęp na koncert wolny. Jednym

rzeczywistością. Praktyczne zastosowanie i doświadczanie na

z punktów koncertu będzie pod

sobie samym - to idea, która przyświeca stworzeniu tego cyklu

sumowanie konkursu plastyczne

bliczność zobaczy ich w przedstawieniu „Bo życie jest jak sen".
Stanisław Soyka wystąpi ok. godz. 18.00 z godzinnym recita

lem. Są jeszcze bilety. Można się po nie zgłaszać pod nr tel.
32 455 23 00. Cena 35 zł.

(raj)

zajęć skierowanych do instruktorów i nauczycieli prowadzą

go Twórcza Interpretacja Poezji

cych teatry szkolne, grupy w domach kultury, bądź tych, którzy

Karola Wojtyły. Prace nadesłane

przygotowują młodzież do konkursów recytatorskich itp. Cena

na konkurs powinny być wyko

warsztatów dla jednej osoby wynosi 100 zł.

nane w technice malarskiej, a

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Para-buch, te

ich tematem jeden z wybranych

utworów lub poematów Karola Wojtyły - „ Dzieci", „Magda
lena", „Wołanie do człowieka", „Człowiek emocji", „Człowiek

atr w ruch" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
(raj)

woli", „Aktor", „Niewidomi" i poematy „Pieśń o Bogu ukrytym"

- fragment pierwszy, „Pieśń o słońcu niewyczerpanym" - frag
ment pierwszy, „Matka". Opisane z tyłu prace (imię, nazwisko,
adres, wiek, tytuł pracy, tytuł utworu) należy dostarczyć do 21

kwietnia do siedziby WDK w Gorzycach.
(art)

OBCHODY „ROKU POWSTAŃ SLASKICH”
Do 16 czerwca
W tym roku obchodzimy 90. rocznicę wybuchu III Powstania
Śląskiego. Z tego powodu na terenie powiatu trwają imprezy

poświęcone tej tematyce. Pozostało jeszcze 12 przedsięwzięć.
28 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lubomi od

będzie się konkurs plastyczny pt. „Pójdą do powstania aż się bydzie kurzyć", a także konkurs literacki. Na 2 maja zaplanowano

KONCERT DLA CHOREGO MIRKA

szereg imprez organizowanych przez urzędy gmin w Gorzycach
i Godowie. 3 maja odbędą się kolejne punkty programu - tym

13 maja, Pszów
Znany

w

razem w Wodzisławiu. Imprezy potrwają do połowy czerwca i

całym

obejmą większość miejscowości powiatu wodzisławskiego.

kraju zespół Front

(raj)

side będzie gwiaz

WESTERN PARTY

dą koncertu cha

Czyżowiec, 30 kwietnia
Wiejski Dom Kultury organizuje imprezę Western Party, której

rytatywnego
w
Miejskim Ośrodku

prowadzącym będzie dobrze znany w regionie konferansjer To

Kultury. Całkowity

Centrum

masz Kargol. Bilety w cenie 50 zł od osoby do nabycia w WDK

dochód

Kultury

Czyżowice, nr tel. 32 4513288. Liczba miejsce ograniczona.

czony będzie na

(art)

Rydułtowskie

przezna

leczenie Mirka Rosaka, chłopaka z Pszowa chorego na mukowi-

scydozę. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. Przed gwiazdą

zagrają pszowski Digger, Intoxicated, Bahama. Zespoły grają je

PIĘKNE KURY I BAŻANTY

dynie za zwrot kosztów. Bilety w przedsprzedaży kosztują 10 zł, w

20.04.2011 godz. 19:30
„Boisko bezdomnych" seans w ramach DKF „Wawel"

2-3 maja, Radlin

dniu koncertu 15 zł. Wejściówki można kupować w MOK Pszów,

Ksiądz, Kosmonauta, Minister, Wariat, Górnik, Rolnik i facet z

Na terenie kawiarni Stara Strzecha (dawny NOT) odbędzie

saloniku Kolportera na dworcu autobusowym w Pszowie, w Ryb

wyrokiem... Co może ich łączyć? Na razie miejsce zamieszkania

niku w sklepie Rondo Musie przy ul. Wodzisławskiej, w Wodzisła

- Dworzec Centralny. Wkrótce dołączy do nich były piłkarz re

wiu w Butiku Muzycznym 77 na rynku, w Rydułtowskim Centrum

prezentacji Polski, którego wielką karierę przerwała kontuzja.

się wystawa drobnego inwentarza. Pierwszego dnia można
ją zwiedzać w godz. 9.00 - 20.00, drugiego od godz. 9.00 do

16.00. Grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli oraz dzieci

Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich oraz w Jastrzębiu w sklepie

Dzięki spotkaniu z nim zostaną przyjaciółmi i stworzą drużynę.

mają wstęp darmowy. Dorośli - 3 zł.

Zygmunt przy ul. Wrocławskiej.

Choć trudno w to uwierzyć, wkrótce wyruszą na podbój świata.
(tora)

(tora)

Po mistrzostwo...

wszystkie imprezy w twoim mieście w jennym miejscu:
nouumv 365
imprezy

rozrywka

kultura

Znajdź nas na facebook.com/nowiny365

kultura 13
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Wodzisław - Sama pisze i do pisania zachęca innych - nie tylko swoich uczniów.

Interesuje mnie człowiek
Hanna Goszyc, oprócz peł
nienia funkcji nauczyciela w
Gimnazjum nr 1, spełnia się
także na innej, choć bardzo
blisko z zawodem powiązanej,
płaszczyźnie - jest poetką.
- To się zaczęło bardzo
wcześnie, już w podsta

zaczynałam, pierwsze szlify
moich tekstów, pierwsze ko
mentarze bardziej doświad
czonych, oczytanych ludzi w
sieci pozwoliły mi wypraco
wać u siebie pewien dystans
do tego, co piszę - mówi

Hanna Goszyc.

wówce pisywałam wierszy
ki, pokazywałam znaj ornym,
rodzinie. Ale to nie była jesz
cze wtedy życiowa pasja,
raczej wprawki - tłumaczy

- O swoim pisaniu mówi
się trudno - tłumaczy poet
ka. - Raczej ktoś z zewnątrz

poetka. Potem poezja zaczę
ła w życiu pani Hani pełnić
coraz ważniejszą rolę - po
znawała innych, podobnych
sobie pasjonatów literatury,
poszła na studia polonistycz
ne. Wtedy też zaczęła szerzej
dzielić się swymi tekstami z
innymi. - Teraz młodzież ma
ogromne możliwości, jest
przecież internet Ja też tak

powinien spojrzeć i powie
dzieć, o czym to jest. Wydaje mi się jednak, że przede
wszystkim interesuje mnie
człowiek - bo od niego moż
na wyjść, kiedy myśli się
praktycznie o każdej dzie
dzinie życia - dopowiada.
Pierwszy tomikpoezji Hanny
Goszyc, „Zimowe wieczory
pachną pomarańczą”, wy

Pisanie kosztuje

Młodzi wykonawcy
pokazali pociąg

z marzeniami

W kwietniu na plaży też przyjemnie
RADLIN Około 400 mło

dych wykonawców przewi
nęło się 12 kwietnia przez
scenę Miejskiego Ośrodka
Kultury podczas VII Ra
dlińskiego Feshwalu Naj
młodszych „Mała poleczka

- pociąg z marzeniami”.
Przedszkolaki i uczniowie
szkół startowali w katego
riach muzyka, taniec i teatr.
Natomiast w holu MOK Ra
dlin wystawione zostały pra
ce plastyczne.
W kategorii muzycznej
przedszkoli zwyciężyła gru
pa Motylki Przedszkola nr 3
w Radlinie.
W kategorii tanecznej
najlepsze okazały się grupa
pięciolatków Przedszkola w
Marklowicach oraz grupa
trzy- i czterolatków z radliń
skiej Dwójki.
- Poziom był bardzo dobry
i wyrównany. Zachwycały
stroje. Wielokrotnie były
śmy zaskoczone koncepcją.
W jednym przedstawieniu
panie przebrały się razem z
przedszkolakami. Dzieci po
ruszały się po swojemu. To

było urokliwe - podsumo
wuje Lucyna Szłapka, prze
wodnicząca jury.
Wśród szkół w kategorii

muzycznej pierwszego miej
sca nie przyznano. Drugie za
jął zespół Piegi i Karol Wita z
SP lw Marklowicach. W ka
tegorii tanecznej drugie miej
sce przypadto zespołowi VIP,
również z SP 3 w Radlinie.
W konkursie plastycznym
wśród przedszkoli zwycięży
ły Pajacyki z Przedszkola nr
1 w Radlinie. Wyróżnienia
indywidualne dostali Jakub
Rosiak, Natalia Augustyn,
Weronika Gawryś, Emilia
Lubszczyk. Wśród szkół całe
podium zajęli uczniowie SP 1
w Marklowicach. Zwycięży
ła Wiktoria Piątek przed Na
talią Brachmańską, Karolem
Szwedą i Zuzią Dydek (obaj e
na 3 miejscu).
Organizator - radliński
MOK - dziękuje sklepom Intermarche i Tesco oraz Cu
kierni Muszer za słodycze,
napoje i kołaczyki dla mło
dych wykonawców.
(tora)

dano w 2009 r. Drugi wyda
ny został już w tym roku. „Z
szuflady wyjęte”. - Pierwsza
publikacja, to było coś nie
samowitego. Spełnienie jed
nego z moich największych
marzeń - mówi autorka. Wy
dała około 100 egzemplarzy
obu książek. Mam na koncie
dwa wieczorki poezji, każdy
z innym tomikiem. - Na obu
obecnych było całkiem spo
ro osób, część to znajomi,

część uczniowie, a część
po prostu miłośnicy poezji
- mówi Hanna Goszyc.

Zapalić innych
do pisania
Autorka, będąc jednocze
śnie nauczycielką i poetką
widzi w tym połączeniu za
lety. - Cały czas zachęcam
moich uczniów do pisania,

do wyrażania się. Czasem
zdarzy się, że na moim biur
ku po lekcji znajdę jedną
czy dwie kartki z jakimś
wierszem. W moim naj
nowszym tomiku jest jeden
tekst mojego ucznia, który
próbuje się w rymach hip-hopowych. Robi to na tyle
ciekawie, że postanowiłam
dać mu szansę zaistnieć
- tłumaczy poetka. W pla
nach ma także rozruszanie
lokalnej sceny poetyckiej.
- Już od jakiegoś czasu po
głowie chodzi mi plan zor
ganizowania zbioru poezji
wodzisławian. Każdy, kto pi
sze poezję i jest stąd, będzie
miał tam miejsce. Tym spo
sobem rozruszamy w końcu
innych do pisania i czytania.
Ludzi trzeba do tego zapa
lać - mówi Hanna Goszyc.

Hanna Goszyc, poetka i nauczycielka w Gimnazjum nr 1 w
Wodzisławiu

- Po wielu latach człowiek
siądzie i pokaże swoim dzie
ciom czy wnukom, że pisał,

że został gdzieś wydany. To
jest fantastyczna przygoda
- dodaj e.
(mark)

Wodzisław - Po raz trzeci prezentowali

Wodzisław - Hanna Pasterny opowia

swoje umiejętności

dała o swych książkach

Szkolny Festiwal

Ambasador

Zespołów Kameralnych

niepełnosprawnych

Organizatorem i gospoda
rzem przedsięwzięcia jest
Państwowa Szkoła Muzycz

12 kwietnia w wodzisław
skiej bibliotece zorganizowa
no spotkanie z pisarką oraz
działaczką na rzecz niepełno
sprawnych, Hanną Pasterny.
To autorka dwóch książek
- „Jak z białą laską zdobywa
łam Belgię” oraz „Tandem w
szkocką kratkę”.

na pierwszego stopnia im.
Wojciecha Kilara w Wodzi
sławiu. 12 kwietnia odbyła
się trzecia już odsłona tej im
prezy. - Podczas feshwalu
chcemy pokazać uczniom i
publiczności, że szkoła mu
zyczna to nie tylko muzyka
klasyczna lecz także ambit
na rozrywka - tłumaczy Ka
tarzyna Popek, wicedyrektor
placówki. - Dlatego też tych
20 kameralnych zespołów, w
większości tria i duety, pre
zentują nieco mniej poważne
utwory w nieco mniej poważ
nych wykonaniach - dodaj e.
I faktycznie, uczniowie PSM
w Wodzisławiu na scenie
prezentują nie tylko kunszt
muzyczny, ale także scenicz
ny. - Oceniamy wszystko, od
prezencji i ciekawego ubio
ru, przez interpretację, aż po

samo wykonanie oczywiście
- tłumaczy dyrektor szkoły,
Lucjan Łucki. - Chcemy wy
różnić wszystkich. Wiadomo,
że przewidziane są nagrody
dla najlepszych, ale nie o to
chodzi w tym feshwalu - do
daj e.
Gwiazdą wieczoru było
Trio Jazzowe w składzie: Da
wid Główczewski - saksofon,
Paweł Tomaszewski - forte
pian oraz Sebashan Kuchczyński - perkusja. Zespół
związany jest z Katowickim
Wydziałem Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej. - Zaprosili
śmy ich nieprzypadkowo,
otwieramy klasę saksofonu,
rozszerzamy spektrum możli
wości dla naszych podopiecz
nych. Musimy się rozwijać,
tak samo zresztą rozwijał się
będzie nasz feshwal, który z
pewnością zorganizuj emy za
rok - mówi dyrektor Lucjan
Łucki.
(mark)

Moje książki
powstają, bo muszą
Pisarka opowiedziała jak
być aktywnym i niepełno
sprawnym zarazem. - Moje
książki nie są pełne opisów,
jednak wydaje mi się, że uj
muję w nich to, co z mojej
perspektywy jest ważne:
emocje, uczucia, atmosferę
pewnych miejsc i osób. Nie
wiele j est tam epitetów na te
mat wyglądu ludzi i pięknych
widoków - tłumaczyła pisar
ka. - Żadnej z tych książek

nie planowałam, one powsta
ją same, powstają, bo muszą
- bo ja potrzebuję się wyrazić
w ten sposób - dodaj e.

Człowiek orkiestra
Hanna Pasterny jest wie
loletnią działaczką na rzecz

Jednym z zespołów był Duet Rodzinny (dyrekcja szkoły nie
zgodziła się na ujawnianie nazwisk dzieci)

równouprawnienia osób nie
pełnosprawnych, współpra
cuje z licznymi związkami,
j est konsultantem w C entrum
Rozwoju Inicjatyw Społecz
nych w Rybniku, promuje
wolontariat - tak lokalny,
jak międzynarodowy. - My
ślę, że z pełną świadomością
tych słów możemy nazwać
cię ambasadorem niepełno
sprawnych - mówił w swym
podziękowaniu Alojzy Hanc,
wieloletni członek wodzi
sławskiego koła Polskiego

Hanna Pasterny otrzymała
kwiaty od bibliotekarzy.
Wręczyła je Ewa WrożynaChałupska, dyrektor Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Wodzisławiu.

Związku Niewidomych. Jako
propagatorka i aktywna dzia
łaczka nie znajduje wiele cza
su na pisanie, j ednak wydana
w zeszłym roku książka „Tan
dem w szkocką kratkę” zdaje
się skutecznie przeczyć temu
sądowi. - Piszę za pomocą
programu komputerowego,
transformującego słowa na
tekst. Oczywiście pisanie
Braille’eni byłoby fantastycz
ne, zresztą uwielbiam czytać
prawdziwy tekst, a nie słu
chać audiobooków, jednak

jest niesamowicie czaso
chłonne - tłumaczy pisarka.
- Uważani zresztą, że trzeba
korzystać z dobrodziejstw
nauki i jakoś sobie tę pracę
ułatwiać - dodaje.
(mark)
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Tragedia na torowisku w Czerwionce

13-letni Jarek zginął
na oczach kolegów
min do przyjazdu karetki

W piątek 15 kwietnia w
Czerwionce nieopodal
ulicy Kościuszki doszło
do tragedii. 13-latek zgi
nął porażony prądem,
po chwyceniu się prze
wodu sieci trakcyjnej.

pogotowia. Pomimo prawie
30-minutowej akcji ratunko
wej prowadzonej przez za
łogę pogotowia chłopca nie
udało się uratować.

Według policjantów do tra
gedii doszło podczas zaba
wy grupy dzieci na bocznicy
kolejowej przybyłej kopalni
Dębieńsko. - Ok. godz. 17.00
dyżurny komendy odebrał

zabezpieczone. Powalony
i dziurawy mur oraz brak

dramatyczne
zgłoszenie.
Młoda osoba relacjonowa
ła, że podczas wchodzenia
na wagon pociągu towa
rowego jego kolega stracił

równowagę, aby nie spaść
chwycił za przewód trakcji
kolejowej i został porażony
prądem - informuje nadkom. Aleksandra Nowara,
rzecznik KMP Rybnik. Na
miejsce natychmiast skie
rowano patrol z Czerwionki
Leszczyn. Policjanci, którzy
jako pierwsi przyjechali na
miejsce wypadku reanimo
wali chłopca przez ok.15

Każdy może wejść
Torowisko niedaleko ul.
Kościuszki jest bardzo źle

ochrony prowokują nie tyl
ko zabawy dzieci, ale także
kradzieże węgla ze stoją
cych na bocznicy wagonów.
Udaliśmy się na miejsce tra
gedii i nikt nie zainteresował
się obecnością obcego czło
wieka w rejonie torowiska.
Nie ma problemu, aby wejść
na jeden ze stojących wago
nów wypełnionych węglem
i chwycić się przewodów
elektrycznych, które zwisa
ją około 1,5 m nad wagona
mi. W niedalekiej odległości
od miejsca tragedii natrafi
liśmy na grupkę chłopców,
z których jeden okazał się
bratem zmarłego Jarka, Da
widem. Nie chciał jednak
wypowiadać się o okolicz

nościach śmierci brata. Oka
zuje się, że nie wiadomo, do
kogo należy teren kolejo

wego torowiska, ani kto go
ochrania. - Teren kolejowej
bocznicy nie jest ochraniany
przez Straż Ochrony Kolei,
ponieważ należy do kopalni
- mówi Grzegorz Sławiński
ze Straży Ochrony Kolei. W
czerwioneckim sekretaria
cie Centralnego Zakładu
Odwadniania Kopalń do
wiedzieliśmy się, że teren
do kopalni jednak nie nale

ży. - To trzeba by rozmawiać
z koleją, kopalnia 10 lat już
nie funkcjonuje - powie
działa nam sekretarka.

Policja: nie kradli
Wśród sąsiadujących z
torowiskiem mieszkańców
pojawiły się opinie, że dzie
ci kradły węgiel ze stojących

na bocznicy wagonów. - Ko
palnię zamknęli i jak teraz
tutaj przeżyć? Ludzie kradną, żeby przeżyć do następ
nego dnia. To jest często
jedyne źródło utrzymania
- mówi jeden z mieszkań
ców, który nie chce zdra

Torowisko w rejonie ul. Kościuszki nie jest odpowiednio zabezpieczone. Mur oddzielający wagony
jest w wielu miejscach zburzony, a strażników brak.

dzić swoich personaliów.
Podobnie wypowiadają się
inni. - To był świadomy
chłopak. Po co wchodził

na wagon? - pyta Dariusz
Kurpanik. Wątpliwości roz
wiewają jednak policjanci.

- Całkowicie wykluczamy
możliwość kradzieży wę
gla, ponieważ chłopcy nie
byli przygotowani. Nie mie
li żadnego sprzętu, worków
- ucina Aleksandra Nowa
ra. Jarek uczył się w 5 klasie

Szkoły Podstawowej nr 5 w
Czerwionce. Policjanci aktu
alnie wyjaśniają okoliczno
ści tragicznego zdarzenia, a
prokuratura zarządziła sek
cję zwłok chłopca.
Szymon Kamczyk

Wodzisław - 71. rocznica zbrodni katyńskiej oraz pierwsza rocznica katastrofy smoleńskiej

Te rocznice powinny łączyć, nie dzielić
Uroczystości
zorgani
zowano 11 kwietnia. Po
mszy św. w Kościele Wnie
bowzięcia NMP uczestni
cy przeszli ulicami miasta
do Wodzisławskiego Cen
trum Kultury. Tutaj ks.
Tadeusz
Isakowicz-Zaleski wygłosił wykład „Losy

Uczestnicy uroczystości
przeszli z kościoła do WCK

Polaków na Wschodzie w
kontekście historycznych i
współczesnych stosunków
polsko-rosyjskich”.
Nato
miast młodzież II LO im.
ks. prof. J. Tischnera zapre
zentowała memoriał. Poseł
Adam Gawęda podkre
ślał, że rocznice tego typu
nie mogą być okazją do
uprawiania polityki. Jego
zdaniem warto podjąć dys
kusję na temat wspólnego

testamentu zmarłych. Na
oficjalną część obchodów
nie zdążyli dotrzeć Elżbie
ta Jakubiak, minister w
kancelarii śp. prezydenta
Lecha Kaczyńskiego oraz
Jan Ołdakowski, dyrektor

Muzeum Powstania War
szawskiego.
Podczas
uroczystości
ogłoszono wyniki konkur
su historycznego „Zbrod
nia katyńska - pamięć i

W kategorii
gimnazjów
zwyciężyła
Patrycja Mikuła z Zespo
łu Szkół Sportowych w
Radlinie. Wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych

przesłanie”.

pierwsze miejsce przyzna
no Katarzynie Gajewskiej
z Zespołu Szkół Ekono
micznych w Wodzisławiu.
Najlepsi wezmą udział w
wycieczkach do Brukseli i

Warszawy.

(red)

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 wpisujqc 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" przedstawione zostanę sylwetki nominowanych. Będzie można na nich głosować do 29 maja. Wyniki opublikujemy

31 maja. Wygrywa nauczyciel z największa liczbę sms-ów. Wybieramy nauczyciela w dwóch kategoriach: gminy wiejskie i miasta.
Nagroda dla nauczyciela jest niespodziankę. Wśród głosujęcych rozdamy dwie nagrody - talony do młodzieżowego sklepu odzieżowego o wartości 300 zł każdy.

BEZPŁATNY TYGODNIK DO NOWIN RACIBORSKICH, NOWIN WODZISŁAWSKICH, TYGODNIKA RYBNICKIEGO
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SIATKÓWKA!- Finał sezonu RLPS
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■ SIATKÓWKA - W sobotnie popołudniedrużyny Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej zakończyły XIV sezon rozgrywek

MVP sezonu - Jakub
Michalak (Lunatycy
OSiR)

MVP meczu finałowego
- Łukasz Skroban
(Nowiny.pl)

Najlepszy rozgrywający
- Piotr Gonsior (Enter
El-Bis Instal)

Najlepszy przyjmującybroniący - Grzegorz
Granda (Nowiny.pl)

Najlepszy atakujący
- Michał Tokarski (Enter
El-Bis Instal)

Najlepszy blokujący
- Dariusz Szerszunowicz
(Nowiny.pl)

Najlepszy zagrywający
- Mateusz Skorupa
(Lunatycy OSiR)

NOWINY.PL mistrzem RLPS!
to za wcześnie, mogą się nie
ziścić. Kiedy Nowiny.pl w

końcówce emocjonującego
tiebreaka miały trzy piłki
meczowe w górze, chyba

tylko kibice Air-Teamu mon-

sun.com.pl wierzyli, że losy

mistrzostwa da się jeszcze
odwrócić.

Obie drużyny mogły czuć
się spełnione po awansie do
finału ligi. Przecież nigdy w
nim nie graty i wyelimino
wały głównych faworytów

do złotego medalu. Ale gdy
już jesteś w finale marzy ci
się złoty medal. Zaczynasz
pragnąć go tak mocno, że ro
dzi się niebezpieczeństwo, że
ta szansa spęta ci nogi.
W pierwszym secie fina
łowego meczu dobre akcje
można było policzyć na pal
cach jednej ręki. Poziom nie

go seta, a tak naprawdę mógł
się po nim skończyć, bo gdy
by Air-Team wygrał drugą
odsłonę, Nowiny mogłyby
się nic podnieść.
Zespół Nowin kontrolował
przebieg drugiej partii, ale
prowadząc 23-21 pozwolił
Air-Teamowi doprowadzić
do stanu 23-23. Wygrana
kolejnych dwóch punktów

i seta dodała jednak zawod
nikom Nowin wiary w swój e
możliwości. Udowodnili to w
secie trzecim gromiąc Air-Te
am do 17. Czwarta partia to
metamorfoza i koncertowa
gra Air-Teamu, który po wy
graniu seta do 16 doprowa
dził do remisu. Przy stanie
2-2 w setach wciąż sprawa

Air-Team monsun.com.pl - wicemistrzowie RLPS

mistrzostwa była otwarta.
Drużyna Nowm.pł gra w
hdze od trzech łat. Wielu
zawodników już wcześniej
próbowało swoich sił w
amatorce w innych druży
nach. Zawsze się mówiło, że
drużyna ma potencjał, ale go
nie wykorzystuje. Air-Team
monsun.com.pl, gdy po raz
pierwszy pojawiłsię wRLPS
trzy lata temu, od razu został
uznany za drużynę z poten
cjałem na wygranie ligi. Ich
zachowanie na rozgrzewce i
podczas meczów sprawiało
wrażenie, że to profesjonal
na, poukładana i stworzona
do wygrywania drużyna. A
przecież chłopaki z Pszowa

to normalni ludzie, którzy
po prostu kochają grę w siat
kówkę.
Gdy zaczął się tiebreak
sobotniego meczu emocje

sięgały zenitu. Lepiej rozpo
częły Nowiny, ale do połowy
seta Air-Team dzielnie dotrzy
mywał im kroku. W drugiej
części Nowiny zagrały kilka
świetnych akcji i doprowa
dziły do piłki meczowej przy
wyniku 14-11.1 kiedy wyda
wać się mogło, że sprawa
mistrzostwa jest już w sumie
rozstrzygnięta, stało się coś
nieoczekiwanego. Coś za co
kocha się sport i jakąkolwiek
rywalizację. Bo dopóki wie
rzysz, możesz działać cuda.
I cuda się zdarzyły. Air-Team
zdołał doprowadzić do remi
su 14-14. Kolejne akcje byty

ZIMN Y(1)

w siatkówce, jeśli zrobimy

mógł zadowolić ani kibiców,
ani zawodników. Sporo błę
dów z obu stron, tylko prze
błyski dobrej gry, to było za
mało na mistrzostwo. Mecz
na dobre zaczął się od drugie

FOT MAREK KUDER (8) /WALDEMAR

Marzenia spełniają się,

gdy w nie uwierzymy. Ale

Nowiny.pl - mistrzowie RLPS - od lewej: Marek Kuder „Marus", Paweł Koczwara „Semen", Łukasz
Mrowieć „Mrówa", Bogdan Konieczny „Bodzio", Łukasz Skroban „Żółw", Darek Szerszunowicz
„Dzidziuś", Grzegorz Granda „Gege", Dawid Węgrzyn „Prezes", Łukasz Kołodziej „Baksiu"

pokazem sity, determinacji
i woli zwycięstwa zawod
ników obu drużyn. Każda

ty w kolejnych sezonach. No

z ekip miała piłki meczowe
w górze. Każda była o włos
od zdobycia upragnionego
złotego medalu. I kiedy No
winy zdobyty punkt na wagę
zwycięstwa po błędzie prze
ciwnika, ten horror się za
kończył. Wynikiem 24-22 w
tiebreaku!
Dziś można powiedzieć, że
nie było przegranego tego fi
nału. Obie drużyny od trzech
lat sukcesywnie pięty się górę
zajmując coraz wyższe loka

pracować na sukces może go
(isiągnąć. Air-Team pomimo
przegranej w finale również
jest mentalnym zwycięzcą,
bo walczył o złoto do ostat
niego tchu.

winy udowodniły, że garstka
amatorów, chcących ciężko

Tak kończy się XIV sezon
RLPS. Sezon niespodzianek
i nieplanowanych rozczaro

wań. Ale paradoksalnie nie
ważny jest wynik i podział
medali. Bo każdy ma marze
nia o wygranej, a dopóki wal

czysz jesteś zwycięzcą, (mk)

KLASYFIKACJA
KOŃCOWA
XIV SEZONU:
1. Nowiny.pl
2. Air-Team monsun.com.pl

3. Lunatycy OSIR
4. Enter El-Bis Instal
5. CXT Rozruch Ofistar

6. Złotnik Chrzanowski
7. Walter 13
8. Omerta Racibórz
9. Agrotis Budan Zets

10. Rafako Juniorzy
W przyszłym tygodniu podsu
mowanie rozgrywek RLPS

REKLAMA

Pomoc Drogowa

I ODZYWKI
SUPLEMENTY
DLA SPORTOWCÓW I OSÓB AKTYWNYCH
NAJNIŻSZE CENY! STAŁE RABATY!

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

I Sprzedaż

ćiolteL 606951545

I
I
I

©■

www.juzja de.pl

Rybnik, ul. Wiejska 19,

Racibórz, ul. Rybnicka 29

Janusz Całus

O pasja

profesjonalizm
« bezpieczeństwo

ADAM DRYNDA
□feruie zaiecia na terenie Rvbnika

nowiny nu
bazafiW*

auka-PŁYWANIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

DOSKONALENIE STYLÓW PŁYWACKICH
DZIECI I DOROSŁYCH

Świerklany Dolne, ul. Aleja 13, tel. 602460879

www.jahootattoo.pl

Rybnik, ul. Modrzewiowa 3

wypożyczanie autolawet

import, eksport pojazdów
zza granicy, pomoc przy rejestracji

Radlin, ul.Rybnicka 108

Tel. 501109517, 501585882

Firma Sportowo Rekreacyjna
tatuażu artystycznego

©®-

pomoc drogowa
w kraju i w Europie

Tel. 887409913

ł*

\NpłSl

czystą^0

klienci
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:
0608 678 209,032 415 47 27 w.12
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■ PIŁKA NOŻNA-III liga

Pewna wygrana lidera w Łaziskach
Po dość niespodziewanym

Polonia Łaziska

PO MECZU POWIEDZIELI

remisie na własnym stadio

ROW Rybnik

nie z Orłem Babienica/Psa-

ry piłkarze Energetyka ROW

■ 2:5.

Rybnik pojechali na mecz
do Łazisk. Tam spotkali się

BRAMKI:

Hendel (52., 76. k) - Kocur

z Polonią, szóstą drużyną w

(5.), Kostecki (25.), Bonk (74.), Wie

ligowej tabeli.

czorek (87.), Mościcki (90.)

Mecz idealnie ułożył się
dla rybnickiej drużyny. W
5. minucie na dośrodkowanie zdecydował się Wieczo
rek, do piłki doszedł Kocur
i umieścił ją w siatce. W 12.

minucie stuprocentową oka
zję zmarnował Kostecki. Ka
pitan Energetyka ROW lepiej
spisał się w 13 minut później,
kiedy to pokonał 16-letniego Mateusza Winiarskiego,
bramkarza gospodarzy, który
debiutował na tym szczeblu

rozgrywek. Pierwsza poło
wa zdecydowanie należała
do podopiecznych Furlepy.
Po zmianie stron coś się za
cięło w grze rybniczan. To

Jan Furlepa, trener Energetyk ROW

ROW:

Paś, Wrześniak, Mitura, Janik,

Wieczorek, Wójcik (Szatkowski 32),
Pielorz,

Bonk.

(Mościcki

Kostecki

66.), Kasprzak (Cieślak 84.), Kocur

(Gancarczyk 60.)

ŻÓŁTA KARTKA: Wójcik

Piłkarze Energetyka ROW po zwycięstwie z Polonią, wyjeżdżają
na bardzo ważny mecz do Opola

wykorzystali
gospodarze
strzelając bramkę kontakto
wą. Po kwadransie Energe
tyk ROW ponownie przejął
kontrolę wydarzeń. W 74.
minucie udokumentował to
Bonk, który zdecydował się

na bramkę zamienił Hendel.
Gdy wydawało się, że gospo
darze powalczą o remis, dwa
kolejne ciosy wyprowadzili
rybniczanie. Najpierw Wie
czorek a potem Mościcki
trafili do siatki rywala. Osta

na strzał z dystansu i pokonał
golkipera gospodarzy. Dwie

tecznie ROW wygrał zasłu
żenie 5:2 i nadal ma siedem
punktów przewagi na dru
gą w tabeli Oderką Opole.

minuty później w polu kar
nym swojego rywala sfaulował Gancarczyk a rzut karny

I to właśnie z wiceliderem

przyjedzie zagrać rybniczanom w następnej kolejce.
Tydzień później na swoim
stadionie podejmą ekipę z
Bielska. Te dwa mecze mogą
być rozstrzygające w walce o
awans. Mogą ale nie muszą,
jak słusznie mówią piłkarze
ROW-u, bardzo ważne bę
dzie wygrywanie z zespoła
mi teoretycznie słabszymi.
Marek Pietras

W pierwszej połowie moi zawodnicy grali am
bitnie, konsekwentnie. Po przerwie wydawało
się, że nie wiedzą co mają grać. Straciliśmy
bramkę i dobrze, że zespół dobrze zareago
wał i zdobył kolejną bramkę. Szkoda, że tak
nerwowo zachował się Gancarczyk. No ale cieszę się, że w
końcówce odskoczyliśmy rywalom i zasłużenie zdobyliśmy
trzy punkty. Chcieliśmy do Opola jechać z przewagą siedmiu
punktów i dobrze, że tak się stanie. Mecz z Oderką będzie
najważniejszy, ponieważ jest najbliższy. Uważam, że wynik w
tym spotkaniu niczego nie rozstrzygnie. Sezon będzie trwał
nadal.
Grzegorz Bonk, zawodnik Energetyka ROW

Do utraty bramki graliśmy dobrze. Potem tro
chę się pogubiliśmy. Jesteśmy jednak liderem
i ponownie zaczęliśmy kontrolować to co się
działo na boisku. Przed tym meczem trener
nam trochę odpuścił na treningach i było z na
szą świeżością zdecydowanie lepiej niż w poprzednim spotka
niu. Kolejny mecz, ten w Opolu będzie bardzo ważny. Jedziemy tam wygrać. Nie uważam jednak, aby było to spotkanie
sezonu. Mamy nad Oderką 7 punktów przewagi. Zresztą nie
patrzymy na innych tylko na siebie.

■ KOSZYKÓWKA - Ekstraklasa

Utex ROW Rybnik spadł z ligi
dowały, że rybnicka drużyna
spadlana 12. miejsce w tabeli

ganizacji ligi. Istniej bowiem
realna szansa, że PLKK zdecy

Mecz z Ineą Poznań, o być
albo nie być, rozpoczął się dla

stało się faktem. Rybnickie
koszykarki w ostatnim meczu
sezonu przegrały na swoim
parkiecie z Ineą Poznań. To i
wygrane Odry Brzeg spowo

i opuściła szeregi ekstraklasy.
Teraz kibice i wszyscy ludzie
związani z rybnicką koszy
kówką muszą czekać na

duje się na zwiększenie licz
by drużyn uczestniczących w
najwyższej klasie rozgrywko
wej . To pozwoliłoby na wyku

Utex-u dobrze. Podopieczne
Mirosława Orczyka wygrały
dwie pierwsze kwarty. Do
przerwy sama Koehn uzbie

potwierdzenie plotek o reor

pienie tzw. dzikiej karty.

rała 19 punktów i głównie
dzięki niej Utex ROW pro
wadził 41:35. Trzecią odsło
nę spotkania rybniczanki
zremisowały i wydawało
się, że kontrolują przebieg

Mirosław Orczyk przez większość sezonu mówił, że najważniejsze
to wygrać wojnę. Życie pokazało, że nie było to możliwe.
ki musiały liczyć na porażkę
w ostatniej kolejce, w której
Utex pauzował, Odry Brzeg.
Niestety, stało się inaczej. Za

nie powtórzyła się sytuacja
z właśnie zakończonego
sezonu, w którym to chwil
radości kibice mieli jak na le

wydarzeń na parkiecie. Nie
stety, jak się okazało, było
inaczej. Ostatnie dziesięć
minut to zdecydowana do
minacja przyjezdnych. Po
ostatnim gwizdku na tablicy
wyników było 82:75 dla Inei
a na twarzach zawodniczek
z Rybnika pojawił się smutek
wymieszany z obawą.
Po tej przegranej rybniczan-

wodniczki z Brzegu dość pew
nie ograły Ineę w Poznaniu i

karstwo.

FOT. ŁUKASZ ŻYŁA

To co wydawało się niemoż
liwe jeszcze tydzień temu,

to one cieszą się z utrzymania
w Ford Germaz Ekstraklasie.
W Rybniku wszyscy czekają
na decyzję władz ligi. Z dru
giej strony nawet pozytywne
wieści z Warszawy nie zała
twią wszystkiego. Kluczową
sprawą jest zbudowanie od
powiedniego budżetu, aby

Utex ROW Rybnik
-INEAAZS Poznań 75:82

(18:14,23:21,21:21,13:26)

Utex: Laurie Koehn 30,
Rebecca Harris 20, Anna
McLean 9, Karolina Stanek
6, Barbara Głocka 4, Alendra
Brown 4, Katarzyna SuknaTOWSka 2.

Marek Pietras

REKLAMA

Nowa Indica 1/ł I w starej cenie?

WTSiR ncmtica w Gorzycach

(ładnie tak.

Możliwość odliczenia 23% VAT*

SAMOOBSŁUGOWA MYJNIA BEZDOTYKOWA 24H

ul. Bogumińska 31
tel. 32 451 46 34

www.nautica-gorzyce

MYJNIĄ

► basen pływacki 25x1

I basen
12x6 mz
► 4 jacuzzi

I zjeżdżalnia
LATA GWARANCJI
Obszerny baęazrik i dzielona tylna kanapa

Au-

TATA

MOTORS

Owner of Jaguar and Land Rover

www.tatamotor.com.pl

> tunel wodny

Gleńsk

ul. Bieiunska 64,43-200 Pszczyna
Tel. (32) 447 44 04
Dealer samochodowy marki

> grota solna

Zużycie paliwawcyklu mieszanym od 4,9do5,9/1/100km. Emisja C02 wcyklumieszanymod129do139ę/km. Informacje na temat

ponadto zapraszamy do: salonu odnowy biologicznej, kawiarni, sklepów:
sportowego, akwarystycznego oraz fryzjera, gabinetu stylizacji paznokci i punktu

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

informacji turystycznej.

tata

I bogaty wybór programów

I brak mechanicznego tarcia po lakierze
I doskonała czystość bez uszkodzeń lakiem ’
I mycie wybranych elementów pojazdu
I brak konieczności demontażu lusterek, bagażnika na dachu, itd
I dwustanowiskowy odkurzacz

PSZÓW, UL. KS. PAWŁA SKWARY 54
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■ PIŁKA NOŻNA - I liga

Remis Odry z Ruchem Radzionków
Piłkarze Odry zapowiadali
przed wyjazdowym spotka
niem z Ruchem Radzionków
chęć zmazania plamy, po

Ruch Radzionków

1:1

Odra Wodzisław

Bramki: Adrian Świątek (78.) - Tomasz Stolpa (58.)

Odra:

porażce 1:3 z GKP Gorzów.
Udało się to w połowie. Odra
co prawda w Radzionkowie
nie przegrała, ale dalej czeka

Buchalik, Jary, Tanzyna, Cybulski, Caha, Nganbe Nganbe, Stolpa, Skrobacz

(Kuczok 68. Odunka 88.), Sikorski, Brzozowski, Polak (Sobik 66.)

Ruch:

Skorupski, Szymura, Kowalski, Rocki, Bielancin, Foszmańczyk, Giel, Mróz
(Rzepka 46.), Cieluch (Przybecki 46), Jarka, Świątek

Żótte kartki:

na pierwsze wiosenne zwy
cięstwo.
Pierwszą dogodną sytu
ację stworzyli w tym meczu
gospodarze, ale z bliskiej od
ległości nie popisał się Adrian
Świątek, który źle przymie

Giel - Buchalik Jary, Sikorski

Sędzia: Wajda

pierwszej połowy dob rą sytu
ację mieli piłkarze Jarosława
Skrobacza, ale Jean Nganbe
Nganbe trafił w słupek. Spo
ro zamieszania w szeregach

rzył głową. W końcówce

PO MECZU POWIEDZIELI
Jarosław Skrobacz, trener Odry

Zagraliśmy ofensywniej niż w poprzednich meczach. To przynio
sło efekt. Myślę, że gdyby zespól byt należycie przygotowany pod
względem fizycznym, to dowieźlibyśmy wygraną do końca. Nie
stety jest remis, a remisami w lidze się nie utrzymamy.
Artur Skowronek, trener Ruchu

Nie da się wygrać meczu grając dobrze tylko 25 minut. Zagra
liśmy dziś do 65 minuty po prostu słabo, co jasno trzeba sobie
powiedzieć.

obronnych Odry siał Piotr
Rocki. Były zawodnik Odry
to dogrywał, to strzelał, ale
wraz z kolegami patentu na
Michała Buchalika nie zna
lazł. W 58. minucie ogromne
powody do zadowolenia mie
li piłkarze Odry. Doskonałe
podanie Łukasza Skrobacza

trafiło do Tomasza Stolpy, a
ten nie miał problemów z po
konaniem bramkarza Ruchu.
Gospodarze ruszyli do odra
biania strat. W 78. minucie
wykorzystali kolejne dobre
zagranie Rockiego. Uściślając
zrobił to Świątek, który tylko
dopełnił formalności, poko
nując Buchalika z najbliższej

Tomasz Stolpa po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Tym razem jego bramka dała Odrze remis.

odległości. Do końca meczu
wynik nie uległ już zmianie.
Spora grupa kibiców Odry,
która udała się na to spotka
nie miała mieszane odczu
cia. W dalszym ciągu muszą

czekać na zwycięstwo swo
jego zespołu. Wszyscy mają
nadzieję, że nadejdzie ono
już w kolejnym spotkaniu,
w którym przeciwnikiem
Odry będzie Kolejarz Stróże.

Mecz, którego stawką będzie
przysłowiowe 6 punktów rozpocznie się o godz. 16.00 w
Wielką Sobotę 23 kwietnia.
(art)
źródło: ruchradzionkow.com

■ PIŁKA NOŻNA - Odra Wodzisław

■ PIŁKA NOŻNA - Liga okręgowa

Nowy dyrektor chce nauczyć piłkarzy profesjonalizmu

Zwycięstwo Czarnych Gorzyce

W Odrze Piotr Sowisz,
nowy dyrektor, pracował już
wcześniej jako asystent trene
ra Robert Moskala. - Mówi
się, że nigdy nie powinno
się wchodzić dwa razy do tej
samej rzeki. W moim przy
padku jest to nieaktualne, bo
współpracę z Odrą podejmuję
po raz trzeci - uśmiecha się
Sowisz, który w Odrze roze
gra! 108 spotkań. Co będzie
należało do jego głównych
zadań? - Dariusz Kozielski
i Marek Zdrahal często są w
rozjazdach załatwiając różne
sprawy związane z przyszło
ścią Odry. Często nie ma ich
w klubie, a ktoś tu musi być,
żeby zająć się sprawami bieżą

im swoje uwagi, które wyni
cymi. Wiadomo, że w Odrze
kają z mojej obserwacji zespo
wszystkiego brakuje, oprócz
łu. Dotyczyły one podejścia
jednego - czyli problemów.
_______ do własnych
Czasem trzeba
szybko podjąć
obowiązków.
doraźne decy
Niektórzy pił
Niektórzy pił
zje i to będzie
karze Odry nie karze Odry nie
należało mię
postępują ani
dzy innymi do postępują ani nie myślą nie myślą jak
moich zadań jak profesjonaliści. Oni
profesjonali
- mówi Piotr
ści. Oni muszą
muszą zrozumieć, że
Sowisz.
zrozumieć, że
Nowy dyrek stoi przed nimi ogrom
stoi przed nimi
tor Odry bę
ogromna szan
na szansa.
dzie również
sa wybicia się i
wspomagał - od nich zależy
sztab szkoleniowy jako asy
czy ją wykorzystają. Podobne
stent trenera Jarosława Skro
uwagi ma zresztą trener Jaro
bacza. - Rozmawiałem już z
sław Skrobacz - podkreśla
zawodnikami i przekazałem
Sowisz, wskazując na swój

W

przykład. - Kiedy zaczynałem
karierę w Odrze to też akurat
spadliśmy, ale potrafiliśmy
się wygrzebać z tarapatów
- przypomina. Od dłuższego
czasu Sowisz jest związany z
Dariuszem Kozielskim i jego
klubem Gosiaw Jediownik,
w którym również pełni obo
wiązki dyrektora. Jako taki
jest również dyrektorem li
dera III grupy ligi okręgowej
Gosława Jediownik/GKS-u
1962 Jastrzębie. - Obecnie w
Gosławiu i Jastrzębiu sprawy
są na tyle dobrze poukładane,
że nie mam aż tylu obowiąz
ków, by nie dać sobie rady z
nowąfunkcjąw Odrze - koń
czy Piotr Sowisz.
(art)

Tym razem drużyna Jana
Adamczyka pokonała na
wyjeździe drużynę z czo
łówki Silesię Lubomia. Mecz
zakończył się wynikiem 1:0
dla gości, którzy dzięki temu
zwycięstwu wyrwali się z
ostatniego miejsca.
Jedyna bramka spotkania
padla po rzucie karnym. Oko
ło 60. minuty Łukasz Smuda
sfaulowat w polu karnym
Mirosława Pawlusińskiego i
sędzia wskazał na 11. metr.
Strzelcem gola został Mar
cin Ogierman. Wcześniej
obie drużyny miały swoje
sytuacje. Miejscowi najbliżej
szczęścia byli po akcji Mar
cina Dzierżęgi, który jednak
nie zdołał trafić do bramki z

odległości 2 metrów, bo piłkę
wyłuskał mu bramkarz Czar
nych.
- Rywal zagrał dziś z więk
szą determinacją niż my. Pe
wien niedosyt pozostaje, bo
był to raczej mecz na remis
- podkreśla Bolesław Bu
chalik, trener Silesii. Innego
zdania był jego vis-a-vis w
drużynie Czarnych. - Zagra
liśmy dziś mądrzej i dojrza
lej niż drużyna gospodarzy
i nasze zwycięstwo jest jak
najbardziej zasłużone. A to,
że skończyło się tylko 1:0 to
taki przypadek, bo wynik po
winien być bardziej okazały
- przekonuje Jan Adamczyk,
trener Czarnych.
(art)

www.tanczymy.com

wiSDLAR

• Kursy tańca towarzyskiego I-IV stopnia
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WISOLAR oferuje najwyższej jakości

• Lekcje dla nowożeńców

systemy w oparciu o odnawialne Źródła Energii.

CZĘŚCI
I AKCESORIA RAJDOWE

ODZIEŻ
DLA ZAWODNIKÓW

GF&n
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• Latino solo

PARADIGMA

V pompy ciepła powietrzne i gruntowe: ALPHAINNOTEC

Czerwionko-Leszczyny, Rybnik, Żory,

V kominki z płaszczem wodnym: ELKOMATIC

Suszec, Radlin, Szczejkowice

Tel. 663 490 473

V wentylacja z odzyskiem ciepła i wilgoci: ENERVENT

Prowadzimy doradztwo w temacie BUDYNKÓW PASYWNYCH.
Działamy w Programach Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Śląska.

WISOLAR WIEJA JAKUB

Rybnik, ul.W.Kadłubka 15
tel. 513 333 903
www.ravenautosport.pl
[ss»jcsg
bimarcz^’

Oferujemy:
V systemy solarne: SONNENKRAFT, WATT,

ara

ul.Raciborska 36
44-200 RYBNIK
www.wisolar.pl
wisolar@wisolar. pl
tel. 694 731 111

nowiny ni
BAZA FIRN'

Żnow"<l'enc'

M\|pisz
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:

0608 678 209, 032 415 47 27 w.12
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■ PIŁKA NOŻNA - Klasa okręgowa

III LIGA
(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

XX kolejka (16/17.04.2011)
Polonia Łaziska Górne- Energetyk ROW
Orzeł Babienica/Psaiy - Oderka Opole

2:5
li

KŚ Krasiejow — BKŚ Bielsko—Biata

0 3 (woj

MKS Myszków - Victoria Chróścice

ii

LŻŚ Piotrówka - LZS Leśnica03

Y.ip.t°.ha_Q?.S.?t9.ph.9.yy.a.~..?kalnik Gracze.31.
Skałka Żabnica - Pniówek Pawłowice

12

Rozwoj Katowice - Start Bogdanowice

10

TABELA

Jedność Jejkowi
ce zmierzyła się na
własnym stadionie z
KS Rafako Racibórz.
Poza zespołem gości z
pewnością nikt inny nie
opuszczał boiska w Jej
kowicach z poczuciem
szczęścia.
Zgodnie z oczekiwania
mi raciborzanie rozpoczęli
spotkanie głęboko cofnięci,
z ustawieniem mocno de
fensywnym. Przewaga Jed

ności została zmącona w
10. minucie, gdy kolejne wy
strzelenie piłki przez Rafa
ko zakończyło się wybiciem

futbolówki na aut ok. 40 me
trów od bramki Jedności. Go
ście szybko wykonali rzut z
autu gubiąc na prawej flance
obrońców, a niegroźny strzał
został przez Jurka Dyczkę je
dynie sparowany do przodu.
Tam przy piłce najszybciej
znalazł się Robert Kuczmaszewski, który nieszczęśli
wie wpakował piłkę pod
poprzeczkę własnej bramki.
Gol z niczego nieco podła
mał Jedność. Pierwszy dobry
atak i strzał w światło bram
ki kibice z Jejkowic zobaczyli
dopiero w 21. minucie, kiedy
to Koczwara wybronił sytu

ację 1 na 1. Następne minu
ty to wciąż walenie głową w
mur zawodników Damiana

PO MECZU POWIEDZIAŁ

Cicheckiego. Niestety, ich
poczynania na boisku nie
przynosiły wymiernych efek
tów. Po przerwie Jedność
zaczęła grać nieco lepiej. W
54. minucie dobrą wrzutkę
z prawej strony wykorzystał
Kamil Pancer, zdobywając
wyrównującą bramkę. Pił
karze J edności czuj ąc szansę
na zmianę rezultatu zaczęli
grać szybciej, co było jedy
ną receptą na szczelny mur
zawodników z Raciborza.

Groźne ataki najczęściej koń
czyły się jednak na dobrze
dysponowanym bramkarzu

Zagraliśmy dziś niestety dramatycznie stabo i niewiele w su
mie trzeba byto pokazać, żeby nas pokonać. Oczywiście bez

woli walki Rafako nie osiągnęłoby niczego, z całym szacun
kiem dla przeciwnika takich meczów nie wolno jednak prze

niekorzystny rezultat. Fanta
styczny strzał z rzutu wolne
go Wojtka Dudka końcówką
paznokcia sparował jednak
na słupek bramkarz gości.

Koczwara wykazał się rów
nież doskonałymi umiej ętnościami broniąc strzał głową
Michała Pieczki. Ostatecznie
goście wygrali 2:1 po meczu,
w którym kolejny raz spraw
dziła się maksyma, że futbol

20

39

3 BKS Stal Bielsko-Biała

20

37

31-15

4. LZS Leśnica

20

36

36-23

5. Skałka Żabnica

20

34

28-19

6 Polonia Łaziska Górne

20

30

28-27

7. Rozwój Katowice

19

28 24-17

8. Start Bogdanowice

20

28

29-25

9. Orzeł Babienica/Psary

19

27

24-22

10.MKS Myszków

19

25

29-25

11 LZS Piotrówka

20

23

35-32

12.Pniówek Pawłowice

19

21

17-25

13.Victoria Częstochowa

20

21

19-30

14.Victoria Chróścice

19

17

12-32

15 Skalnik Gracze

19

10

18-39

16 KS Krasiejow

20

4

6-54

32-14

XIX kolejka (16.04.2011)
2:0(10)

Rogów-Mikołów

Ornontowice - lima Racibórz

1:2 (0:0)

Rekord B-B - Rydułtowy

5:0 (3:0)

Czaniec-Marklowice

2:0 (0:0)

Żory-Podbeskidzie B-B II

1:2 (1:0)

Porąbka - Carbo Gliwice

3:0 (1:0)

Bojszowy - Nadwiślan Góra

2:4 (03)

Ruda SI. - Czechowice-Dziedzice

0:0

TABELA
1 Rogów

19

40

33:18

2.Rekord B-B

19

40

44:15

3 Czechowice-Dziedzice

19

39

39:20

4. Nadwiślan Góra

19

35

44:32

5. Czaniec

19

34

27 19

miesz (65. Kubica), Reguta, M. Pieczka, Odon, Pancer (75. Paszenda), Dudek

6. Podbeskidzie B-B II

19

32

39:20

REZERWA: D. Cichecki, G. Gańczorz, ESanaśkiewicz
RAFAKO: Koczwara, Urbisz, Wojciechowski, Skopiński,

7. Mikołów

19

28

25:26

8. Ornontowice

19

27

29:33

9. Bojszowy

19

25

36:35

10. Rydułtowy

19

24

34:37

11 Unia Racibórz

19

20

22:45

12 Porąbka
13.Ruda Śląska

19

20

22:37

19

19

35:41

14 Marklowice

19

13

16:28

15.Carbo Gliwice
16.Żory

19

12

22:40

19

12

18:39

Rafako Racibórz

BRAMKI: Pancer (54.) - Kuczmaszewski (10. samobójcza), Grabin 10k (72.)
JEDNOŚĆ: Dyczka, Kogut, Kuczmaszewski, Wypchoł (88. Paprotny), S. Pieczka,

Le

Puzio, Pytlik, Ułański (90.

grywać. Rafako nie zaskoczyło nas absolutnie niczym, to my

Zajda), Sombrowski (61. Pawlisz), Pikuta, Grabimok (87. Dancewicz), Rosik (84.

zaskoczyliśmy chyba samych siebie. Czy można stracić dwie

Zieliński)

bramki w meczu, w którym przeciwnik oddat półtora strzału

REZERWA: Kałuża, Cieszyński, Baran
ŻÓŁTE KARTKI: Kogut, M. Pieczka, S. Pieczka - Sombrowski, Rosik

na bramkę? Zupełny brak stów.

46 48-17

2 Oderka Opole

IV LIGA

(pm)

| "2

1 Energetyk ROW Rybnik 20

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 2)

nie jest sprawiedliwy.

Rafako - Koczwarze. Ten
okres gry zakończył się w 72.
minucie kiedy to w banalny
sposób Grabiniokna lewym

Jedność Jejkowice

KRZYSZTOF JURCZYK, wiceprezes i drugi trener Jedności

skrzydle
wymanewrował
obrońców gospodarzy a póź
niej pokonał Dyczkę. Jedność
próbowała jeszcze zmienić

SĘDZIOWIE: Adamus, Cierniak, Hulak (Bytom)

Jerzy Dyczka, bramkarz z
Jejkowic w potyczce z Rafako
dwukrotnie musiał wyciągać
piłę z siatki

KLASA OKRĘGOWA

REKLAMA

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 1)

XIX kolejka (16/17.04.2011)

■ PIŁKA NOŻNA
- liga okręgowa grupa III

BAWÓŁ POWALIŁ
RYWALA
Pierwszą wygraną od ośmiu
kolejek zanotowat w meczu
ligi okręgowej Start Pietrowice
Wielkie, który pokonał u siebie
Borowika Szczejkowice 2:1.
Bramki dla gospodarzy byty
autorstwa Łukasza Bawota, a
jedynego gola dla przyjezd
nych zdobył Tomasz Adam
czyk. Spotkanie byto wyrów
nanym widowiskiem, gdzie
piłkarsko lepiej prezentowała
się drużyna gospodarzy. Ze
spół ze Szczejkowic, grający
prosty futbol, miat jednak wię
cej okazji do zdobycia bramki.
Słaba skuteczność i brak zim
nej krwi pod bramką Andrzeja
Skrockiego spowodował, że to
przyjezdni schodzili z boiska
pokonani. Pod koniec meczu
drugą żóttą kartkę otrzymał To
masz Adamczyk za popchnię
cie przeciwnika po gwizdku
sędziego. Arbiter główny tego
spotkania uznatto zachowanie
zawodnika Szczejkowic za niesportowe.
START: Andrzej Skrocki, Grze
gorz Taradejna(Michat Kozak
65.), Marcin Smętek, Rafat Watras, Sebastian Kowalczyk, Ra
fat Drożdż, Dawid Gotdyn, Le
szek Nieckarz, Łukasz Bawot,
Paweł Filip, Mateusz Tworek(Andrzej Machulak 56.).
BOROWIK: Łukasz Gruszka, Ja
nusz Piksa, Wojciech Konsek,
Dariusz Kowalewski, Mateusz
Krawczyk, Rafat Rybak, Wal
demar Krupa(Pawe) Blaut 70),
Arkadiusz Grzyb( Mariusz Szy
mański 65.), Dawid Barczyk,
Tomasz Adamczyk, Mariusz
Koczorowski
(WiZ)

Zapowiedzi

Iskra Pszczyna - Tempo Paniówki

1:1

Unia Bieruń Stary - Sokół Wola

2:0

■ III LIGA
(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

XXI kolejka (20/23.04.2011)

1:2

MKS Lędziny-Leśnik Kobiór

5:1

Znicz Jankowice - Czarni Piasek

0:2

LKS Betk-Pogoń Imielin

1:2

GKS II Katowice-LKS Łąka

6:1

Krupiński Suszec - Stal Chełm Śląski

3:4

Stal Bielsko-Biała - Rsary/Babienica

lub do wyczerpania zapasów.
Promocja obowiązuje

Unia Kosztowy - Concordia Knurów

(śr 16:00), Rozwój Katowice - Łaziska
Górne (sb 11:00), Pawłowice Śląskie

od 1 do 23

ezerwuij czas na

- Victoria Częstochowa (sb 13:00),
Bogdanowice - Żabnica (sb 13:00),
Leśnica - Myszków (sb 13:00), Skalnik

Gracze - Piotrówka (sb 13:00), Oderka
Opole - Energetyk ROW Rybnik (sb

16:00), Victoria Chróścice- pauza.

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

XX kolejka (23.04.2011)
Unia Racibórz - Podbeskidzie Bielsko-

-Biata II (sb 11:00), Rogów - Porąbka
(sb 11:00), Marklowice - Bojszowy
(sb 11:00), Żory - Rekord Bielsko-

TABELA
1.Iskra Pszczyna

19

48

52-8

2. Unia Bieruń Stary
3. Stal Chełm Śląski

19

32

29-22

19

32

36-32

4. Krupiński Suszec

19

31

41-28

5. Sokół Wola

19

31

30-28

6 Leśnik Kobiór

19

28 31-28

7.Czarni Piasek

19

28

29-35

8. MKS Lędziny

19

27

32-27

9.Pogoń Imielin

19

27

24-31

19

26 36-26

11.Concordia Knurów

19

25

12.LKS Betk

19

24 33-34

13.Tempo Paniówki

19

22

24-40

14.LKS Łąka

19

16

22-34

15.Unia Kosztowy

19

13

17-31

16.Znicz Jankowice

19

11

22-49

10.GKS II Katowice

20-25

-Biata (sb 11:00), Czechowice-Dziedzice - Rydułtowy (sb 11:00), Mikołów

KLASA OKRĘGOWA

- Czaniec (sb 11:00), Nadwiślan Góra
-RudaŚląska (sb 11:00), Carbo Gliwi

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

ce - Ornontowice (sb 11:00).

■ KLASA OKRĘGOWA

399,-

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 1)

329

XX kolejka (23.04.2011)
Łąka - Betk (sb

11:00),

Paniówki

- Krupiński Suszec (sb 11 00), Sokół

XIX kolejka (16/17.04.2011)
Krzyżanowice-Czyżowice

2:0(10)

Nędza - Pszów

0:0

Jejkowice - Ratako Racibórz

1:2 (0:1)

Syrynia-Świerklany

1:1(11)

Pietrowice Wielkie - Szczejkowice

2:1(21)

Lubomia-Gorzyce

0:1 (0:0)

Potomia — Rymer Rybnik

1:1 (0:0)

Skrzyszów-Jedłownik*

0:3 (0.0)

Wola - Iskra Pszczyna (sb 11:00),
Czarni Piasek - Lędziny (sb 11:00),

Kobiór - Kosztowy (sb 11:00), Concor

Zaległy mecz XI kolejki (13.04.2011)
Rymer Rybnik-Jedłownik*

1 Jedłownik*

19

48

6313

2. Krzyżanowice

19

33

44:28

3. Pszów

19

32

38:27

4. Lubomia
5. Świerklany

19

31

37:35

19

30

35:29

6. Pietrowice Wielkie

19

30

33:30

7. Jejkowice

19

29

33:28

8. Rymer Rybnik

19

29

29.29

9.Nędza

19

28

37 28

10.Ratako Racibórz

19

27

29:40

ll.Czyżowice

19

26

26:32

12.Syrynia

19

21

33:35

11:00), Jedłownik* - Nędza (sb 11:00
w Jastrzębiu), Świerklany - Potomia

13.Szczejkowice

19

17

27:49

14 Potomia

19

17

24:35

(sb 11:00), Szczejkowice - Skrzyszów

15.Gorzyce

19

16

23:46

(sb 11:00).

16.Skrzyszów

19

14

20:47

Imielin -Jankowice (sb 11:00), Chełm
Śląski-GKS Katowice II (sb 11:00).

Sofa Karo LUX 3DL

1299,-

899,-

■ KLASA OKRĘGOWA

cenowy

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

XX kolejka (23.04.2011)
Rafako Racibórz-Lubomia (sb 11:00),

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;

0:0

TABELA

dia Knurów - Bieruń Stary (sb 11:00),

Gorzyce

-

Pietrowice

Wielkie

(sb

11:00), Pszów - Syrynia (sb 11:00),

Czyżowice - Jejkowice
Rymer Rybnik -

(sb

11:00),

Krzyżanowice

(sb

Pod nazwą ledlownik* występuje lastrzębie.

RACIBÓRZ | WODZISŁAW | RYBNIK • wtorek, 19 kwietnia 2011 r.

6 sport-365.pl
■ PIŁKA NOŻNA - Klasa A podokręg Racibórz

A KLASA
(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XX kolejka (16/17.04.2011)
Gaszowice-Krzanowice
Górki Śląskie - Ruda Kozielska

4:0 (1:0)

Krzyżkowice - Samborowice

4:0 (0:0)

Rudy - Rzuchów

2:1 (1:1)

Tworków - Buków

0:0

Kornowac-Ocice Racibórz
Turza Śląska -Zawada

0:3 (0:2)

1:0 (1:0)

Pech Kubicy na ostatniej prostej

3:2 (1:1)

Nowa Wieś - Kuźnia Raciborska

Tworków bezbramkowo zre
misował z Bukowem. Mimo

1:3 (0:2)

zaciętej walki gra była czysta

TABELA
1. Kuźnia Raciborska

19

43

52:22

i sędzia nie sięgnął po kartki.

2. Gaszowice

19

40

52:28

3. Zawada
4. Górki Śląskie

19

37

37:16

19

37

46:18

5. Turza Śląska

19

31

41:42

6. Krzanowice

19

31

38:28

20

29 33-31

10. LKS Rój

20

29

32-35

11.Górnik Czerwionka

20

27

37-41

12.0lza Godów

20

24

25-45

13. KS Wielopole

20

23

33-47

„Co za miechy!” dolatywało
spod budynku z zegarem gdy
kibice narzekali na grę gospo
darzy. Dla nich celem nadrzęd
nym była walka o utrzymanie.
Goście chcieli zająć tak wyso
kie miejsce w tabeli jak się
dało. Do Tworkowa przyjecha
li bez podstawowego napastni
ka Kamila Kubicy. Gospodarze
wystawili najmocniejszy aktu
alnie skład. Pojedynek obser
wował były trener Tworkowa
Krzysztof Polczyk. - Mają tu
świetną, młodą drużynę. Wi
dać było od początku, że dice
pokazać swą wyższość, ale od
35. min to Buków był bardziej
widoczny. W całym meczu też
był troszkę lepszy. Tylko pech
przeszkodził im w wywiezie
niu stąd trzech punktów, bo
gdyby napastnik w ostatniej
minucie nie zatrzymał się
nagle (akcja Dawida Kubicy-red.j, padłaby bramka - oce
nił szkoleniowiec akhialnie
prowadzący Gaszowice. Był
zadowolony z widowiska, bo
choć nie obejrzał goli to podo
bała mu się „walka na całego”.
Wyróżnił środkowego pomoc
nika gospodarzy Michała Salę.
- Wziąłbym go do siebie bez
zastanowienia - podkreślał.
W „setkach” też był remis, bo
Piotr Wieder mógł w pierwszej
połowie zdobyć prowadzenie
dla Tworkowa gdy z piłką
„majhiął się” po rzucie rożnym
bramkarz przyjezdnych.

14. Wicher Wilchwy

20

22 35-42

(ma.w)

15.Górnik Boguszowice

20

16

21-45

16.Orzet Jankowice

20

11

22-56

7. Rudy

19

28

29:27

8. Buków

19

27

35:29

9. Ruda Kozielska

28:31

19

25

10. Krzyzkowice

19

24

23:34

11. Kornowac

19

23

37:44

12 Nowa Wieś

19

23

30:36

13 Tworków

19

19

22:34

14.0cice Racibórz

19

17

29:61

15.Samborowice

19

16

27:47

16.Rzuchów

19

14

29:58

ZAPOWIEDZI
XXI kolejka (23.04.2011)
Ocice Racibórz - Nowa Wieś (sb 15:00), Kuź
nia Raciborska - Rudy (sb 15:00), Rzuchów
- Turza Śląska (sb 15:00), Buków - Krzyżko-

wice (sb 15:00), Samborowice- Górki Śląskie

(sb 15:00), Ruda Kozielska - Gaszowice (sb
15:00), Krzanowice - Kornowac (sb 15:00),
Zawada - Tworków (sb 16:30),

A KLASA
(PODOKRĘG RYBNIK)

XX kolejka (16/17.04.2011)
Wicher Wi Ich wy - Pierwszy Chwatowice

4 1

Orzeł Jankowice - Górnik Boguszowice___ H

Olza Godów - LKS Skrbeńsko___________ 3:0

___ 4:0

Granica Ruptawa-KS Wielopole

MKS 32 Radziejów - Polonia Łaziska____ 1:4
Górnik Radlin - TKKF Zuch Orzepowice___ 1:1
Start Mszana - Górnik Czerwionka_______1:1

Płomień Ochojec - LKS Rój

4:0

TABELA
1. Granica Ruptawa

20

45

51-18

2. Górnik Radlin

20

39

35-14

3. Pierwszy Chwatowice

20

35

33-23

4. LKS Skrbeńsko

20

33

51-38

5. MKS 32 Radziejów

20

30 39-37

6. Płomień Ochojec

20

30 38-26

7. Start Mszana

19

29

28-28

8. Polonia Łaziska Rybnickie 19

29

35-28

9. TKKF Zuch Orzepowice

ZAPOWIEDZI
XXI kolejka (23.04.2011)

PO MECZU POWIEDZIELI
Wojciech Maksymczak, trener LKS Tworków

To sztuka caty czas atakując nie dać sobie strze
lić gola z kontry. Graliśmy przeciw zespołowi do
brze ustawionemu w obronie. Nie siedziało nam
wszystko, Za bardzo chcieliśmy wygrać i nerwy
wiązały nam nogi. Bardzo dobre było sędziowa
nie.

Stefan Pawlik z Tworkowa w walce o pitkę z Jackiem Janiczkiem
z Bukowa

LKS Tworków

WYPOCZYNEK BUKÓW:

GZD

LKS Wypoczynek Buków

Szymon Sobol, Adam Lucyga, Marek Tomanek, Michał Zając

(53. Wojciech Konopek). Jacek Mężyk. Mieczysław Koźlik (70. Aleksander Kucza),

Jacek Janiczek (85

Seweryn Elsner). Łukasz Pawliczek, Zbigniew Burek, Mateusz

Tomanek (59. Rafał Koczy), Dawid Kubica

LKS TWORKOW:

Dawid Mańczyk, Andrzej Kłosok. Marcin Wieder, Daniel Koryciak,

Paweł Paprocki, Martin Wojtek (61. Michał Wolnik). Michał Sala (70. Grzegorz Adam
czyk). Paweł Skowyra (65 Mateusz Stronczek). Piotr Wieder. Mirosław Krakowczyk

(82 Michał Affa). Stefan Pawlik

SĘDZIOWIE:

Dariusz Kowacz (główny) oraz Dawid Krybus i Antoni Krybus

■ PIŁKA NOŻNA - Klasa A podokręg Rybnik

Adam Kubica, trener LKS Buków

Mieliśmy optyczną przewagę, zwłaszcza pod
koniec pierwszej połówki. W całym meczu byliśmy zespołem ciut lepszym, ale punktem na
wyjeździe się nie gardzi. Nasz ewidentny błąd w
defensywie z pierwszej połowy mógł kosztować
stratę gola. Syn Dawid miał dużą szansę zostać
bohaterem spotkania.

■ PIŁKA NOŻNA- Klasa B podokręg Rybnik

Płomień Ochojec - Wichet Wilchwy, LKS Rój

- Stait Mszana, Górnik Czeiwionka - Górnik
Radlin, TKKF Zuch Otzepowice - MKS 32 Ra

dziejów, Polonia Łaziska Rybnickie - Gianica

Godowa

(WaliW

Ruptawa, KS Wielopole - Olza Godów, LKS

Skibeńsko - Oizet Jankowice. Górnik Boguszo
wice-Pierwszy Chwatowice

B KLASA

j
1

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XX kolejka (16/17.04.2011)
2:4 (1:0)
Studzienna - Chałupki
0:0
Cyprzanów-Dzimierz

Zabetków - Pawtów'

1:2 (0:0)

Adamowice-Babice

Brzezie - Bieńkowice

3:6 (1:3)
2:2 (1:1)
2:3 (1:3)
1:1 (1:1)

Lyski - Nieboczowy

0:1 (0:1)

Gamów - Pstrążna
Wicher Pienia-Markowice

TABELA
1. Dzimierz

19

44

53:14

2. Nieboczowy

18

42

56:29

3. Brzezie

19

37

38:22

4. Gamów

19

34

47:40

5. Cyprzanów

19

31

39:38

6. Pawtów

19

30

53:45

7. Studzienna

19

28

42:32

8. Bieńkowice

19

28

42:33

9. Zabetków

19

25

43:42

10. Lyski

18

23

35:37

11 Markowice

19

20

36:41

12.Chatupki

19

17

35:57

13. Pienia Racibórz

19

16

29:61

14. Babice

19

14

36:47

15.Pstrążna

19

14

24:49

16.Adamowice

17

14

39:60

ZAPOWIEDZI
XXI kolejka (23.04.2011)
Płonią Racibórz - Lyski (sb 15:00), Markowice
- Cyprzanów (sb 15:00), Chałupki - Gamów

(sb 15:00), Pstrążna - Zabetków (sb 15 00),
Pawłów - Brzezie (sb 15:00), Dzimierz - Stu

dzienna (sb 15:00), Bieńkowice-Adamowice
(sb 15:00), Babice - Nieboczowy (sb 15:00).

W spotkaniu sąsiadów zza mie
dzy zdecydowanie lepsi okazali
się niżej notowani gospodarze,
którzy wygrali 3:0. Skrbeńsko
w dalszym ciągu bez punktu
na wiosnę.
Pierwszy gol w tym spotkaniu
padł już po kwadransie gry. W
sytuacji jeden na jeden znalazł
się DominikZganiacz, który nie
bez kłopotów ale jednak zdołał
przelogować bramkarza gości.
Około 40. minuty spotkania za
niesportowe zachowanie z bo
iska wyleciał Krzysztof Skóraś i
sytuacja gości skomplikowała
się jeszcze bardziej. Olza osła
bienie rywala wykorzystała
niemal od razu. W 45. minucie
na 2:0 podwyższył bowiem Ja
cek Mika, który trafił do bramki
po precyzyjnym dośrodkowaniu Zganiacza.
Sporo działo się również po
przerwie. W dalszym ciągu
przewagę posiadali gospo
darze, ale w 65. minucie to
Skrbeńsko powinno zdobyć
kontaktowego gola. W polu
karnym sfaulowany został za
wodnik gości i sędzia wskazał
na jedenasty metr. Okazji nie

wykorzystał grający
Skrbeńska Wiesław

trener
Herda,

którego strzał wybronił Michał
Budnik. Dobitka zatrzymała się
na poprzeczce. Chwilę później
taką samą sytuację miała Olza.

W polu karnym ścięty został ak
tywny tego dnia Zganiacz i sę
dzia odgwizdat drugiego wtym
meczu karnego, tym razem dla
gospodarzy. Do pitki podszedł
bramkarz Olzy Budnik i... trafił
w słupek. Olza jednak nie rezy
gnowała i kolejna akcja przy
pieczętowała jej zwycięstwo.
Indywidualną akcję Zganiacza
wykończy! Łukasz Borek.
- Zwycięstwo tak okazale na
pewno cieszy. Z pewnością
sprawę ułatwiła nam czerwo

na kartka dla zawodnika gości
- podsumował mecz Adrian
Konieczny, trener Olzy.
-Nie chce mi się nawet komen
tować zachowania zawodnika,
który dostał czerwoną kartkę.
Tak doświadczony, a zachowa!
się gorzej niż junior. Gramy
mocno osłabionym składem,
a tu jeszcze takie coś - nie kryl
zdenerwowania Wiesław Her
da, trener Skrbeńska.
(art)

Czerwona końcówka
w Marklowicach
Rezerwy Polonii koń
czyły mecz w „9” bo
dwóch zawodników
obejrzało w końcówce
czerwone kartki. Wiel
kiego wpływu na losy
spotkania to jednak nie
miało, bo Gołkowice
rozstrzygnęły sprawę
znacznie wcześniej.
Derby powiatu wodzisław
skiego w B klasie zakończyły
się wynikiem 4:2 dla gości z
Gołkowic, którzy na prowa
dzenie wyszli już w 10. minu
cie meczu po golu Damiana
Nowaka. Niespełna 10 minut
później wyrównał Rafał Ra
decki, który po dobrym po
daniu z boku boiska trafił do
pustej bramki. Chwilę póź

niej ponownie naprowadze
nie wyszli goście. Tym razem
drużynową akcję wykończył
Dawid Łaski. Rozgrywająca
bardzo dobre zawody ekipa
gości przed przerwą pod
wyższyła wynik, a strzel
cem gola ponownie został
Łaski. Ten sam zawodnik
po raz trzeci wpisał się na li
stę strzelców kilka minut po
przerwie, finalizując szybką
konfrę swojego zespołu. Roz
miary porażki w 65. minucie
zmniejszył Paweł Blanik, tra
fiając do siatki Gołkowic po
dośrodkowaniu z lewej stro
ny boiska. W 80. minucie
drugą żółtą kartkę obejrzał
Kamil Stefański z Polonii i
tym samym przed czasem
opuścił plac gry. W 84. mi
nucie w jego ślady poszedł
inny zawodnik gospodarzy

Rafał Pluciński, z tą różni
cą, że ten dostał czerwoną
kartkę od razu, za wejście

wyprostowaną nogą w nogi
zawodnika gości.
- Rywal zagrał dziś bardzo
dobre zawody i wygrał zasłu
żenie. My dziś nie potrafili
śmy dorównać Gołkowicom,
bo po prostu zagraliśmy sła
by mecz - podsumował spo
tkanie Bartłomiej Matysek
trener Polonii.
- Myślę, że kontrolowa
liśmy przebieg meczu od
początku do końca. Bardzo
dobre zawody rozegrali dziś
Dawid Łaski, Damian No
wak i Kamil Baranek, którzy
byli motorami napędowymi
naszych akcji ofensywnych
- podkreślał Piotr Łyczko,
trener Gołkowic.
(art)
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■ PIŁKA NOŻNA-Klasa B podokręg Rybnik

B KLASA
(PODOKRĘG RYBNIK)

XVI kolejka (16/17.04.2011)

Z piekła do nieba dzięki hattrickowi Bennka
Mecz w Gra bo wni pomię
dzy liderem B klasy i ekipą
KP Kamień miał bardzo duże
znaczenie dla układu tabeli.
Kibice, którzy pojawili się,
aby śledzić poczynania pił
karzy nie mogli narzekać na
nudę. Po pierwszej połowie
goście prowadzili 3:0, aby
ostatecznie zremisować 3:3.
W pierwszej połowie za
wodnicy z Kamienia popisali
się znakomitą skutecznością.
Horny i Oporski pokonali
bramkarza gospodarzy strza
łami z dystansu. Należy do

dać, że przy drugiej bramce
lepiej mógł się zachować
golkiper z Grabowani, Gdy
w 28. minucie na listę strzel
ców wpisał się Towarnicki
wydawało się, że jest po me
czu. Innego zdania byli jed
nak miejscowi piłkarze. W
drugiej połowie przystąpili
do odrabiania strat. Swój
dzień miał Przemysław Bennek, który aż trzy razy poko
nał bramkarza z Kamienia.
Mecz nie zakończyłby się
jednak
remisem,
gdyby
swoje okazje wykorzystali

zawodnicy gości. Szczegól
nie Towarnicki i Szymura,
którzy przegrali pojedynki
sam na sam z bramkarzem
gospodarzy.
Remis w tym spotkaniu
wykorzystała drużyna z Gotartowic, która rozbiła Żar

Szeroką 6:0 i wskoczyła na
fotel lidera. Sytuacja w ligo
wej tabeli jest bardzo cieka
wa. Wydaje się, że walka o
awans będzie trwać do ostat
niej kolejki.
Marek Pietras

KKF Jedność Grabownia

BRAMKI: Przemysław Bennek (52., 67.,

KP Kamień
84.) - Piotr Horny

(3.),

Pracz, Putko, Węgrzyk, Zak, Kuczera, Walach (46. Zniszczol), Humsk ,

Szymanowski, Bennek (80. Wypych), Wtadarz (46. Karolewicz), Henek (60. Forajter)

KAMIEŃ:

Węgrzyk, Manwera, Sulkowski, Nowak, Zając, Oporski, Foreiter (63. Szy

mura), Tlotka (46. Kiesiel), Horny. Szymura, Towarnicki

SĘDZIOWIE: Artur Witoszek, Artur Daniluk, Janusz Kania

PO MECZU POWIEDZIELI

LKS Baranowice - Inter Krostoszowice

8:1

Dąb Dębieńsko - Forteca II Świerklany

7:1

0:6

Ruch Stanowice - Polonia Niewiadom

1:2

TKKF Jedność Grabownia - KP Kamień

3:3

1. Sygnały Gotartowice

16

35

54-20

2.TKKF Jedność Grabownia 16

33

46-19

3. Dąb Dębieńsko

16

30

42-25

4. KP Kamień

16

30

38-29

5. Polonia II Marklowice

16

29

41-31

6. KS 27 Gołkowice

16

26

31-24

7. Orzeł Palowice

16

25 34-24

8. LKS Baranowice

16

25 32-24

9. Ruch Stanowice

16

22 22-24

16

20

16

14 28-47

12.Forteca II Świerklany

16

13

18-41

13. Płomień Czuchów

16

10

26-54

14. Inter Krostoszowice

16

7

23-66

Tomasz Knapik, trener Grabowni

Wiesław Wiera, trener Kamienia

Prowadziliśmy wysoko, mecz przebiega! pod
nasze dyktando dlatego szkoda, że tak się za
kończył. Trudno, taki jest sport. W sumie remis
jest sprawiedliwy, a mecz byt godny dwóch czo
łowych drużyn B klasy. Żeby wygrać zabrakło

FOT. M A R E K PIE TR AS

2:4

10 Polonia Niewiadom
11 Żar Szeroka

Przed meczem chciałem wygrać, nie zadawala!
mnie remis. Patrząc jednak na przebieg spotka
nia jestem zadowolony. Kamień zawiesi! nam
poprzeczkę bardzo wysoko. Na boiskach B klasy
rzadko zdarza się, aby ktoś zdobył trzy bramki.
Fajnie, że udało się to naszemu zawodnikowi,
może nie najlepszemu technicznie ale bardzo walecznemu. Po
takiej jesieni jaką mieliśmy, cały czas mierzymy w awans. My
ślę, że najgroźniejszymi rywalami będzie właśnie Kamień oraz
Gotartowice i Dębieńsko.

nam zimnej krwi i skuteczności w drugiej poło
wie. Szkoda, że nie mogliśmy zagrać w optymalnym składzie.
Dwóch naszych środkowych pomocników jest kontuzjowa
nych.

Sześć bramek zobaczyli kibice w Grabowni śledząc mecz na szczycie B klasy

3:1

Polonia II Marklowice - KS 27 Gołkowice
Żar Szeroka - Sygnały Gotartowice

TABELA
Dariusz Oporski

(21.), Dawid Towarnicki (28.)

JEDNOŚĆ:

Orzeł Palowice - Płomień Czuchów

■ PIŁKA NOŻNA-Klasa B podokręg Rybnik

33-40

ZAPOWIEDZI
XVI kolejka (23.04.2011)
Polonia II Marklowice - Sygnały Gotartowice,
TKKF Jedność Grabownia - Orzet Palowice, KP
Kamień - Ruch Stanowice, Polonia Niewiadom
- Dąb Dębieńsko, Forteca II Świerklany - LKS
Baranowice, Inter Krostoszowice - Żar Szero
ka, KS 27 Gołkowice - Płomień Czuchów

C KLASA
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

XIV kolejka (16/17.04.2011)
0:2(0:11

Lyski II- Gaszowice II

Bogunice - Raszczyce
iankowice-Siedliska

2:2 (1:0)

~ 2:3 (1:1)'

Kobyla - Czernica

3:1 (0:1)

Zawada Książęca - Górki Slą skie 1

5:0 (0:0)

Babice II-Nędza II

0:3 (WO)

TABELA
1. Nędza II

14

33

2. Gaszowice II

14

33

63:23

3. Siedliska

14

32

47:25

4. Zawada Książęca

14

27

32:19

5. Kobyla

14

24

38:37

6.Raszczyce

14

21

31:30

7. Bogunice

14

17

34:27

8. Jankowice
9. Górki Śląskie II

14

15

35:42

13

15

26:32

10.Czernica

14

13

2645

11. Lyski II

13

6

19:38

12. Babice II*

14

0

6:90

62:11

Babice //* wycofały się z rozgrywek.

KONTROWERSYJNY SPALONY I REMIS W STUDZIENNEJ

ZAPOWIEDZI
XV kolejka (30.04-01/03.05.2011)
Nędza II - Kobyla (sb 13:00), Lyski II - Jan-

kowice (nd 16:00), Gaszowice II - Zawada
Książęca (nd 17:00), Czernica - Siedliska (nd
17:00), Górki Śląskie II - Bogunice (wt 14:30),
Ra szczycę- pauza.

PO MECZU

W 20 kolejce LKS Studzienna

C KLASA
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

zagrała u siebie z LKS Chałupki.

XVII kolejka (16/17.04.2011)

W spotkaniu tym
Adrian Szymiczek,

nie padta żadna bramka.
Po weekendowych meczach

B podokręgu Racibórz,

zaś Chałupki plasują się

na dwunastej pozycji.
Mecz w Studziennej nie
należał
do
najciekaw
szych. Od początku spo
tkania gospodarze narzu
cili swój styl gry. Grali dużo
skrzydłami, próbowali też
zdominować środek pola.
Nie udało im się jednak
stworzyć
stuprocento
wej sytuacji bramkowej.
Goście starali się grać z
kontrataku, jednak defen
sorzy Studziennej szybko
przerywali ich „kontry".
Jedną z nielicznych akcji
podbramkowych w pierw
szej połowie dla Chałupek
stworzył Andrzej Kaczor.
Piłka po jego strzale minę
ła jednak bramkę.
Drugą część spotkania
zdominowała
Studzien
na.
Świetną
sytuację

miał Marcinek, którego
strzał został zablokowany.

Ostatnie 25 minut meczu
to... gra na czas zespo
łu z Chałupek. Golkiper
gości kilkukrotnie został
upomniany przez arbitra
za opieszałość, jednak nie
ujrzał żółtej kartki. Ostatni
kwadrans to dominacja
LKS Studzienna. Jednak
piłkarze Adriana Szymiczka nie potrafili zdobyć
zwycięskiego gola.
W doliczonym czasie gry,
bramkę strzelił Szymiczek,
ale jak się okazało był na
pozycji spalonej. Gol nie
został oczywiście uzna
ny. Protesty piłkarzy Stu
dziennej nic nie zmieniły.
Bezbarwne spotkanie za
kończyło się bezbramkowym remisem.

4:2 (1:0)

Kokoszyce - Owsiszcze

0:1 (0:1)

LKS Studzienna

Syrynia II - Pietraszyn

2:4 (2:1)

Grzegorzowice - Pietrowice Wlk. II

0:3 (WO)

Wojtek Kowalczyk

Roman Kaczor,

trener LKS Chałupki

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

STUDZIENNA:

Mateusz Mamczur, Łukasz Widenka. Marcin Sekuta, Krzysztof Ma

sny (73. Andrzej Piprek), Damian Siwoń (46, Piotr Tumulka), Marcin Psota, Adrian
Szymiczek, Dawid Marcinek (65.Jaroslaw Wieczorek). Krzysztof Talik, Adam Piecha-

czek (83. Micha! Jendrzejczyk), Mateusz Janik

CHAŁUPKI:

Dawid Fichna, Damian Sypień, Marcin Sypień. Marek Pytlik, Pawet Haj-

damacha (70. Maciej Koztowski), Radosław Sawicki. Mateusz Besz, Andrzej Kaczor,

Dawid Mikrut, Adam Bolik Jacek Podgórski (60. Tomasz Mucha)

ŻÓŁTE KARTKI: Marcin Sekuta, Adam
SĘDZIOWIE: tukasz Wojaczek,

Piechaczek - Damian Sypień, Adam Bolik

Bronislaw Pytlik, Eugeniusz Wyglenda

6:1 (5:0)

Rudnik - Lubomia II

przewagę
w meczu.
Byty sy
tuacje do
strzelenia
gola. Na
koniec sędzia nie uznał pra
widłowej bramki. Nie było
żadnego spalonego. Mecz
powinniśmy bez problemu
wygrać. Nie mamy pełnego
składu. Zawodnicy wyjeż
dżają za granicę lub studiu
ją. Budujemy drużynę na
przyszły sezon bo w tym
sezonie o awansie możemy
już chyba zapomnieć.

siódme miejsce w tabeli klasy

1:1 (1:0)

Borucin - Bolesław

grający trener

Mieliśmy

LKS Studzienna zajmuje

Belsznica-Wojnowice

Mamy
problemy
kadrowe.
Kilkunastu
zawodników
wyjechało
na zachód do pracy i
wracają za tydzień. Jeżeli
chodzi o mecz to był on
słaby. Naszym celem było
nie stracić bramki i to się
udało.

Olza

pauza

TABELA
1. Pietrowice Wielkie II

16

41

44:13

2. Borucin

16

37

50:12

3. Owsiszcze

16

33

56:21

4. Pietraszyn

16

33

45:29

5. Rudnik

16

31

40:20

6. Olza

15

23

36:32

7. Syrynia II

15

23

46:38

8. Bolesław

16

19

31:40

9. Lubomia II

15

15

22:52

10.Wojnowice

16

14

29:40

11.Kokoszyce

16

14

23:38

12. Betsznica

16

5

15:62

13.Grzegorzowice*

15

4

16:56

Grzegorzowice* wycofały się z rozgrywek.

ZAPOWIEDZI
XVIII kolejka (23.04.2011)
Lubomia II - Borucin (sb 11:00). Pietraszyn
- Olza (sb 11:00), Bolesław - Belsznica (sb
11:00), Wojnowice - Kokoszyce (sb 11:00),
Owsiszcze - Syrynia II (sb 11:00), Rudnik
- pauza, Pietrowice Wielkie II - pauza.

C KLASA
(PODOKRĘG RYBNIK)

XIV kolejka (16/17.04.2011)
Zryw Bzie-Start II Mszana

5:1

KS Szczexbicej^ LKS Źwonowjce

0J

LKS II Betk - Iskra Rowień

1 2
Naprzód Ktokocin - Granica II Ruptawa " "0:5

Unia Książenice - Polaris Żory

6:3

TABELA
1. Iskra Rowień

12

30

36-11

2. KS Szczerbice

12

25

28-10

3. LKS Zwonowice

12

20 24-17

4.Granica II Ruptawa
5. Polaris Żory

12

19

33-19

12

19

36-20

6. Zryw Bzie

12

17

24-20

7. Unia Książenice

12

17

24-18

8. Jedność Rogoźna

11

14

19-26

9. Start II Mszana

12

14 24-21

lO.LKSIIBełk

11

9

25-31

11.Naprzód Kłokocin

12

0

8-88

I
1
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JUNIORZY STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ-GRUPA A)

I
1

XI kolejka (17.04.2011)
Ocice Racibórz — Pawtów

1:2(01)

Syrynia - Rafako Racibórz

1:1 (0:1)

Studzienna - Zawada

1:3 (1:0)

Czyżowice - Pszów
Turza Śląska - Ptonia Racibórz

7:1 (4:0)

1. Czyżowice

11

28

2. Rafako Racibórz

11

23

45:11

3.Rawtów

11

21

35:22

4. Zawada

11

18

32:18

5. Pszów

11

16

32:24

6. Syrynia

11

15

34:27

47:10

7. Ocice Racibórz

11

14

24:35

8. Studzienna

11

12

25:31

9.Turza Śląska

11

10

27:56

11

0

8:75

ZAPOWIEDZI
XII kolejka (01.05.2011)
Pszów - Studzienna (nd 10:00), Pawłów
- Turza Śląska (nd 11:00), Płonią Racibórz

- Czyżowice (nd 11:00), Zawada - Syrynia

(nd 11:00), Rafako Racibórz - Ocice Racibórz
(nd 11:00).

JUNIORZY STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA BI)

XI kolejka (10/17.04.2011)
Tworków - Pstrązna _

_ 4:0(1:0)

Krzyżkowice - Rzuchów

2:0 (2:0)

Kornowac - Krzyżanowice

1:3(12)

Brzezie - Dzimierz

3:3 (2:2)

Zabelków - Olza

3:3 (0:3)

TABELA
30

41:9

11

24

27:20

11

24

41:10

4, Zabelków

11

23

30:11

5. Tworków

11

21

49:23

6. Olza

11

13

26:30

7.Rzuchów

11

12

32:28

8. Pstrązna

11

7

13:41

11

5

6:56

11

2

7:44

1. Krzyżanowice

11

2. Krzyżkowice
3. Kornowac

9. Dzimierz
10. Brzezie

Owsiszcze wygrały „rąbaninę” w Kokoszycach

1:1 (1:0)

TABELA

10.Ptonia Racibórz

■ PIŁKA NOŻNA - Klasa C podokręg Racibórz

Po słabym meczu LKS
Owsiszcze pokonały na wyjeździe 1:0 KS 25 Kokoszyce.
Strzelcem jedynej bramki zo
stał Kamil Cisz, który w 27.
minucie meczu otrzymał

gola. W 10. minucie meczu
potężnym uderzeniem z
rzutu wolnego popisał się
obrońca Kokoszyc Tomasz
Pluta. Piłka minęła mur go
ści i trafiła w poprzeczkę, po
czym skozłowała na 5. metr,
gdzie jeszcze próbował do
bić ją jeden z napastników
gospodarzy. Jego strzał był

prowadzenie powinni objąć
goście, ale ich napastnik z
najbliższej odległości po ude
rzeniu głową trafił w słupek
bramki Kokoszyc.
Wspomniana bramka Ci
sza nie zmieniła wiele w grze
obu zespołów. Owsiszcze po
siadały niewielką przewagę,
z której jednak niewiele wy
nikało bo akcje tej drużyny
albo zatrzymywały się na
szykach obronnych Koko
szyc, albo na bramkarzu tej
drużyny. Z kolei miejscowi
nie potrafili sforsować szy
ków obronnych gości, a jeśli
już się to udało to ich napast
nicy łapani byli na spalonym.

jednak mocno niecelny. To

Po zmianie stron obie dru-

doskonałe podanie „na nos”
i z najbliższej odległości wpa
kował pitkę do bramki gospo

darzy.
Optyczną przewagę od
początku spotkania posia
dali goście, ale to miejscowi
pierwsi byli bliżej zdobycia

KS 25 Kokoszyce

BRAMKA: Cisz (27.)
NAPRZÓD: Adamczyk,

LKS Owsiszcze

Górecki (Benczek 70). Jęczmionka (Sauer 46). Kunatowski.

Musiot (Ogrodzki 80), Najdrowski, Nowicki, D. Pluta, T. Pluta, Skupień (Biernat 46.),

Szymiczek

OWSISZCZE:

ZAPOWIEDŹ
Przełożony mecz XIV kolejki
(23.04.2011)

była w zasadzie jedyna god
na odnotowania sytuacja do
zdobycia gola stworzona w
tymi spotkaniu przez gospo
darzy. Kilka minut później

Bachorski, Gawlik, Adamiec, Gębski, Ćwik, Pientka, D Cisz (Seidler

78,), Hanzlik (Jusek 75.), K. Cisz, Framczek, Milota

ŻÓŁTE KARTKI:

Rzuchów - Tworków (sb 11:00).

SĘDZIA:

Sauer, Ogrodzki - Pientka. Adamiec, Gawlik

Kurzydym

ZAPOWIEDZI
XII kolejka (01.05.2011)

żyny uraczyły ponad setkę
kibiców o wiele gorszymi wi
dowiskiem, w którym akcji
bramkowych było jak na le
karstwo. Zaczęło się za to faulowanie zawodników rywala,
co dotyczyło piłkarzy jednej
i drugiej drużyny. W efekcie
sędzia zawodów pokazał w
tej części gry 5 żółtych kar
tek, a mógł nawet więcej. W
końcówce spotkania urazu
głowy po zderzeińu z rywa
lem doznał piłkarz gości Ra-

fał Gawlik. Ta na szczęście
okazała się na tyle niegroźna,
że zawodnik po opatrzeniu i

założeniu bandaża mógł kontynuowaćgrę.
(art)

PO MECZU POWIEDZIELI
Robert Pasieka, trener Naprzodu

Zagraliśmy słabo, o wiele słabiej niż w poprzednich spotka
niach i trudno powiedzieć dlaczego tak się stało. Stworzyliśmy
bardzo mało sytuacji bramkowych. Trudno w takim przypadku
wygrać mecz.
Andrzej Wypłosz, trener Owsiszcz

Tu nawet nie ma czego komentować, naprawdę. Proszę nie
pytać. Przecież było widać, że to była rąbanina a nie mecz.

Rzuchów - Zabelków (nd 11:00), Olza - Twor

ków (nd 11:00), Pstrązna - Kornowac (nd

11:00), Dzimierz - Krzyżkowice (nd 11:00),
Krzyżanowice - Brzezie (nd 14:00).

JUNIORZY STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA B2)

XI kolejka (17.04.2011)
Raszczyce- Ruda Kozielska

4:1 (2:0)

Bogunice - Gamów

7:0 (3:0)
8:0 (2:0)

Markowice -Samborawice
Rudy

pauza

Górki Śląskie

pauza

TABELA
38:5

l.Rudy

8

24

2. Bogunice

9

24

29:9

3. Markowice

9

18

37:15

4. Samborowice

9

12

21:25

5. Gamów

9

10

26:35

6. Ruda Kozielska

9

7

12:24

7. Raszczyce

9

6

12:36

8. Górki Śląskie

8

3

12:38

ZAPOWIEDZI
XII kolejka (01.05.2011)
Samborowice - Bogunice (nd 11:00), Ruda
Kozielska - Górki Śląskie (nd 11:00), Gamów
- Raszczyce (nd 11:00), Markowice - pauza,

Rudy-pauza.

JUNIORZY MŁODSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XI kolejka (16/17.04.2011)
Adamowice Rogów_
3:7 (0:4)
Nędza - Pietrowice Wielkie _

1:1 (0:0)

Lyski - Pietraszyn

6:2 (2:1)

Buków - Zawada (mecz nie odbył się z powodu

TABELA
1. Lyski

44:3

2. Zawada

36:11

3. Rogów

45:17

4. Pietrowice Wielkie

28:26

5. Nędza

31:34

6. Buków

32:24

7. Adamowice

28:44

8. Pietraszyn

10:70

9. Zawada Książęca*

23:48

Zawada Książęca* wycofała się z rozgrywek.

ZAPOWIEDŹ
Zaległy mecz X kolejki (23.04.2011)
Buków-Adamowice (sb 11:00).

ZAPOWIEDZI
XII kolejka (30.04-01.05.2011)
Rogów - Buków (sb 11:00), Pietraszyn - Nę
dza (nd 11:00), Pietrowice Wielkie - Ada

mowice (nd 11:00), Zawada - pauza, Lyski

-pauza.

SPRINTEM
■ RYNEK BASKET

1 maja rybnicki MOSiR organizuje kolejną edycję zawodów Rynek
Basket. Zapisy do udziału w turnieju będq odbywały się drogą mejlową
na pobranym ze strony www.mosir.rybnik.pl druku karty zgłoszeniowej
do 28 kwietnia, wysłanej na adres mosirfe'um.rybnik.pl. Organizatorzy
zapewniają, że każdy zespół biorący udział w turnieju rozegra co naj
mniej 2 spotkania. Osoby pełnoletnie składają oświadczenie o dobrym
stanie zdrowia. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju
tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (oświadczenie
podpisuje prawny opiekun). Udział w turnieju jest bezpłatny. Kategorie:
mężczyźni - rocznik 1998 i młodsi, 1995-97, 1992-94, rocznik 1991 i
starsi. Kobiety: rocznik 1998 i młodsi, rocznik 1997 i starsi.
■ NABÓR DO KLAS SPORTOWYCH

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, przy współpracy ze Szkółką Piłkarską
RKP Rybnik oraz klubem sportowym Energetyk ROW Rybnik ogłasza
nabór do klas sportowych o profilu piłki nożnej w Gimnazjum nr 6
Mistrzostwa Sportowego oraz V Liceum Ogólnokształcącym. Trenerzy
zapraszają chłopców z rocznika 1998 i 1995 na testy selekcyjne, które
odbędą się w dniach: 09.05; 16,05; 23.05; 30.05; (poniedziałki) na
boisku ze sztuczną nawierzchnią w Rybniku przy ul. Orzepowickiej
15a w godzinach: 16.00 (gimnazjum) i 17.30 (liceum). Szczegółowe

informacje dotyczące selekcji znajdują się na stronie internetowej
szkoły - www.zs3.rybnik.pl w zakładce .Rekrutacja”. Na w/w testy
zapraszamy również chłopców z roczników 1996 i 1997 (gimnazjum)
oraz 1993 i 1994 (szkoły ponadgimnazjalne), którzy są zainteresowani
kontynuowaniem swej przygody z piłką nożną w naszych klubach lub
klasach sportowych.
■ KUBIAK NOKAUTUJE
tukasz Kubiak, zawodnik klubu muay thai Absortio Gym Rybnik odniósł
kolejny sukces. Tym razem rybniczanin zdobył mistrzostwo Polski w
kick-boxingu w formule low kick. Sukces jest tym bardziej godny uwagi,
że został osiągnięty mimo wielu ograniczeń dla zawodnika trenującego
muay thai. W formule low kick całkowicie niedozwolone są uderzenia
łokciami i kolanami oraz walka w zwarciu i obalenia. W drodze po zło
to Kubiak ciężko znokautował dwóch swoich rywali, co świadczy o jego
doskonałym wyszkoleniu i przewadze nad przeciwnikami. Warto dodać,
że Kubiak ma już na swoim koncie tytuł międzynarodowego mistrza
Polski w taekwondo ITF, dwukrotne mistrzostwo Polski muay thai IFMA.
Do pełni szczęścia brakuje mu tylko mistrzostwa w formule K-1, w
której jednak w 2008 roku zdobywa) puchar Europy organizacji ISKA.

Nie byłeś
na meczu?
Nie rozpaczaj!

sport-365.pl 1 9
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■ SZERMIERKA - Mistrzostwa świata

TRAMPKARZE STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

Nasi szermierze w Jordanii
Po bardzo udanym sezo

nie Krystian Fajkis, zawod
nik RMKS-u Rybnik oraz
Mateusz Rok z T.S Górnika

Radlin awansowali na mi

strzostwa świata kadetów
w szermierce w szpadzie

męskiej.

Impreza odbyta się w Jor
danii. Turniej indywidualny
rozegrano w Mel Morte 60
km od Ammanu. Wystarto
wało 81 szpadzistów. W eli
minacjach Fajkisn wygrał
trzy walki z sześciu (trzy
pozostałe przegrał jednym

trafieniem). Do walk pucha
rowych rybniczanin przy
stępował z numerem 37. W
pierwszej walce pucharowej
o „32” spotkał się z Szwe
dem Danielem Haglundem.
Niestety, po bardzo wyrów

świata i był on nieco lepszy
od startu w mistrzostwach
Europy gdzie Krystian zajął
55. miejsce. Mamy nadzie
ję, że doświadczenie, które
zebrał w tym sezonie, star
ty w najważniejszych im
prezach w swojej kategorii
wiekowej, przydadzą się w
przyszłym roku w kategorii
juniora - powiedział Artur
Fajkis trener kadry Polski ju
niorów, na co dzień szkole
niowiec w RMKS-ie Rybnik.
Dodał również, że szczerze
to liczył na lepszy występ
swojego
podopiecznego.
Zadowolony natomiast był
z postawy juniorów, którzy
w rywalizacji drużynowej

nanym pojedynku przegrał
13:15 i odpadł z rywalizacji

zajęli 5. miejsce na świę
cie. Jednym z członków
tej drużyny był Wojciech
Sworowski, wychowanek
rybnickiego klubu, aktual

zajmując 44. miejsce. Na 26.
pozycji rywalizację ukoń
czył Rok. - To pierwszy start
Krystiana w mistrzostwach

nie trenujący w AZS AWF
Kraków. W turnieju indywi
dualnym Sworowski został
sklasyfikowany na 37. pozy

cji. - Widać, że szermierka
w Rybniku rozwija się w
bardzo dobrym kierunku,
a szkolenie prowadzone
przez sztab trenerski, z dużą
liczbą dzieci i młodzieży,
daje bardzo dobre wyniki.
Sekcja szermiercza jest jed
ną z nielicznych dyscyplin

1:2 (0:1)

Kuźnia Raciborska-Piece

10:0(2:0)

Nowa Wieś

przełożony

Czernica

Kobyla

pauza

TABELA
1. Rudy

11

33

2. Kuźnia Raciborska

10

24

76:15

3. Kobyla

10

20

40:21

4. Piece

10

14

23:33

5. Pszów

10

13

24:34

6. Czernica

10

10

21:40

9

8

11:29

8. Pstrążna

11

7

17:45

9. Górki Śląskie

11

4

12:57

7. Nowa Wieś

61:11

ZAPOWIEDZI
XIII kolejka (27 04 2011)

olimpijskich w mieście, z
której zawodnicy startują
na mistrzostwach Europy
i świata w swoich katego
riach wiekowych. Mamy
nadzieję, że w przyszłości

Piece - Górki Śla.skie (śr 17:00), Pstrążna
- Rudy (śr 17:00), Pszów - Iłowa Wieś (śr
17:00), Czernica - Kobyla (śr 17:00), Kuźnia

Raciborska - pauza.

TRAMPKARZE STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

XII kolejka (16 04.2011)

doczekamy się szermierza,
który będzie reprezentował
Rybnik na Igrzyskach Olim
pijskich - podsumował Faj

kis.

XII kolejka (16.04.2011)
5:2 (3:1)

Rudy - Pszów
Górki Śląskie Pstrążna

OwsiszczeKrzyżanowice.................. 1:2 (10)

Rogów - Gorzyce

5:1 (3:0)

Zabełkow - Lubomia

1:2 (0 2)

Chałupki - Bieńkowice

5:2 (2:1)

Syrynia

(pm)

pauza

TABELA

KOLEJNOŚĆ
MŚ KADECI
1. Lorenzo Buzzi (Wiochy)
2. Tim Kuchalski (Niemcy)
3. Daniel Berta (Węgry))
26. Mateusz Rok (Polska)
44. Krystian Fajkis (Polska)

Krystian Fajkis ze swoim trenerem klubowym i reprezentacyjnym
- Arturem Fajkisem

1.Rogów

11

28

59:9

2. Lubomia

11

26

58:15

3. Chałupki

11

21

42:25

4. Syrynia

10

20

35:9

5. Bieńkowice

10

16

45:24

6. Zabetków

11

13

26:32

7. Gorzyce

11

10

33:50

8. Krzyżanowice

11

6

23:69

9. Owsiszcze

10

0

3:91

ZAPOWIEDZI
XIII kolejka (27.04.2011)
Bieńkowice - Lubomia (śr 17:00), Zabetków

- Rogów (śr 17:00). Krzyżanowice - Syrynia

■ PIŁKA NOŻNA - Regionalna liga juniorów
■ SZACHY

- Liga juniorów

Kończyli w dziewięciu
Tylko jedna bramka
padta w rozegranym w
środę przy ulicy Srebr
nej w Raciborzu meczu
regionalnej ligi juniorów.
Rywalizowały ze sobą Unia
Racibórz i GKS Piast Gliwice.
Spotkanie obfitowało w mnó
stwo fauli. Po jednym z nich

już w trzeciej minucie spo
tkania boisko musiai opuścić
Łukasz Płoch. Kadra Unii na
mecz z Piastem była okrojona
przez wcześniejsze kontuzje
do jedenastu zawodników,
a więc trener Andrzej Mar
ców nie miał kim zastąpić
kontuzjowanego
piikarza.
Ku zdziwieniu widzów, Unia

w osłabieniu poczynała sobie
bardzo dobrze i w niektórych
fragmentach gry była lepsza
od grającego w pełnym skła
dzie Piasta Gliwice. Z podzi
wu nie mogli wyjść zarówno
kibice unitów jak i przyjezd
nych z Gliwic. Podopiecz
ni Andrzeja Marcowa grali
bardzo mądrze taktycznie,
zaś w szeregach Piasta pano

W Rybniku zostały rozegrane
drużynowe rozgrywki wo
jewódzkiej ligi juniorów w
szachach. Impreza odbywała
się systemem zjazdowym. W
SP 2 odbył się finał tych za
wodów. Zwyciężyła drużyna
MKSz-u Rybnik II w składzie:
R Matuszczyk, K. Cichy, R Cie
ślak, K. Kozioł, A. Dziodzio,
M. Konopacka. Drużyna ta
zdeklasowała przeciwników,
zdobyła komplet 18 punktów
i tym samym awansowała do
II Ligi Juniorów. Warto dodać,
że MKSz Rybnik posiada rów
nież drużynę w rozgrywkach
ekstraligi juniorów.
(pm)

oraz Gorzyce - Owsiszcze (mecze przełożone
na 04.05.2011 roku), Chałupki - pauza.

TRAMPKARZE STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 3)

VIII kolejka (16.04 2011)
1:8_(0:4)_
Rafako Racibórz- Krzanowice
0:2 (0 0)
N ieboczowy - Cyprzanów

Studzienna - Borucin

i.8jPJ).

Ocice Racibórz

pauza

TABELA
1. Krzanowice

7

21

30:3

2. Borucin

7

18

33:11

3. Rafako Racibórz

7

12

13:11

4. Studzienna

7

6

13:24

5. Ocice Racibórz

6

6

18:28

6. Cyprzanów

7

6

23:23

7. Nieboczowy

7

3

9:39

ZAPOWIEDZI
IX kolejka (27.04.2011)
Borucin - Rafako Racibórz (śr 17:00), Krza
nowice - Nieboczowy (śr 17:00), Cyprzanów

- Ocice

Racibórz (śr

17:00), Studzienna

- pauza.

SLĄSKA LIGA TRAMPKARZY
(ŚL. ZPN KATOWICE)

■ PIŁKA NOŻNA

- Unici zmieniają nazwę

Młodzi piłkarze Unii Racibórz
z rocznika 94 - 95, którzy jesienią grali w Śląskiej Lidze

Juniorzy Unii Racibórz grając prawie caty mecz w osłabieniu nawiązali wyrównaną walkę z rywalem

szli na prowadzenie. Chwilę
później przepięknym rajdem
popisał się zawodnik gospo

lejny z zawodników odniósł
kontuzję. Dobra gra zawod
ników Andrzeja Marcowa w

darzy Mateusz Grzesik, który
ośmieszył gliwiczan mijając

ekip trafiła do siatki. W koń
cu na dziesięć minut przed
końcem sztuka ta udała się

ich jak tyczki biegnąc przez
pół boiska. Rywale powstrzy
mali go tylko poprzez faul.
Unia na pięć minut przed

całym meczu mogła zostać
nagrodzona w ostatniej akcji
meczu, kiedy to Przemysław
Gladus strzałem z okolic 16
metra trafił tylko w słupek.
Kilkanaście sekund później

gościom z Gliwic i za sprawą
Marka Jondy przyjezdni wy

końcem meczu musiaia grać
w dziewięciu, ponieważ ko

sędzia Robert Derleta zakoń
czył to spotkanie.
(kozz)

wał chaos. Piłkarze gości nie
umieli wykorzystać sytuacji
gry w przewadze. Do przerwy
żadna z drużyn nie zdobyta
bramki. Po przerwie nadal
się nie zanosiło, aby któraś z

PO MECZU POWIEDZIAŁ

KP Unia Racibórz

Q" "|

GKS Piast Gliwice

Andrzej Marców, trener KP Unia Racibórz

Na ten mecz została nas tylko jedenastka, bo pozostali chłopcy
z szesnastoosobowej kadry są kontuzjowani. Pech chciał, że już
od trzeciej minuty graliśmy w dziesiątkę. Mimo wszystko je
stem bardzo zadowolony z tego, że chłopcy spełnili wszystkie
założenia taktyczne. Szkoda tylko, że bramkę straciliśmy przez
moment dekoncentracji. Chłopcy grają dobrą piłkę i cieszę się
z tego, że czynią postępy. Rezultaty meczów nie są najważniej
sze, tylko to, czego piłkarze się nauczą grając mecz.

BRAMKA: Marek Jonda
UNIA: Dawid Kozdęba

(80.)
- Dominik Adamiak, Przemysław Gladus, Kamil Kazimierz,

Oskar Pączko, Ronald Migus, Jarosław Depta, Łukasz Płoch, Mateusz Grzesik, Patryk

Todoruk, Adam Nikel

PIAST:

Patryk Pieniak - Michał Gembara, Jan Goryczko, Kamil Kaczorowski, Mate

usz Sopala, Kamil takomski, Marek Jonda, Szymon lgną cek, Dawid Sikora, Dominik
Czekański, Kevin Sudoł Weszli z rezerwy: Bartosz Siupka, Daniel Adamczyk, Mario

Jendryka, Paweł Kober, Damian Krawczyk

Juniorów Młodszych prze
nieśli się do LKS 1908 Nędza.
Piłkarze zostali zgłoszeni do
kadry Nędzy, jednak rozgry
wają w miarę możliwości
mecze sparingowe z zespo
łami ze śląskiej ligi juniorów
młodszych. Trener Bernard
Sławik nie chce komentować
swojej decyzji o przejściu do
Nędzy wraz z podopiecznymi.
Nieoficjalnie wiemy, że gra
młodzieży w barwach racibor
skiej Unii nie zawsze układała
się zgodnie z oczekiwaniami
opiekunów tej grupy. Klubo
wi spod Raciborza tatwo było
przejąć zdolnych juniorów, bo
zgłosili się z ofertą jako pierw
si. Byłych unitów czeka teraz
półroczna przerwa w roz
grywkach o punkty, ponieważ
prezes Unii Andrzej Starzyński
musi wycofać drużynę z ligi, a
w barwach Nędzy będą mogli
do niej wrócić dopiero od no
wego sezonu.
(kozz)

Mecz XIV kolejki (16 04.2011)
GKS Katowice - Unia Racibórz
11:0 (6 0)
ZAPOWIEDŹ
Mecz XV kolejki (30.04.2011)
Unia Racibórz - MOSiR Jastrzębie (sb 10:30).

TRAMPKARZE MŁODSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XI kolejka (15/16.04.2011)
Kuźnia Raciborska - Unia Racibórz 2:3 (1-0)
Gorzyce - Rogów

1:2 (0:1)

0:10(0:5)
2:1 (0:1)
5:1 (3:1)

Kokoszyce - Pszów
Pietrowice Wielkie

Nędza

Gamów - Tworków

TABELA
1. Gamów

11

27

2. Unia Racibórz

11

24 45:20

3. Pietrowice Wielkie

11

23

31:19

4.Rogów

11

22

25:11

5. Gorzyce

11

18 44:31

6. Pszów

11

15

33:37

7. Kuźnia Raciborska

11

14

20:28

8.Nędza

11

9

19:31

9. Tworków

11

7

18:41

10.Kokoszyce

11

0

0:59

55:13

ZAPOWIEDZI
XII kolejka (26.04.2011)
Nędza - Kokoszyce (wt 17:00), Unia Raci

bórz - Pietrowice Wielkie (wt 17:00), Pszów
- Gamów (wt 17:00), Tworków - Gorzyce
(wt 17:00), Rogów - Kuźnia Raciborska (wt

17:00).

W

Uwaga!
przypadku takiej samej liczby
punktów (zdobytych przez dwa lub więcej
zespołów) o miejscach w tabeli decyduje
bilans bezpośrednich spotkań.

RACIBÓRZ | WODZISŁAW | RYBNIK • wtorek, 19 kwietnia 2011 r.

10 sport-365.pl
■ PIŁKA NOŻNA - Szkółka Unii

■ ZAPASY - Puchar Śląska dzieci, młodzików i kadetów

Złoto Skrzyszowskiego

Od najmłodszego z Unią Racibórz

W sali sportowej przy Szko
le Podstawowej w Zabelkowie odby! się puchar Śląska

We wtorkowe popołu
dnie 12 kwietnia na
orliku przy SP 15 w Ra
ciborzu najmłodsi adep
ci piłki nożnej (roczniki
2004-2006) zjawili
się wraz z rodzicami
na pierwszym treningu
Unii Racibórz.

dzieci, młodzików i kadetów
w zapasach w stylu klasycz
nym. Udział wzięło 101 zapa
śników z siedmiu klubów, z
czego jeden gościnnie z wo
jewództwa małopolskiego.
W turnieju poza drużynami z
Raciborszczyzny: MKZ Unią,
LKS Dębem Brzeźnica i LKS
Owsiszcze swoich reprezen

tantów mieli: Pogoń Ruda
Śląska, GKS Katowice, Tytan

- Pierwsze spotkanie jest
typowe,
organizacyjne,
na którym musimy się po
znać i omówić podstawowe
sprawy' z rodzicami - mówi
Dariusz Binek, jeden z tre
nerów najmłodszych grup
szkoleniowych. Unia Raci
bórz poprzez odwiedzanie
przedszkoli i rozklej enie pla
katów na mieście zachęcała

do przyj ścia na pierwszy tre
ning dzieci z rocznika 2004-2006. Zajęcia odbywają się
w dwóch grupach: we wtor
ki i czwartki na orliku przy
SP 15 oraz w środy' i piątki
na stadionie Unii przy ulicy
Srebrnej. W przypadku gru

py pierwszej zajęcia trwać
będą od 16.30 do 17.30, a w
grupie drugiej trening rozpoczymać się będzie o 17.00 i
potrwa do 18.00. - Bierzemy
pod uwagę to, że jak jakieś
dziecko nie będzie mogło
wziąć udziału w jednym tre
ningu to przyjdzie na drugi,
stąd pomysł na dwa treningi

Katowice i Dalin Myślenice.
Bardzo dobrze w kategorii

Trener Dariusz Binek i prezes Unii Racibórz Andrzej Starzyński wtajemniczali rodziców w system
szkolenia najmłodszych

tygodniowo w obu grupach.
W najmłodszej będziemy'
przede wszystkim kłaść na
cisk na zabawę, będzie dużo
ćwiczeń sprawnościowych i
zabaw z piłką - przedstawia
ofertę Unii trener Binek.
Klub z Raciborza wychodzi

z założenia, że im więcej
przyciągnie chętnych do za
baw, tym lepiej zarówno dla
młodych zawodników jak i
dla klubu. - Oczywiście jeśli
będzie syduacja, że zgłosi się
40-50 osób to stworzymy na

stępne grupy. Na pewno nie
będzie takiej opcji by grupy'

miały po 25 osób, bo to się bę

sokości 25 złotych. Patrząc

dzie mijało z celem - mówi
Binek.
Starszy rocznik 2000-2001
będzie miał wprowadzoną
nowość, jaką będą półgo
dzinne zajęcia z aerobiku,
po czym czekać ich będzie

na to, że dzieci są wysyłane
na płatne lekcje języka an
gielskiego, to ta kwota, którą
my proponujemy za miesiąc
zabawy nie jest duża. Mam
nadzieję, że kwestia finan
sowa nie będzie barierą w
treningach dzieci - zakoń
czy! Dariusz Binek. Wszy
scy chętni, którzy chcą być
na bieżąco z informacjami
na temat najmłodszej grupy'
wiekowej Unii powinni od
wiedzić stronę internetową
www.kpunia2004.futbolowo.pl
(kozz)

półtoragodzinny
trening.
Unia Racibórz nie zamyka
drzwi przed nikim, każdy
kto jest chętny może zjawić
się na treningach. - Nie chcemy' tracić chłopcówprzez to,
że rodzice muszą ponosić
koszty finansowe, jednakże
przewiduj emy składki w wy

Młodziczki Płomienia
Pietrowice Wielkie zakończyły sezon
która została niedawno po
wołana do kadry Śląska.

czyły sezon w kategorii mło
dziczek (rocznik 1996). Mecz,
który' został rozegrany w śro
dę zakończy! się jednopunktową przegraną z drużyną z
Żor. Młode szczypiornistki

jako docenienie naszej pracy.
Jest to małe potwierdzenie
tego, że to ma sens i dostaje
się takiego powera do dalszej

bardzo dobrze radziły sobie

pracy' - mówi trener Wieczo
rek. Pod koniec kwietnia
szczypiornistki z Pietrowic
pojadą do Krakowa na trzy
dniowy'turniej Lajkonik Cup,
gdzie wystartuj e 80 drużyn w
czterech kategoriach wieko
wych.
Skład w meczu z Żorami:

dla Płomienia rozpoczęła się
druga połowa. Przeciwniczki
zdobyły kilkubramkowąprzewagę, którą zaczęły tracić do
piero przed końcem meczu.
Niestety młodziczki, mimo
że w samej końcówce zdo
łały doprowadzić do wyrów
nania, przegrały. Ostatecznie
to przyjezdne cieszyły się ze
zwycięstwa 23:22. - Wynik, a
przede wszystkim grę można

Piłkarki ręczne UKS Płomień Pietrowice Wielkie z trenerem
Joachimem Wieczorkiem

uznać za bardzo dobrą, biorąc pod uwagę fakt, że moje

podopieczne grają w śląskiej
lidze młodziczek w więk
szości z uczennicami klas
sportowych, a my takowej
nie mamy. Tak było i w tym
przypadku. Nie wiem czy' to
nasz poziom się podwyższa,
czy' też zespoły z którymi ry
walizujemy spuściły z tonu

- komentuje ostatni mecz w

sezonie trener UKS Pietro
wice Joachim Wieczorek. W
meczu z Żorami najskutecz

niejszą zawodniczką po stro
nie Płomienia była Ewelina

Szczudlek z dziewięcioma
trafieniami na koncie. Sześć
razy' bramkarkę gości poko
nywała Emilia Strzeduła, a
cztery razy Paulina Reichel,

prezentanci LKS Owsiszcze
trafił do Dominika Pięka (58
kg), a był to brąz. Czwarte
miejsce w wadze 76 kg za
jął Patryk Burszyk. Również
taką samąpozycję, tylko że w
kategorii wagowej 85 kg, zdo
był Kamil Klon. Kolejne za
wody, w których mają wziąć

dzieci spisał się reprezentant

udział zapaśnicy z Owsiszcz
będą miały miejsce w maju w

LKS Owsiszcze - Mateusz
Skrzyszowski w wadze 42 kg

Kędzierzynie-Koźlu z okazji
międzynarodowego turnieju

zajmując pierwsze miejsce.
W kategorii młodzików klu

im. Wiktora Zarzeckiego.
(kozz)

■ PIŁKA NOŻNA - Reprezentacja Polski do lat 19

Łukasz Zejdler powołany
na dwumecz z Macedonią
Wychowanek KP Unia Raci

bórz, a obecnie zawodnik Banika Ostrawa Łukasz Zejdler

został powołany przez trenera
kadry U-19 Janusza Białka na
dwumecz reprezentacji Polski

z Macedonią.

Mecze Macedonia - Pol
ska zostaną rozegrane 26
i 28 kwietnia 2011 r. w Ma
cedonii. Zawodnik Banika
Ostrawa zwrócił na siebie

go środowiska piłkarskiego.
Ostatnim piłkarzem z Raci
borszczyzny powołanym do

- Przyszło takie niespodzie
wane powołanie do kadry
rocznika 1997. Odbieramy to

z rywalkami w początkowej
fazie meczu. Od początku
dominowały
prowadząc
po kilku minutach gry' 6:3.
To rozluźniło trochę szyki
obronne gospodyń i zespół z
Żor nadrobił straty' doprowa
dzając do remisu po 11. Źle

wywalczyć brązowy medal
w kategorii 38 kg, a czwarte
miejsce w wadze 85 kg za
notował Mateusz Przybyła.
Trzeci medal jaki zdobyli re

uwagę trzema rozegranymi
meczami w pierwszym skła
dzie drużyny występującej w
Gambrinus Lidze - najwyż
szej klasie rozgrywkowej w
Czechach. Powołanie do re
prezentacji Polski to wielkie
wydarzenie dla raciborskie

■ PIŁKA RĘCZNA - Śląska liga młodziczek

Piłkarki ręczne UKS Pło
mień Pietrowice Wielkie
meczem z MTS Żory zakoń

bowi z Owsiszcz za sprawą
Adriana Lepianko udało się

młodzieżowej kadry narodo
wej był Paweł Woniakowski
w 2004 roku. Wtedy zawod
nik zagrał u trenera Andrzej a
Zamilskiego w kadrze U-16.
Poza piłkarzem z Banika
do reprezentacji na mecz z
Macedończykami
zostało
powołanych trzech piłkarzy
z klubów lig zagranicznych.
Z polskich lig najliczniej sta
wią się zawodnicy z Lecha
Poznań i Legii Warszawa.
Jak się dalej potocząlosy wy
chowanka Unii? - Wszystko

zależy od tego czy Łukasz bę
dzie grał i czy dalej będzie in
tensywnie pracował - mówi
trener Unii Racibórz Andrzej

Kinga Jarosiewicz, Paulina
Reichel, Ewelina Szczudlek,
Kinga Gotzmann, Aleksan
dra Zebrała, Dominika Ru-

Marców. Jak dotąd trener Ba
nika Karol Marko dal szansę
Zejdlerowi czterokrotnie wy
stąpić w seniorach czeskiego

snarczyk, Emilia Strzeduła,
Łucja Przybyła, Paulina Ga-

zespołu. - To że zagrał cztery
mecze w pierwszej drużynie

wełek, Martyna Wilczek, Ka
rina Kitel, Karolina Cichoń,

z Ostrawy oznacza, że tre
ner ma do niego zaufanie.
Inaczej nie dałby mu szansy

Aneta Lenort, Jessica Rytyna,
trener Joachim Wieczorek.
(kozz)

w następnym meczu - pod
sumowuje trener Marców.
Zawodnicy powołani na

Łukasz Zejdler
dwumecz
reprezentacji
U-19: Filip Bednarek (Twente
Enschede), Bartosz Bereszyń
ski (Lech Poznań), Michał
Czekaj (Wisła Kraków), Da
mian Dąbrowski (Zagłębie
Lubin), Andre Dej (MSV Du
isburg), Wojciech Goiła (Lech
Poznań), Jakub Szumski (Le
gia Warszawa), Rafał Janicki
(Lechia Gdańsk), Marcin Ka
miński (Lech Poznań), Mate
usz Mąka (KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski), Mariusz Mi-

koda (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Filip Modelski (West
Hani United), Bartłomiej
Pawłowski (Jagiellonia Biały
stok), Rafał Pietrzak (Górnik
Zabrze), Rafał Wolski (Legia
Warszawa), Paweł Wszołek
(Polonia Warszawa), Łukasz
Zejdler (Banik Ostrawa), Mi
chał Żyro (Legia Warszawa).
(WiZ), (kozz)
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■ SZERMIERKA - Mistrzostwa Śląska juniorów

Szermierze z Rybnika i Radlina w czołówce
Krystian Fajkis z RMKS-u
Rybnik oraz Mateusz Rok i
Paulina Ptaszyńska z TS-u
Górnik Radlin zostali me
dalistami mistrzostw Ślą
ska

juniorów

młodszych

(rocznik 1994- 96) w szer
mierce, które odbyły się 17
kwietnia w Radlinie.
W zawodach wystarto
wało 55 szermierzy i szer
mierek. Fajkis wywalczył
indywidualnie srebrny me
dal, a Rok medal brązowy.
Zawody wygrał Sebastian
Magier z Piasta Gliwice.
Cała medalowa trójka re
prezentowała
niedawno
barwy Polski na mistrzo
stwach świata, które odbyły
się w Jordanie.
Wśród dziewcząt zwy
ciężyła Jagoda Zagała z Pia
sta Gliwice. Miejsce 3. wy
walczyła Paulina Ptaszyń
ska, zawodniczka Górnika
Radlin, 7. miejsce zajęła jej
klubowa koleżanka Miro
sława Gojny. RMKS Rybnik
nie posiada zawodniczek w
tej kategorii wiekowej.

W zawodach drużyno

wych dominację potwier
dziła ekipa Piasta Gliwice,
która wygrała zarówno
wśród panów jak i dziew
cząt. Miejsce 2. wśród panówzaj ęła drużyna RMKS-u
w składzie: Krystian Fajkis,
Kamil Naszkowski, Prze
mysław Trzepizur i Mikołaj
Mroszczak. Tuż za podium
na 4. miejscu uplasowali
się gospodarze, którzy wy
stąpili w składzie: Mateusz

Rok, Marek Zabawa, Mar
cin Łasiewicki i Tomasz
Wróblewski. Również 4.
miejsce wywalczyły dziew
częta Górnika w składzie:
Paulina Ptaszyńska, Miro
sława Gojny, Julia Bartosik
i Arieta Pierlak.
- Te zawody to prak
tycznie ostatni sprawdzian
przed Ogólnopolską Olim
piadą Młodzieży, która na
przełomie kwietnia i maja
odbędzie się w Białymsto
ku - podkreśla Krzyszlol
Urbański, jeden z trenerów
Górnika Radlin.
(art)

Na planszach Radlina wystartowało 55 zawodników i zawodniczek

■ PŁYWANIE - Mistrzostwa Szkół Podstawowych Wodzisławia

■ PŁYWANIE - liga klubów śląskich

Najlepszych pływaków mają w „Dwójce",
ale królem jest Bartosz z „Jedynki"

Zofia i Julia

Bartosz Sawicki najwięk
szym wygranym zakończo
nej edycji Mistrzostw Szkół
Podstawowych Wodzisła
wia w pływaniu, zorgani
zowanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Wodzisławiu na pływalni
na Wilchwach.
Uczeń Szkoły Podstawo
wej nr 1 wygrał w klasyfi
kacji generalnej wszystkich
trzech męskich konkuren
cji - czyli żabką, grzbie
tem i kraulem. Bartosz
jest uczniem 4 klasy, a w
pokonanym polu zostawił

uczniów starszych roczni
ków. Od kilku lat trenuje re
gularnie w Górniku Radlin,
w którym również święcił
już sukcesy w swoich kate
goriach wiekowych na róż
nego rodzaju imprezach.
Wśród dziewcząt klas 4r6
rywalizacja była bardziej
wyrównana. W klasyfikacji

generalnej grzbietu wygrała
Zuzanna Gajtkowska z SP

2. Kraulem najlepiej spisała
się Martyna Bronek z SP 4,
zaś żabką Alicja Adamska

Zofia Adamczyk i Julia Turko
z Górnika Radlili zostały meda
listkami Ligi Klubów Śląskich

jeszcze w kilku innych konku
rencjach, ale już bez medalo
wych sukcesów. Turko zajęła

6. miejsce na 100 metrów
stylem dowolnym. Paulina
Karcz zajęła 7. miejsce w wy

zSP 5.
Wśród chłopców klas 1-3,
którzy rywalizowali bez
podziału na style w klasy
fikacji generalnej wygrał
Kacper Michałek, uczeń
SP 16. Wśród dziewczynek
równych sobie nie miała
Zuzanna Faron, z SP 2, któ
ra osiągnęła aż 28 punktów
przewagi nad kolejnąwklasyfikacji zawodniczką.
W klasyfikacji szkół zdecy
dowane zwycięstwo odnie
śli uczniowie SP 2, którzy
zdobyli dla swej szkoły aż

12-latków. Impreza odbyła się
8 kwietnia na pływalni w Ra
dlinie.
Zofia Adamczyk zajęła 2.

8. miejsce na 100 metrów
motylkiem, 5. na 200 metrów

ścigu na 200 metrów stylem
zmiennym. Wśród chłopców,
żaden z zawodników Gór
nika nie zajął medalowego
miejsca. Najlepiej spisał się

miejsce w wyścigu na 200 m
stylem klasycznym. Z kolei
Daria Turko również zajęła
2. miejsce, tyle że w wyścigu
na 100 metrów grzbietem.
Obie zawodniczki startowały

(art)

- Bartosz Sawicki zdeklasował
konkurentów we wszystkich
konkurencjach

Na

■ PIŁKA NOŻNA-Orlik Cup

podium

turnieju

znaleźli się jednak również
zawodnicy z naszego regio

Ruszył Orlik Godów Cup

nu - kategorię powyżej 45

lat wygrał Krzysztof Dydek

czalna liczba zawodników
zrzeszonych w rozgrywkach
PZPN nie może przekroczyć
4 na każdą drużynę. Spotka
nia rozgrywane są w soboty

systemem 2x20 minut. W
minioną sobotę tj. 16 kwietnia
rozegrano 1 kolejkę spotkań.
Następna 7 maja.

(art)

Remigiusz Szostak, który
dwukrotnie zajął 10. miejsce

- w wyścigach na 100 i 200
metrów grzbietem.
(art)

Zawodnicy z Częstochowy
zdominowali turniej tenisa stołowego
„Wiosna 2011” w Pszowie

W Krostoszowicach ru
szyła amatorska liga „Orlik
Godów Cup”. Do rozgrywek
przystąpiło na razie 7 dru
żyn, poszukiwana jest 8. W
lidze występują drużyny, w
których co najmniej 6 zawod
ników to mieszkańcy gminy
Godów. Jednocześnie dopusz

8. w wyścigu na 200 metrów
stylem zmiennym.
Dobry wynik uzyskała też
Julia Andrejko, która zajęła

■ TENIS STOŁOWY- wiosna 2011 r.

438 punktów. Miejsce 2. za
jęła SP nr 3, której ucznio
wie zgromadzili 273 punkty
zaś miejsce 3. SP nr 5 - 253
punkty.

grzbietem i 6. na 200 metrów
stylem zmiennym. Adamczyk
zaś była 5. w wyścigu na 100
metrów stylem klasycznym i

z Rybnika, a w open 3 miej

KOLEJKA 1.

sce zajgł Jacek Balawejder

z Pszowa.
De Lux Podbucze - Skrzyszów 2:9

Ząbków-Joga Bonito 6:3
Inter 99-Mix Team 1:9

Sauer Team - pauza

Zawody zostały rozegra
ne 3 kwietnia w Szkole
Podstawowej nr 1. Organi
zatorem oraz patronem był
Urząd Miasta Pszów z bur
mistrzem na czele, który ob

jął honorowy patronat oraz
podarował część nagród dla
zwycięzców. Na zawody
przyjechali tenisiści z wie
lu regionów kraju. I to oni
nadawali ton rozgrywkom.
W kategorii do lat 45 zwy
ciężył Paweł Gąsiorowski

z Częstochowy. 2. miejsce
zajął Grzegorz Czornik z
Tarnowskich Gór, a 3. Ka
mil Pytlas z Lesznej Góry.
W kategorii powyżej 45
lat równych sobie nie miał
Krzysztof Dydek z Rybni

ka. 2. miejsce wywalczył
Zbigniew Siódmok z Borucina, a 3. Jerzy Miśkowiec
z Żor. W kategorii open
wygrał Mariusz Koczyba z
Częstochowy, zaś2. miejsce
zdobył Mariusz Gąsiorow
ski, również z Częstocho
wy. Na najniższym stopniu
podium uplasował się Jacek
Balawajder z Pszowa, który
wywalczył również dobre
7. miejsce w kategorii do lat

45.
(art)
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■ KOLARSTWO - Amatorska Grupa Kolarska Rybnik

Kolarze amatorzy rozpoczynają kolejny sezon
Chcą budować rybnickie
kolarstwo szosowe w dwóch
kierunkach. Po pierwsze tour,
po drugie team. Team jest
sposobem na promocję ko
larstwa przez cały rok, a Tour
de Rybnik jest swego rodzaju
świętem. Swoistą wisienką na
torcie. - W zasadzie nasze cele
się nie zmieniają. Dążymy do
tego samego do czego wiatach
poprzednich. W tym sezonie
chcemy przetestować parę roz
wiązań. Jeśli wszystko będzie
układało się po naszej myśli,
wtedy pomyślimy, aby zrobić
krok do przodu. Jeszcze bar
dziej profesjonalnie podejść
do tematu budowy drużyny.
Jeśli natomiast nie wszystko

się uda, to na nasze pięć minut
przyjdzie nam pewnie pocze
kać. Chcialbym jednak, aby w
końcu udało się stworzyć gru
pę z prawdziwego zdarzenia.
Nie jest lekko, ale walczymy i

dla kibiców, sympatyków oraz

staramy się aby w końcu się
udało - mówi Robert Slupik z
Amatorskiej Grupy Kolarskiej
działającej w Rybniku.

potencjalnych sponsorów.
Od strony sportowej AGK
również stawia sobie ambit
ne cele. W skład ekipy wcho
dzi sześć osób. Liderami będą
Marcin Dziarski oraz Mariusz
Kusidło. Podczas najważniej
szych wyścigów dołączy do
nich Dawid Patyński. Wspie
rać ich w walce o czołowe
lokaty będą Paweł Przeliorz,
Michał Wita oraz Rober Slu
pik. Najbliższy wyścig zapla
nowany j est na 2 3 kwietnia w
czeskim Bohuminie. - Będzie

Kolarze chcą zarażać swo
ją pasją młodych adeptów.
Szukają również cały czas
sponsora, którego zainteresu
je promocja swojej firmy po
przez team z Rybnika. Tak j ak

i w innych dziedzinach życia
tutaj też wszystko zależy bo
wiem od dwóch czynników:
ludzi oraz finansów. - Mimo
trudności nadal będę się sta
rał budować rybnickie kolar
stwo. Robię to od 2007 roku.
Jako organizator Tour de Ryb
nik oraz jako manager AGK.
Mam ambitny plan aby iść w
obranym kierunku - wyznaj e
Slupik. Dodaj e, że w tym roku
grupa mocno postawi na pro
mocję. W tym celu powstała
nowa strona internetowa, któ
ra ma być źródłem informacji

my się ścigać na szosie, jednak
Marcin Dziarski będzie jeździł
także w MTB, gdzie odnosi
wiele sukcesów - twierdzi
szef AGK.
Najważniejsza
impreza,
czyli Tour de Rybnik 2011

Grupa AGK Rybnik rozpoczęła kolejny sezon

■ ŻEGLARSTWO - Laser 4.7 i Optymist

zostanie rozegrana 11 wrze
śnia. Start i meta będzie usy
tuowana pod Biedronką przy

ul. Maksymiliana. Trasa bę
dzie przebiegać ulicami: Pod
miejską, Rudzką, Obwiednią,
Gliwicką, Lipową, Rybacką i
Maksymiliana.
- Złożyliśmy już wniosek o
zgłoszenie do ŚIZKol i PZKol.
Wyścig będzie punktowany
do kalendarza imprez SLZKol
(czyli najlepsi kolarze za naj
wyższe lokaty dostaną punk
ty do klasyfikacji sezonu). Po
cichu liczymy, że przyjadą do
nas najlepsi kolarze z kraju.

Obecnie staramy się pozy
skać granty z różnych źródeł.
Pracujemy nad pozyskaniem
sponsorów, partnerów, kom
pletowaniem dokumentacji
niezbędnej do organizacji wy
ścigu w ruchu ograniczonym.
Od stycznia praca wre - wy
jaśnia na zakończenie Rober
Slupik z Amatorskiej Grupy
Kolarskiej.
Marek Pietras

■ SIATKÓWKA - IV liga

Wietrzna inauguracja na zalewie
Tradycyjnie już pierwsze

zadecydowali już, że można

regaty nowego sezonu zosta
ły rozegrane w Rybniku. Tym

się ścigać wszyscy z impetem
zaczynali przygotowywać
swoje łódki.
Inauguracyjne regaty moż
na uznać za udane. Kolejne
odbędą się w Rybniku pod
koniec października. Dla
odmiany będą one zamykać
sezon. Rybniczanie do tego
czasu nie będą mieli chwili

razem aura nie rozpieszczała
żeglarzy. Przez trzy dni rywalizacji wiatr wiał z silą do 18
m/s. - Takie warunki nieczę
sto zdarzają się na naszym
akwenie. Sędziowie muszą

być bardzo ostrożni w swoich
decyzjach - mówi! Michał
Olchawski, trener rybnic
kich żeglarzy startujących w
klasie Optymist. Mimo hula
jącego wiatru udało się roze
grać po siedem wyścigów we
wszystkich klasach. Elimina
cje do mistrzostw Europy w
Laserze były bardzo udane
dla warszawskich żeglarzy.
Wygra! Lew Golda, zawod
nik SWOS Warszawa. Trze
cie miejsce w klasyfikacji
dziewcząt zajęła rybniczanka
Julia Stefaniak. W Optimiście

pierwsze trzy miejsca zajęli
miejscowi żeglarzy. Zwycię
żył Cyprian Blaszczyk, dru
ga była Agnieszka Dubiel a
trzeci Wojciech Bartoniek.
W klasie Europa najlepszy
był Jeremi Zimny z Wolsz

tyna, a w Ok dinghy Janusz

Przez trzy dni rybnickich regat wiatr nie ucichł nawet na chwilę
Stobiński z AZS Poznań.
Regaty były pierwszym
sprawdzianem dla zawodni
ków klasy Laser 4.7 aspirują
cych do startu w ME, które

zgłosiło się 150 żeglarzy. W
pierwszym dniu mieliśmy
bardzo dużo wiatru. Trochę
sprzętu ucierpiało. Dla wielu
młodych zawodników jest to

rozgrywane będą na wietrz
nym akwenie w Workum
(Holandia). Po raz pierwszy
w tych regatach startowali
Optimiści w kategorii Open,
natomiast dla klasy Europa
były to zawody pucharu Pol
ski. - Rybnickie regaty rozpo
czynają sezon w Polsce. Jest
to pierwsza impreza i od razu
bardzo ważna. Do zawodów

pierwsza okazja aby zejść w
tym roku na wodę. Biorąc
pod uwagę warunki należy
stwierdzić, że było nieźle
- twierdził Jacek Błaszczak
komandor rybnickiej sek
cji żeglarskiej. Drugi i trze
ci dzień zmagań upływał
zawodnikom głównie na
oczekiwaniu jakie decyzje
podejmą sędziowie. Gdy ci

na wytchnienie. - Ten sezon
może być bardzo intensyw
ny. Naszą główną imprezą
jest Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży. Będziemy się do
niej przygotowywać bardzo

starannie. Wystartujemy rów
nież w mistrzostwach Polski

zapotrzebowaniem na upra
wianie siatkówki dziewcząt,
zarząd klubu podjął decyzję
o powołaniu takiej sekcji i
zgłoszenia drużyny do roz
grywek ligowych ŚZPS. Jako

przywiozą z najważniejszych
imprez medale. Marek Pietras

jeden z nielicznych UKS-ów,
„Jedynka” prowadzi działal

sportowych Gimnazjum nr 1
w Rybniku. Drużyny młodzie
żowe sekcji biorą udział w
rozgrywkach ligi mtodziczek
i kadetek. Po raz pierwszy w

rybniczanin Adam Kozłow
ski, który uzyskał wynik 280
kg. Zawody te są początkiem
przygotowań do mistrzostw
Europy, które odbędą się w
Rybniku w czerwcu oraz mi

strzostw świata. Te zostaną
zorganizowane za oceanem
a dokładnie w USA w Atlan

cie.

(pm)

Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka” w Rybniku został
zarejestrowany 2 lutego 2007
roku. W związku z dużym

ność sportową i uczestniczy
w całorocznym cyklu roz
grywek ligowych. W 2010
roku w klubie trenowały 44
dziewczyny, uczennice klas

Złoto Kozłowskiego
iny, Szwecji oraz Słowacji.
Złoto w kategorii seniorów
w wadze do 140 kg zdobył

Chcą zbudować
siatkówkę żeńską

i Europy juniorów. Mam na
dzieję, że na tę drugą impre
zę uda nam się pojechać w
sześcioosobowym składzie.
Taki mamy plan - wyjaśniał
Błaszczak. Obecnie w sekcji
trenuje 25 żeglarzy. Został
ujednolicony system szkole
nia. Działacze postawili na
klasę Laser kosztem Cadeta. Miejmy nadzieję, że ryb
niccy żeglarze, jak zwykłe,

■ PODNOSZENIE CIĘŻARÓW - Wyciskanie sztangi leżąc

Zalesiu odbyły się mię
dzynarodowe mistrzostwa
Polski w wyciskaniu sztan
gi leżąc federacji WUAP.
W zawodach uczestniczyło
ponad stu zawodników z
Polski jak również z Ukra

Dziewczyny trenowane przez Antoniego Adamczyka dobrze
radzą sobie w rozgrywkach ligowych

Adam Kozłowski ze złotym medalem. O taki sam będzie walczył
podczas rybnickich mistrzostw Europy.

sezonie 2010/11 do rozgry
wek IV ligi kobiet zgłoszona
została drużyna UKS-u, której
trzon stanowią wychowanki
klubu z roczników 1995 i 96.
- W ubiegłym sezonie rocznik
95’ w mistrzostwach Śląska

mtodziczek zajął 5. miejsce.

W trakcie sezonu 2009/10
szkoleniowcy ŚZPS powo
łali trzy nasze zawodniczki:

Dorotę Rusek, Sabinę Szmajduch oraz Julię Kurpanik do
kadry „Nadziei Olimpijskich”
- mówi Antoni Adamczyk
trener rybnickich siatkarek.
Równolegle z działalnością
szkoleniowo-sportową zarząd
UKS „Jedynka” pozyskiwał
sponsorów
wspierających
działalność sekcji siatkówki
dziewcząt. W rozgrywkach
IV ligi drużyna występuje
pod nazwą: UKS Jedynka ERBUD. Dzięki pomocy sponso
ra tytularnego możliwy j est w
ogóle start na tym poziomie
rozgrywek. Trzeba dodać, że
siatkarki z Rybnika prezentu
ją się w nich bardzo dobrze.
Niestety, nie zostały te sukce
sy docenione przez władze
miasta. Na działalność w 2011
roku klub otrzyma! zaledwie
3 tys. zl. Miejmy nadzieję, że
mimo to proces budowania w
Rybniku siatkówki żeńskiej
będzie kontynuowany, (pm)
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■ AMATORSKA

■ KOSZYKÓWKA - Liga amatorska

Piłkarska liga ROW

Marat i Old Stars na czele
Piłkarze amatorzy rozegrali
4. kolejkę meczów. WI lidze na
prowadzeniu umocniła się eki
pa Maratu, która w meczu na
szczycie odprawiła z kwitkiem
Rymera wygrywając 3: 0. Ma
rat w bieżących rozgrywkach
nie stracił jeszcze punktu. Na
2. miejscu plasuje się Rymer,
ponieważ drużyny go goniące
podzieliły się punktami z ze
społami, z którymi w teorii po
winny powygrywać. AP Instal
podejmował zespół Meksyku i
po pierwszej połowie przegry
wał 0:3. Meksykanie nastawili
się na grę z kontry i wychodzi
ło im to bardzo dobrze, czego
efektem były strzelone bram
ki. Po zmianie stron AP Instal
przystąpił do bardziej zdecy
dowanych ataków i dzięki zry
wowi zdołał wywalczyć 1 pkt.
Również MaxBud zremisował,
z tym, że tutaj była odwrotna sy
tuacja. To MaxBud prowadził
2: O po pierwszej połowie, jed
nak w drugiej ambitnie grający
zawodnicy Centrum zdołali od
powiedzieć dwoma bramkami i
padł wynik remisowy. Również
remisem zakończył się mecz
FC Basseno z Victorią, która
wygrywała 2:0 i miała kilka
sytuacji, tzw. setek, których nie
zdołała wykorzystać. Swoje sy
tuacje wykorzystali zawodnicy
Basseno i cieszyli się z 1 pkt. W
dwóch pozostałych meczach
nie było historii. Dwie najsłab
sze drużyny obecnego sezonu
są nadal bez punktu. FC Baranowice uległy FC Kawasaki 0:3,

Sneakers4U
i Monsters

KOLEJKA 4.
Solszyb Chwatowice -

C Żory L6

FC Kawasaki - FC Baranowice 3:0

FC Basseno - Victoria Gtożyny 2:2

AP Instal Chwatowice - Felgus Meksyk 3:3
Centrom Rybnik - MaxBud Rybnik 2: 2

Marat Rybnik - Rymer Niedobczyce 3:0
1. Marat Rybnik

4

12

18:1

2. Rymer Niedobczyce

4

9

12:6

3. AP Instal Chwatowice

4

8

14:7

4. MaxBud Rybnik

4

8

14:7

5. Centrum Rybnik

4

7 11:11

6. FCŻory

4

6 13:11

7. FC Basseno

4

5

8:7

8. Victoria Gtożyny

4

4

9:11

9. FC Kawasaki

4

4

7:12

10. Felgus Meksyk

4

4 10:16

11. FC Baranowice

4

0

5:16

12. Solszyb Chwałowice

4

0

4: 20

II LIGA

Wag-Tech
w finale
17 kwietnia w hali
OSiR Racibórz rozegra
ne zostały rewanżowe
spotkania półfinałów
Amatorskiej Ligi Koszy
kówki. Do finału tych
rozgrywek awansowali:
Sneakers4U i Monsters
Wag-Tech.

Amator Boguszo. - Caroline Team Ryb. 4: 4

Arkadiusz Juszkiewicz i jego Habrova awansowała na pozycję
wicelidera II ligi

KS Kleszczów - Rytama Rybnik 3:1
Continental Żory - RowRyb 2:1

Lubar Buzowice - Iskra Rowieii 5:3

a Solszyb uległ aż 1:6 drużynie
FC Żory.

W II lidze na pierwsze miej
sce awansowała drużyna Old
Stars. Stare Gwiazdy wygrały
z Vikingami i bez straty punk
tu i bramki przewodzą w tabe
li. Na 2. miejsce awansowała
Habrova pewnie pokonując
3:0 zespół FC Chwałowice. Po

remisie 4:4 z RKP na 3. miejsce
spadł dotychczasowy lider roz
grywek - Amator. Niespodzie
wanej porażki doznał Klimapol
ulegając Dżonsonom i to aż 1:4.
Nie udała się wyprawa Ryfamie

do Kleszczowa. Wrócili na tar
czy przegrywając 3:1. Były to
pierwsze punkty Kleszczowa
w debiutanckim sezonie roz
grywek Ligi ROW. Nadal bez
punktu pozostaje zespół RowRyb, który tym razem uległ
Continentalowi 1:2. W ostat
nim meczu Lubar pewnie poko
nał Iskrę 5:3. Powoli rysuje się
czołówka tabeli, która powinna
walczyć o awans do I ligi. Teraz

nastąpi przerwa świąteczna w
rozgrywkach. Drużyny na ligo
we boiska wybiegną na przeło
mie kwietnia i maja.
(tk)

Old Stars Boguszowice - Viking Rybnik 3:0
Dzonsony - Klimapol Radlin 4:1

FC Habrova - FC Chwatowice 3: 0
1. Old Stars Boguszowice

4

12

14:0

2. FC Habrova

4

10

19:6

3. Amator Boguszowice

4

10

198

4. Continental Żory

4

10

12:7

5. RKP Caroline Team Rybnik

4

7

15:8

6. Rytama Rybnik

4

6

6:5

7. Klimapol Radlin

4

6

9:10

8. Iskra Rowień

4

6

7:9

9. Lubar Buzowice

4

4

7:12

10. KS Kleszczów

4

3

10:12

11. Viking Rybnik

4

3

9:12

12. Dżonsony

4

3

6:18

13. FC Chwatowice

4

1

3:16

14. RowRyb

4

0

4:17

Rybnicka Amatorska Liga Koszykówki
W sobotę i niedzielę rozegrano półfinały XIII edycji RALK. Oto wyniki:

Rybnicka Amatorska

SOBOTA
SKOK Ziemi Rybnickiej - OSiR Racibórz 74:81

Ekstra Liga Piłkarska

AHE Wodzisław ŚL - Hawajskie Koszule Żory 60:118

KOLEJKA 2.

ARX Rybnik - Uffo Team Rybnik 82100

Do ostatniej kropli... - Butimex Inkognito 76:43

Rybnik Nowiny - ZRB Noster 5:2

KS Rybówka - Ekipa Rybnik 10:3

KWK Ryd uttowy-An na - Jedność Jejkowice 15

Sokot Chwalęcice - Czarne Fidosy 2 3

oraz mecz o XI miejsce w RALK - Czarno na Białym - Nord Studnik Żory 52:87

NIEDZIELA
6

6. Jedność Jeikowice

2

3

2

3

7. KWK Ryduttowy-Anna 2

3

2

3

8. ZRB Noster

1

0

4. Dżoga Team

1

3

9. Ekipa Rybnik

2

0

5. Rybnik Nowiny

2

3

1. Czarne Fidosy

OSiR Racibórz - SKOK Ziemi Rybnickiej 92:80
hawajskie Koszule Żory - AHE Wodzisław ŚL 75:71

2. KSRybówka

Uffo Team Rybnik-ARX Rybnik 77:81

3. Sokół Chwalęcice

Butimex Inkognito - Do ostatniej kropli... 73:80

oraz mecz o IX miejsce - AKS Leszczyny - Wciąż Bezimienni Rybnik 65:72

2

W pierwszym spotkaniu
Sneakres4U zagrali z DHL.
Snikersi rozpoczęli rewanż
z sześciopunktową przewa
gą uzyskaną w pierwszym
meczu. Po inauguracyjnej
kwarcie prowadzili 13:7. W
kolejnej odsłonie DHL nie
odrobili ani jednego punk
tu. Po trzeciej kwarcie prze
grywali 41-36. Końcówka
meczu była bardzo wyrów
nana, jednak strata DHL z
meczu poprzedniego była
na tyle duża, że Sneakers4U

półfinału należała jednak do
podopiecznych Marcinka
Parzonki. Wielkie emocje w
ostatnich minutach, wiele
uwag do arbitra z obydwu
stron i zasłużone zwycię
stwo Monsters Wag-Tech
nad Kamanem 56:53. Tym
samym faworyt rozgrywek
został pokonany a jego kosz
tem w finale ze Sneakers4U
zagrają „Monstersi”.
Rozegrano również mecz
o V-VII miejsca. W meczu
tym Brooklyn wygrał z Gre
en Turkey 71:51.
Najlepiej
punktującym
zawodnikiem niedzielnych
półfinałów był Michał Cycoń z drużyny DHL.
(wk)

wygrywając 57:55 awanso
wali do finału.
Ciekawie zapowiadał się
mecz pomiędzy najwyżej
notowanym Kamanem a
Monsters Wag-Tech. Ty
dzień temu jednym punk
tem w dogrywce wygrał
Kaman.
„Monstersi”
za
wszelką cenę chcieli udo
wodnić, że potrafią wresz

cie wygrać z Kamanem.
Pierwszą kwartę jednak
przegrali. W kolejnych pod
jęli wyrównaną walkę i po
drugiej „dziesiątce” remiso
wali 27:27. Trzecia kwarta
to skuteczna gra Kamanu i
niepewność „Monstersów”,
którą okupili przegraniem
tej części meczu. Końcówka

Faworyzowana ekipa Kaman
nie zagra w decydujących
meczach ALK

REKLAMA

ZAMÓW EKSTRA PAKIET PROMOCYJNY 22 588 55 44, DOSTAWA GRATIS!
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■ WYWIAD TYGODNIA - Dariusz Kozielski działa w kilku klubach sportowych bo kocha piłkę nożną. Jednocześnie żałuje, że rzadko spędza czas z rodziną.

W polskiej piłce nie ma racjonalizmu
Marek Pietras: - Zagłębie

- Jakie cechy powinien po

Sosnowiec, Odra Wodzisław,

siadać dzisiejszy działacz

GKS Jastrzębie, Gosław Je-

sportowy?

dłownik.

- W klubach profesj onalnych
nie powinno być działaczy.
Tam mają być menedżero
wie, księgowi. To musi być
układ jaki obowiązuje w
każdej normalnej firmie.
Działacze mogą być w B kla
sie. I tam wystarczy, że ktoś
kocha piłkę. Będzie jeździł,
załatwiał i nie pytał o pienią
dze. Tak jednak nie można
działać w ekstraklasie. Tu
niepotrzebna jest miłość do
piłki tylko profesjonalizm.

We

wszystkich

tych klubach ma pan jakieś
udziały. Dużo tego.

Dariusz Kozielski: - To nie do
końca tak. Spróbuję to wyja
śnić. Jestem 25-procentowym
akcjonariuszem w Zagłębiu

Sosnowiec. Odrze Wodzi
sław na dzień dzisiejszy sta

ram się po prostu pomóc.
Wiązała nas umowa, ale w
pewnym momencie zarząd
czeski jąwypowiedział. Spra
wa powiązania mojej osoby
z Jastrzębiem to zbieg wielu
okoliczności, na które nie
miałem wpływu. W swoim
klubie nie chciałem ciągnąć
piłki seniorskiej dlatego odda
liśmy miejsce upadającemu

- Można obecnie robić sport
bez pomocy miasta?

- W moim odczuciu nie. Musi
być poparcie władz miasta i
samorządu. Tylko największe
tuzy mogą działać samodziel
nie. Dokładnie tak samo jak
w biznesie. Mały zakład kra
wiecki potrzebuje wsparcia
dużo bardziej niż Levis, który
ma fabryki na całym świecie.
Gdybym ja wydawał miej
skie pieniądze bardzo uważ
nie przypatrywałbym się na
co one idą. Czy jest w tym
wszystkim jakaś myśl, plan.
Czy ktoś kto bierze pieniądze
ma jakiś cel i czy go realizu
je. Wszystko musi być bardzo

GKS-owi. Niestety, sprawy
formalne nie pozwoliły na zarejestrowanie nowego klubu
i doprowadzenie do tego, że
klub z Jastrzębia grałby jako
Jastrzębie. Potem był pomysł,
aby założyć spółkę akcyjną. I
tak się stało. Ale jak na razie
ona nie jest w strukturach
PZPN, nie prowadzi żadnej
działalności. Mam nadzieję,
że w lecie wszystko zostanie
załatwione i wtedy też, skoń

czy się moje zaangażowanie
w to przedsięwzięcie.
Tak naprawdę naj ważniej szy
jest dla mnie Gosław, w któ
rym pracujemy z dziećmi. To
jest coś, co jest mi najbliższe,
najważniej sze. Działalność w
klubach, które prowadzą sek
cje seniorskie ma w efekcie
końcowym zagwarantować
miejsce do gry dla naszych
wychowanków.
Chcemy,
aby kontynuowali karierę i
nie wpadali w sidła świata
menedżersko-dziwnego.

Dariusz Kozielski

powiatu wodzisławskiego.
Zdarza się, że ktoś dojeżdża
z Żor czy z Raciborza ale
to są wyjątki. Mamy plan,
aby wspólnie z KS Cen
trum ujednolicić szkolenie
młodzieży w Wodzisławiu.
Powstałby jeden podmiot,
który miałby za zadanie
szkolić wychowanków dla
Odry.
- Czy polska piłka to biz
nes? Da się prowadzić klub

- Większość kojarzy pana

jak firmę?

jednak z Odry Wodzisław.

- Moim zdaniem to rzecz
konieczna. Nie można zasta

Jak pan ocenia dziś ten
klub?

- Sportowo jest słabo, orga
nizacyjnie i finansowo tra

gicznie. Szanse na wyjście
z tej zapaści, według mojej
opinii, są małe. Ale dopóki
są - trzeba próbować. Cały
czas szukam kompromisu.
Nie chcę sam rządzić w klu
bie. Mam nadzieję, że wraz
z Markiem Zdrahalem, mia
stem i pozostałymi akcjona
riuszami uda się wszystko
poukładać i wyjść na pro
stą. Czeka nas jednak bar
dzo dużo pracy. Udało się w
części spłacić zobowiązania
wobec ZUS-u czy skarbówki. Brakuje jednak cały czas
środków na spłatę pozosta
łych długów i na działalność

bieżącą.

nawiać się czy można. To we
współczesnym świecie jest
obowiązek. Klub musi być
firmą. Niestety, nie wszyscy
to rozumieją. Cały czas na
potykamy na przeszkody.

Łatwiej prowadzi się klub w
Poznaniu czy Łodzi. Tam są
potencjalni kibice, do tego
ma się do dyspozycji sta
dion, który może zarabiać.
Inaczej pracuje się w Wodzi
sławiu czy Rybniku. Przy
kład - dla Odry pieniądze
z telewizji stanowiły 70 pro
cent budżetu, dla Lecha 5.1
tego nie da się zniwelować.
Myślę, że kolejnym proble
mem jest brak świadomo
ści u rodziców, kibiców, że
czasy finansowania klubów
przez kopalnie dawno się
skończyły.

- Ile dziś trenuje dzieci w
Gosławiu Jedłownik?

- To generuje konflikty?

- Mamy dziewięć grup tre
ningowych. Siedem jest
zgłoszonych do rozgrywek.
Są u nas dzieci głównie z

- Bardziej sytuacje, w któ
rych musimy tłumaczyć pro
ste rzeczy. Dam przykład.
Jeżeli rodzic posyła dziecko

na naukę język angielskiego,
gry na pianinie to płaci za za
jęcia i o nic nie pyta. Ale gdy
przyprowadza dziecko do
nas, to chce żeby trenowało
za darmo. Więc ja się pytam
- kto ma za to zapłacić? Na
jakiej podstawie ktoś ma do
tych zajęć dopłacać? Jest jakiś
mit, że klub wyszkoli zawod
nika i sprzeda go za ogromne
pieniądze. Ale tak dzieje się
tylko w stu klubach na świe
cie. W tych najbogatszych.
Reszta nie ma szans, aby żyć z
transferów. Ja chętnie zgodzę
się na rozwiązanie, że rodzic
opłaca cały koszt szkolenia i
ma prawo do tych, w moim
odczuciu, wirtualnych pie
niędzy z potencj alnych trans
ferów.

- Dla pana działalność w pił
ce to biznes czy hobby?

- Wszystko zaczęło się od
pracy z dziećmi. Wtedy to

było hobby. Teraz próbuję
doprowadzić do tego, żeby to
wszystko działało jak najbar
dziej profesjonalnie. W Euro
pie futbol to biznes. Jednak
nie można tego modelu sko
piować w całości i przenieść
do Wodzisławia. Ja będę su
per zadowolony jeżeli Odra
zacznie funkcjonować na
przejrzystych, rozsądnych
zasadach. Przestanie być
kulą u nogi dla miasta, czy
firm, które czują się zmusza
ne do wykładania pieniędzy.

A czy będzie przynosić zyski
to już sprawa całkiem inna.
- Największe rozczarowanie

- Pana zdaniem lokalny biz

jakie pana spotkało w dużej

nes jest zainteresowany fi

piłce?

nansowaniem sportu?

- Brak racjonalizmu. Nie
mogę zrozumieć popular
nego stwierdzenia, że piłka
rządzi się swoimi prawami.
Ja jako rzemieślnik prowa
dzący działalność pytam się
- dlaczego? W moim odczu
ciu w klubach wiele rzeczy
jest wypaczonych. Np. trener
szkolący przez lata młodego
zawodnika zarabia kilkaset
złotych. Potem przejmuje go
trener seniorów, który zara

- Myślę, że można pozyskać
firmy do współpracy. W Od
rze jest jednak teraz z tym
problem z prostej przyczy
ny. Dwa lata wojny, przepy
chanek spowodowały, że
wizerunek klubu jest zły. I to
delikatnie mówiąc. Nikt nie
jest zainteresowany pokazy
waniem swojej marki poprzez
klub, o którym w mediach
pisze się tylko źle. Na dziś
musimy znaleźć w naszym
otoczeniu ludzi chętnych do
pomocy z powodu przywią
zania do Odry. Potem trzeba
stworzyć ofertę dla biznesu.
Przekonać szefów firm, że
dzięki współpracy z klubem
mogą też coś zyskać.

bia 50, 100 czy 200 tysięcy.
Nie rozumiem tej dyspro

porcji. Najgorsze jest to, że
mało który klub ma takie
pieniądze. Ale mimo to pod
pisuje absurdalne kontrakty.
Potem dowiadujemy się, że
Górnik ma 30 min długu.

prawami.

transparentne. Oczywiście
nie może być też tak, że ja
kieś przedsięwzięcia istnieją
tylko dzięki pieniądzom z
miasta. Taka sytuacja mocno
rozleniwia. Brakuje w takich
sytuacjach gospodarności w
myśl zasady: lekko przyszło
lekko poszło.

- Dokładnie. To powoduje
patologie. Jak potem wytłu

- Pana zdaniem jest moda

Brak racjonalizmu jest na
każdym szczeblu. Księgowa
w normalnej firmie będzie
zarabiać 2 tys. zł ale w klubie

piłkarskim już 6.
- Bo piłka rządzi się swoimi

maczyć biznesmenowi, że
jego pracownicy zarabiają 10
procent lego co pracownicy w
klubie? Jak wytłumaczyć ko
mukolwiek, że menedżer pił
karza przy każdym transferze
dice zarobić kilkaset tysięcy
złotych, gdzie największe fir
my prawnicze nie biorą takich
pieniędzy za prowadzenie bar
dzo skomplikowanych spraw?
Nie można potem się dziwić,
że są trudności w pozyskiwa
niu sponsorów. Nikt nie chce
wydawać ogromnych pienię
dzy tylko po to, żel >y działacze
bawili się w dużą piłkę. Powtó
rzę jeszcze raz. Brakuje mi w
naszej piłce racjonalności.
- Jak wygląda więc przy
szłość klubów z małych miej

scowości?

- W całej Europie grają kluby
z podobnych miast jak Wo
dzisław. Natomiast one nie
biją się o mistrzostwa. Uwa

żam, że można, że powinno
się robić piłkę za mniejsze,
rzeczywiste pieniądze. Nie
ma innej drogi jak szkolić
młodzież i potem korzystać
z efektów. To musi być nasz
cel. Nie stać nas na kupowa
nie zawodników, więc musi
my mieć wychowanków.

na sport?

- Myślę, że nie. Trudno dziś
przyciągnąć dzieci na zajęcia.
Wolą telewizję, komputery.
Dlatego już od wieku przed

szkolaka musimy je zachęcać
do uprawiania sportu. Trze
ba tak przygotowywać zaję
cia, aby one były atrakcyjne.

Inaczej będzie coraz gorzej.
- Dariusz Kozielski prywat
nie. Jakie ma hobby, jak spę

dza wolny czas?

- Z wolnym czasem j est pro
blem. Kiedyś bardzo lubiłem

jeździć na rowerze. Dziś nie
ma kiedy. Trzeba pilnować
firmy, piłka nożna też bardzo
absorbuje. Doszło do tego, że
moim hobby stało się spędza
nie wolnego czasu z rodziną.
Wiem, że to nie jest dobre.
Trzeba będzie zwolnić, bo
straconych chwil z dziećmi
nigdy nie uda się nadrobić.
Mam nadzieję, że niedługo
będę miał więcej wolnego
czasu. Powoli buduję grupę
osób o podobnym charak
terze, światopoglądzie. To
powinno ułatwić działanie
i wygenerować wolny czas,

który na pewno poświęcę
rodzinie.
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■ TEMAT TYGODNIA

Po tym jak działacze Odry

Wodzisław przez pewien

czas opuścili dotychczaso

we biura, które znajdowały
się przy stadionie posta

nowiliśmy przyjrzeć się

jakie koszty ponoszą kluby

korzystając z obiektów
miejskich.

- Rybniccy żużlowcy płacą
za media, klub koszykarski
z ekstraklasy również płaci
natomiast są to bardzo pre
ferencyjne stawki. Podobnie
j est z piłkarzami graj ącymi w
IV lidze. Tutaj również cho
dzi o niewielkie kwoty za
dzierżawę obiektu. To są ta
kie promocyjne działania ze
strony miasta - mówi Rafał
Tymusz dyrektor rybnickie

go MOSiR-u.
W gestii rybnickiego MO-

SiR-u jest również opieka
nad dwudziestoma dwoma
boiskami. Obiekty te znajdu
ją się w 11 dzielnicach. Aby
temu podołać MOSiR zatrud
nia przeszło setkę ludzi. Nie
wszyscy oczywiście zajmują
się pielęgnacją boisk, ale w

opinii dyrektora to mata gru
pa ludzi, która musi być bar
dzo mobilna. - To naprawdę
duże przedsięwzięcie logi
stycznie, aby to wszystko
prawidłowo funkcjonowało
- twierdzi Tymusz. Ostatnio
z prośbą, aby włączyć ich bo

isko w struktury MOSiR-u
zgłosili się działacze Silesii
Rybnik, klubu baseballowe
go. - Stowarzyszenia Kultu
ry Fizycznej, które prowadzą
zajęcia z dziećmi i młodzieżą
mają wszystkie obiekty bez

płatnie. To j est swoisty wkład
miasta w ich rozwój - dodaje dyrektor rybnickiego MO

SiR-u.
Z takiego obrotu sprawy
zadowolonych jest więk
szość klubów. W tym np.
KS Wielopole. - Uważam,
że mało kogo byłoby stać na
utrzymywanie boisk, na któ
rych grają drużyny B czy A
klasy. Dzięki temu, że zajmu
je się nimi miasto są one do
brej jakości - mówi Henryk
Frystacki prezes klubu. Ze
współpracy z miastem zado
wolona jest również prezes
jedynego klubu ekstraklasy,
który był w Rybniku jeszcze
tydzień temu. - Dla nas to
bardzo ważne, że nie musimy płacić za halę. Wiadomo
jest, iż liczy się każdy grosz.

Dlatego cenimy sobie bar

dzo możliwość korzystania z
hali praktycznie bez żadnych
kosztów - mówi Gabriela Wistuba, prezes Utex-u ROW.
Na podobnych zasadach
kluby rozliczają się z miastem
w Raciborzu. - RTP Unia
Racibórz nie płaci za stadion
OSiR, bo obiekt utrzymuje
miasto. W przypadku hali
sportowej w Rudniku za tre
ning płaciliśmy małe kwoty
rzędu stu złotych - mówi
Remigiusz Trawiński prezes
RTP Unia. Trochę inaczej
wygląda to jeżeli chodzi o
piłkarzy' mężczyzn. - KP
Unia Racibórz dostała do
tację z miasta w wysokości
165 tysięcy złotych. W tym
pewne pieniądze idą na sta
dion, ale to zależy od nas we

wnątrz klubu. Wcześniej nie
mieliśmy takiej sytuacji, że
dostawaliśmy pieniądze, tyl
ko opłacało wszystko miasto
- twierdzi Andrzej Starzyń
ski prezes KP Unia Racibórz.
Jeżeli chodzi o halę Rafako,
zasady są proste. - Stawka
za wynajęcie hali za godzinę
wynosi 80 złotych, a w przy
padku klubów z Raciborza
stawki są ustalane indywi
dualnie - mówi Krzysztof
Borkowski kierownik hali.
Miejskiemu
Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji w Wodzi
sławiu obecnie wszystkie
kluby i stowarzyszę nia płacą
100 zł dzierżawy za wyna
jem obiektów rocznie. Wy
jątkiem jest Stowarzyszenie
MKS Odra Wodzisław, które
zajmujepomieszczenie admi

nistracyjne w budynku przy
ulicy Bogumińskiej. Tutaj
dopiero toczą się negocjacje.
- Ponadto wszystkie stowa
rzyszenia i kluby zobligowa
ne są do udzielenia pomocy
w utrzymaniu obiektów, z
których korzystają - podkre
śla Barbara Chrobok rzecz
nik UM w Wodzisławiu.
Nieco inaczej wygląda
sprawa z w przypadku Odry
Wodzisław SA. Jak tłumaczy
pani rzecznik, jako że jest to
podmiot gospodarczy, oprócz
kosztów dzierżawy, czyli 100
zł rocznie Odra musi opłacać
również koszty najmu zwią
zane z opłatami za media,
koszeniem boiska, wytycza

niem linii, czy przygotowa
niem obiektu do spotkań
ligowych.
(pm, art, kozz)
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■ AKADEMIA BIEGANIA
Na kolejnych zajęciach Akade
mii Biegania pojawiło się 16
osób. - Po krótkiej rozgrzewce
zrobiliśmy dwa kółka, a następ
nie ćwiczenia ogólnorozwojowe
w ruchu i trzy kółeczka. Następ
nie parę ćwiczeń doskonalących
technikę biegową - relacjonuje
Barbara Gaweł-Kalisz z rybnic
kiego MOSiR-u. Potem biegacze
mieli do wyboru dwa warianty:
1. - cztery kółka marszobiegu,
2. - cztery kółka bieg ciągły
w wolnym tempie, na koniec
ćwiczenia rozciągające. Orga
nizatorzy zapraszają na kolejne
zajęcia w czwartek. Zbiórka jak
zwykle na stadionie lekkoatle
tycznym przy ul. Gliwickiej.
Pierwsza godzina 17.30 - 18.30
grupa tak zwana początkująca,
- druga godzina 18.35 - 19.35
grupa zaawansowana.

■ DRUGA LIGA POZOSTAJE WBORUCINIE
Tenisiści stołowi Naprzodu
Borucin utrzymali się w drugiej
lidze. W ostatnim meczu sezo
nu wygrali z TRO MEDIA LUKS
MGOKSiR Korfantów 6:4. Trzy
mecze w tym jeden w deblu
z Markiem Ciemiengą wygrał
Mirosław Piecowski, w dwóch
pojedynkach lepszy był Dalibor
Gasman a jedno spotkanie
na swoją korzyść rozstrzygnął
Michał Czarny. Z zespołem
Naprzodu Borucin po dwóch
latach żegna się Zdenek Harasim, który wraca do rodzinnego
klubu TTC Bolatice. - Będziemy

chcieli zastąpić Zdenka jakimś
zawodnikiem, prawdopodobnie
będzie to młody tenisista. Liczy
my również na Patryka Mrożka,
który świetnie sobie poczyna w
rezerwach trzecioligowych, a
ma już za sobą kilka spotkań w
drugiej lidze - zapowiada jeden
z zawodników Marek Ciemienga. W meczu na szczycie,
który zadecydował o awansie
do pierwszej ligi AZS PWSZ
Nysa wygrał 6:4 z KS Vi ret
CMC Zawiercie. Kolejny sezon
rozpocznie się we wrześniu.

■ UDANE WYSTĘPY
ZAWODNIKÓW
OCTAGONA
Zawodnicy rybnickiego
Octagona, mają w ostatnim
czasie sporo powodów do
zadowolenia. Dwójka z nich:
Robert Henek i Robert Marcol
wystartowała 8 kwietnia w
zawodach Mixed Martial Arms
(Mieszane Sztuki Walki) z cyklu
Ring XF Amator Tour, które od
były się w Zgierzu pod Łodzią.
Obaj zawodnicy wygrali swoje
walki przed czasem, poddając
swoich zawodników. Dwa dni
później w Opalenicy odbył się
turniej brazylijskiego jiu jitsu,
w ramach Memoriału Helio
Gracie, jednego z mentorów
BJJ. Z tej imprezy zawodnicy
Octagona przywieźli 8 medali,
w tym brązowy krążek w
klasyfikacji drużynowej. Złote
medale wywalczyli Sandra
Pniak, która wróciła z dwoma
złotymi krążkami oraz Paweł

Zasada i Maciej Pszczółka. Po
srebrnym medalu wywalczyli
Grzegorz Mandzyn oraz Kamil
Dasiak, zaś Damian Czyż i Mi
kołaj Goraus przyleźli do domu
brązowe krążki.

■ AGATA I OLGA
WYGRAŁY
W WOJEWÓDZTWIE
Najpierw młode szachistki z
Rydułtów wygrały na szczeblu
powiatu i regionu, a następnie
okazały się najlepsze w woje
wództwie.
W rozgrywkach na szczeblu re
jonu (grają reprezentacje szkół
z powiatu wodzisławskiego i ja
strzębskiego) wśród dziewczyn
ze szkół podstawowych wygrała
reprezentacja Szkoły Podsta
wowej nr 1 w Rydułtowach w
składzie Agata Stebel i Olga Bileczewska. Wspólnie uczennice
te zdobyły 13 punktów. Drugie
miejsce przypadło Szkole
Podstawowej nr 3 z Pszowa w
składzie Paulina Robakowska i
Anna Nowak - 7,5 punktu. Naj
lepszym zawodnikiem okazała
się Agata Stebel, która wygrała
wszystkie swoje partie i zdobyła
komplet 7 punktów.
Wśród chłopców również
najlepsi byli uczniowie SP 1
w Rydułtowach. Drużyna w
składzie Kacper Bilczewski i
Seweryn Krajczok zdobyła 10
punktów. 2. miejsce ponownie
wywalczyła drużyna z SP 3
Pszów. Mikołaj Polczyk i Jakub
Bizoń zdobyli wspólnie 8,5
punktu. W grupie chłopców

komplet zwycięstw osiągnął
Kacper Bilczewski.
W zmaganiach gimnazjalistów
dominowali uczniowie z Jastrzę
bia. Warto jednak odnotować,
że wśród dziewczyn najlepszy
wynik osiągnęła Dagmara
Szurek, która wygrała wszystkie
7 partii. Drużyna Gimnazjum
nr 1 w Rydułtowach, w której
oprócz Szurek zagrała też
Beata Józefowska zdobyła 9
punktów, o 2 mniej niż ekipa z
Jastrzębia i zajęła 2. miejsce.
5.5 punktu wywalczyło Gimna
zjum w Gołkowicach w składzie
Angelika Tekieli i Natalia
Hojka. W rywalizacji chłopców
3. miejsce zajęła drużyna z
Gimnazjum w Pszowie (Dominik
Bizoń i Radosław Pradelok), zaś
4. miejsce drużyna z Gimna
zjum w Gołkowicach (Mikołaj
Wodecki i Bartosz Gatnar).
Do wojewódzkich finałów
awansowały tylko drużyny z
pierwszych miejsc. W Często
chowie 12 kwietnia rewelacyj
nie spisały się uczennice SP 1 w
Rydułtowach. Łącznie zdobyły
11.5 punktu i wygrały całą
rywalizację. Agata Stebel, która
wywalczyła 6,5 punkta została
najlepszą zawodniczką imprezy,
a Olga Bilczewska z 5 punktami
zajęła miejsce 5. Nieźle spisała
się również męska reprezen
tacja SP 1. Kacper Bilczewski i
Seweryn Krajczok wywalczyli 6.
miejsce w województwie.

NOWA HONDA CR-Z
CENA JUZ 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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Warunki leczenia miejscowych były iście spartańskie

Bartosz Fojcik, Grażyna Adamek, Iwona Ptasiński, Tomasz Pohaba, ks. Wojciech
Grzesiak

Iwona Ptasiński leczyła głównie paragwajskie
dzieci

region - Trzech lekarzy, ksiądz i licealista, to grupa wolontariuszy, którzy przez pięć tygodni pomagali

Indianom w Paragwaju.

Poświęcili swój czas i pieniądze, by leczyć i uczyć tubylców. Nie poddawali się przeciwnościom. Nawet wtedy gdy zawodzili inni.

Przez opieszałość firmy kurierskiej zostali bez leków.

Leczyli Indian w Paragwaju
Przygotowania do wyprawy
trwały prawie pół roku. Jesz
cze w Polsce grupa śmiałków
poznawała m.in. zwyczaje pa
nujące w Paragwaju, kulturę, a
także potencjalne zagrożenia.
Trwała także zbiórka lekarstw
niezbędnych w leczeniu miej
scowej ludności. Zebrano tak
że fundusze bardzo potrzebne

bilanse zdrowia dziecka. Wy
kryliśmy głównie szmery nie
winne w sercu i wady postawy
- opowiada Iwona Ptasiński.
Przebadanych zostało wie
le dorosłych i dzieci w miej
scowych slumsach, w razie
potrzeby włączono również

w pracy misjonarzy pracują
cych w Paragwaju. Lekarzy
zaprosił do siebie jeden z nich

nie docierały leki wysłane z
Polski tydzień przed odlotem
całej piątki do Paragwaju.
Dzięki sponsorom i innym
ludziom dobrej woli udało się
zgromadzić 470 kg medyka
mentów (63 pełne kartony).
Niestety zadaniu nie sprosta
ła firma kurierska UPS. Leki
na miejsce dotarły... trzy dni
przed końcem misji! - Ciągle
słyszeliśmy, że będą. Oczeki
waliśmy na transport co ponie
działek, ponieważ tylko w tym
dniu lądowały samoloty, z któ
rych korzystała wspomniana
firma. Niestety lądowały bez
naszych lekarstw. Mieliśmy
przy sobie jedynie stetosko

- o. Grzegorz Adamczyk,
franciszkanin z Guarambare.
- Odwiedził mnie kiedyś i w
luźnej koleżeńskiej rozmowie
wspomniał bym przyj echa! do
niego z lekarzami. Nie krył, że
ich pomoc byłaby dla wielu
tubylców zbawienna - mówi
ks. Wojciech Grzesiak, kape
lan Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Ja
strzębiu-Zdroju. Pomysłem
wyjazdu zaraził znajomych

lekarzy. Ci odpowiedzieli po
zytywnie i lawina przygoto
wań ruszyła.
Oprócz księdza Wojciecha
do Paragwaju, 20 lutego, wyle
ciała Iwona Ptasiński, pediatra
z Wodzisławia i Grażyna Ada
mek, internista-kardiolog z
Jastrzębia-Zdroju,
Tomasz
Pohaba, anestezjolog z Cieszy
na i Bartek Fojcik, licealista z
Knurowa, który paragwajskie
dzieci uczył języka angielskie
go i pełnił funkcję tłumacza.

konieczne leczenie. Początki
były pełne niepokoju. Ciągle

py, aparat LJKG i USG, kilka
opakowań lekarstw z bagażu
podręcznego i swoją wiedzę
medyczną - mówi pani Iwo
na. W międzyczasie udało się
kupić partię lekarstw w miej
scowej hurtowni. Dzięki temu
zamierzona podróż do indiań
skiej wioski w Chaco [700 km
od bazy w Guarambare) w
trzecim tygodniu pobytu stała
się możliwa.

Początki
pełne niepokoju
Pierwsze dwa tygodnie leka
rze mieszkali w klasztorze w
Lomai, dzielnicy miasteczka
Guarambare, położonego 80
km od stolicy Asuncion. Pracujątutaj trzy elżbietanki z Polski.
Jedna z nich jest pielęgniarką.
Wolontariusze przebadali ok.
tysiąc dzieci w miejscowej
szkole. - Wykonywaliśmy
głównie badania przesiewo
we, sporządzaliśmy swoiste

Od wioski do wioski
Chaco to już nieco inna rze
czywistość. W niewielkiej,
biednej wiosce istnieje przy
chodnia. Pracują tutaj dwie
siostry zakonne. Ludzi leczy
młoda paragwajska lekarka.
Warunki nie pozwalają objąć
opiekąmedyczną wszystkich.
Brakuje nie tylko wykształco
nych ludzi do pomocy, ale

także sprzętu i zaplecza. Po
moc naszych lekarzy była

zbawienna. Przez tydzień
pracowali głównie w terenie.
Leczyli całe rodziny rozsiane
w kilkudziesięciu maleńkich
wioseczkach Chaco, w pro
mieniu ok. 50 km od pueblo
Pedro PPena. Dzięki spraw
nym akumulatorom udało
się uruchomić sprzęt. W Cha
co prąd jest dostępny jedynie
3 godziny dziennie.

Potrafili dziękować
Po powrocie do Guaram
bare lekarze nie odpuszczali.
Szczególnie intensywne były
ostatnie trzy dni pobytu, kiedy
dotarły leki zebrane w Polsce.
Codziennie przychodzili lu
dzie. Mogli liczyć nie tylko na
opiekę medyczną, ale także na
wsparcie duchowe. Dbał o to
ks. Wojciech Grzesiak wspól
nie z miejscowymi kapłanami
i siostrami zakonnymi. Ludzie
potrafili wyrazić wdzięczność.

- Zapraszali nas na wszelkie
uroczystości. Dzieci rysowały
plakaty i laurki na naszą cześć,
a nieco starsi serdecznie nas
ściskali, szczerze, naturalnie,
z sympatią. Wystarczyło do
bre słowo, uśnńech, a nierzad
ko tabletka paracetamolu. To
były naprawdę piękne i nie
samowite chwile - opowiada
Iwona Ptasiński.

Uczestnicy wyprawy prowadzili na bieżąco
dziennik internetowy dostępny na stronie: www.to-misja.pl.

Poniżej wybrane ich wypowiedzi.
BARTOSZ FOJCIK (nazywany przez miejscowych Bartolomeo)
wpis z 5 kwietnia

Cała wyprawa zmieniła mnie i, w jakimś sensie, mój sposób patrzenia na świat. Myślę, że na

lepsze. Jakiś taki kawałeczek mnie pozostał w Paragwaju i jestem w stu procentach przeko
nany, że już do mnie nie wróci sam. Jeśli chcę go odzyskać, to muszę sam po niego przyje

chać, więc teraz mogę powiedzieć tylko jedno: do zobaczenia w przyszłości!

KS. WOJCIECH GRZESIAK (dla miejscowych Padre Adaiberto)
wpis z 1 kwietnia

Zakochałem się...
A jakże... Kto powiedział, że Księdzu nie wolno się zakochać. Zakochałem się czyli po

zostawiłem czgstkę swojego serca w naszej misji, w ludziach, którzy jq tworzyli w Polsce i na
miejscu, w naszym Paragwaju, w naszych lekarstwach, w naszych zmaganiach, w naszych

podróżach misyjnych, w biednych ale ufnych sercach naszych podopiecznych, pacjentów,
w naszej nieraz bezradności, w naszym przeżywaniu czasu Mszy Świętej, w naszym byciu

razem w Guarambare, Lomai i innych miejscach gdzie wyruszaliśmy - „wiem — to banał, lecz
w banale nie banał się kryje" /ks. Twardowski/

IWONA PTASIŃSKI (Doktora Isia)
wpis z 31 marca

5 tygodni nauczyło mnie cierpliwości, stępiło chęć poganiania czasu, bo skoro wszystko co

ma się wydarzyć i tak się wydarzy.... Pomogło zrozumieć dokładniej, że czasem pomoc nie
materialna i zwykłe zainteresowanie może być ważniejsze niż rzeczowe darowizny. Utwier

dziło mnie w przekonaniu, że „dobro jest, kiedy je czynisz".

GRAŻYNA ADAMEK (Doktora Ingrid)
wpis z 2 kwietnia

Kochani! Ciężko mi pisać ..., ponieważ od powrotu do Polski myśli kotłujg się w głowie. Czu-

ję ogromną radość, szczęście, zadowolenie, w które wkrada się tęsknota. Powrót do pracy

To nie koniec

bezbolesny - 2 dyżury marcowe upłynęły jakoś po paragwajsku. Różnica czasowa 5 godzin

Po powrocie do Polski, 6
kwietnia z wolontariuszami
spotkał się metropolita kato
wicki ks. abp Damian Zimoń.
Pobłogosławił im na kolejną
wyprawę. - Byłoby niedo
rzeczne, gdyby to był koniec mówi Iwona Ptasiński. - Tam
zostali ludzie, którzy potrze
bują naszej pomocy. Jestem
przekonana, że misja będzie
kontynuowana, może pojadą
inni lekarze, ale na pewno na
tym nie poprzestaniemy - za
pewnia wodzisławianka.
Rafał Jabłoński

ciągle mqci mój sen. Misja mnie jakoś odmieniła - sama to czuję, zauważyli to też moi kole
dzy i przyjaciele. Jako lekarka jestem spełniona.

TOMASZ POHABA (Tomaso)
wpis z 26 lutego

Obmyśleliśmy dalszą strategię w dotarciu do pacjentów. Plan jest ambitny. Z racji braku od
powiednika naszego pogotowia, przejęliśmy w miarę możliwości jego obowiązki, mamy za
sobą pierwsze nocne wizyty. Przekonaliśmy się, jak wiele może zdziałać tutaj tabletka amoksycykliny, lecząca nawet wstrząs septyczny. Następnego dnia, podczas wizyty, pacjentka

czuła się znacznie lepiej, to cieszy, gdyż przed naszą interwencją kolejne szpitale odmawiały

przyjęcia a na prywatnego lekarza rodziny nie było stać. W dowód wdzięczności dostaliśmy
pomarańcze, karambole i zapewnienie, że pierwszy wnuczek płci męskiej będzie nosił imię

Tomaso.

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 19 kwietnia 2011 r.

32 Wielki Post

Z krzyżem ulicami Wodzisławia
Tradycyjnie mieszkańcy wodzisławskich parafii przeszli ulicami miasta, od Kościoła Wniebowzięcia NMP przy rynku do Kościoła św. Herberta
przy ul. Radlińskiej. Wierni organizują drogę krzyżową już od 12 lat. Jej pomysłodawcą jest ks. dziekan Bogusław Płonka. Podobnie jak przed laty zachęcił do
udziału inne parafie dekanatu wodzisławskiego. Przedstawiciele każdej z nich prowadzili rozważania przy kolejnych stacjach drogi krzyżowej. Wzięło w niej
udział ok. 1,5 tysiąca wiernych.
<rai>

WODZISŁAW -

Krzyż nieśli przedstawiciele poszczególnych parafii

W modlitwach uczestniczyło 1500 wiernych

Droga krzyżowa
u harcerzy

górzyce - W Niedzielę Palmową w gmi

nie Gorzyce odbył się tradycyjny przegląd
palm wielkanocnych

Takie palmy

tylko
u gospodyń
Pantomima była jednym z elementów przedsięwzięcia
RYDUŁTOWY Sugestyw

ną drogę krzyżową przy
gotowali harcerze Hufca
ZHP Rydułtowy ze swoim
opiekunem ks. Wojciechem
Solikiem. Nabożeństwo od
było się w sobotę 16 kwiet
nia w Kościele św. Jerzego.
Poszczególne stacje drogi
krzyżowej harcerze obrazo
wali tekstami poety księdza
Jana Twardowskiego. Były
piosenki, m.in. Czesława Nie
mena, fragmenty filmów i ga
lerii zdjęć wyświetlanych na
ekranie. Największe wraże
nie wywierały jednak scenki
pantomimy odgrywane przez
młodzież.
- Osobom, które uczestni
czyły w nabożeństwie chcieliśmy naszą drogą krzyżową
dać trochę refleksji, zadumy
na Wielki Tydzień - mówi hm.
Henryk Komarek, komendant
Hufca ZHP Rydułtowy.
W pantomimie występowa
li harcerze i zaprzyjaźniona
grupa młodych ludzi z Wodzi
sławia. Podczas nabożeństwa
przygrywali muzycy z grupy

przyparafialnej ks. Bogda
na Ręka. - Oprócz warstwy
duchowej inicjatywa miała
też aspekt harcerski, ludzki.
Wśród występujących były
dzieci, które na co dzień nie
biorą udziału w występach,
przedstawieniach szkolnych,
bo są nieśmiałe, mają np.
wadę wymowy. Dajemy im
szansę pokazania się, prze
zwyciężenia słabości. Muszę
powiedzieć, że dzięki temu
bywają potem inaczej po
strzegani przez nauczycieli,
bliskich - mówi komendant.
Wypada
żałować,
że
wspaniały wysiłek harcerzy
obserwowała garstka rydułtowian.
Droga krzyżowa była Har
cerskim Dniem Skupienia.
Harcerze z Rydułtów od kilku
lat organizują swoje dni sku
pienia, w różnych okresach
roku liturgicznego. - Minęły
dwa lata od czasu, kiedy wy
myśliliśmy z ks. Wojtkiem,
że trzeba to robić w formie
uwspółcześnionej - dodaje
komendant.
(tora)

Tym razem delegacje kół
gospodyń wiejskich z terenu
gminy zebrały się w Uchylsku. W miejscu zbiórki, obok
remizy OSP zabrakło tylko
KGW z Odry. W przeciwień
stwie do lat ubiegłych, kie
dy niebagatelne znaczenie
miała długość palmy, w tym
roku wszystkie palmy miały
jednakowo po około 2 me
try. - Musiebśmy ograniczyć
długość palm, bo inaczej nie
zmieściłyby się w niewielkiej

kapbcy w Uchylsku, gdzie
udamy się na mszę Niedzieli
Palmowej - tłumaczyła Elż
bieta Kołek, przewodnicząca
gminnej rady KGW. Barwny
korowód przemaszerował
ulicami Uchylska tuż przed
godziną 12.00. Mszę świę
tą w miejscowej kapbczce
odprawił ks. Stefan Stebel,
proboszcz parafii w Gorzy
cach, w skład której wcho
dzi Uchylsko.
(art)

Do Uchylska przyjechały gospodynie z kół działających w gminie

Barwny korowód otwierała delegacja KGW z Uchylska

Panie jak zwykle wyglądały pięknie
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Wodzisław,

radlin - Popularny telewizyjny kucharz nie wydziwia ze świątecznymi potrawami

Remigiusz Rączka
poleca na Wielkanoc
Rolady wołowe, królik
czy kaczka pod każdą po
stacią są ulubionymi potra
wami Remigiusza Rączki,
młodego kucharza rodem
z Marklowic, mieszkające
go obecnie w Wodzisławiu.
Niewykluczone, że którąś z
tych potraw przygotuje swo
im bliskim na zbliżające się
święta Zmartwychwstania
Pańskiego.

Gotował z paniami
Remigiusz Rączka, na
uczyciel w Zespole Szkól
Ekonomicznych w Wodzi
sławiu, szerzej znany dzięki
programowi Kuchnia po Ślą
sku w Telewizji Silesia, goto
wa! te potrawy w Miejskim
Ośrodku Kultury w Radli
nie. Przybył na zaproszenie
Stowarzyszenia Kobiet Ak
tywnych. Na scenie urządził
prawdziwą kuchnię. Byt
długi stół, umywalka, ku
chenka. Za kulisami piekar

nik. W pichceniu kucharza
wspomagały panie z Kota
Gospodyń Wiejskich Gto
żyny - Krystyna Barteczko,
przewodnicząca,
Jadwiga
Barteczko i Wanda Miller.

Wkręcił go
Józef Polok
Kucharzem został przez
przypadek. Przez przypa
dek trafi! też do telewizji.
Zawsze miał ciągoty do ślą
skiej godki. Bral udział w
konkursach gwary śląskiej.
Poznał wtedy śp. Józefa Po
loka. Z czasem zaprzyjaźnił
się z nim. - To on wkręcił

mnie w świat showbiznesu
- wspomina kucharz. Poje
chał na zdjęcia próbne do
TVS. Spodobał się na tyle,
że dostał zlecenie na kilka
odcinków programu. - Nie
wiem, co się spodobało.
Godka czy gotowani. Przy
stojny specjalnie nie jestem.
Ale dzięki Ponboczkowi je
stem w telewizji już 3 lata
- mówi Remigiusz. W pro
gramie propaguje potrawy
śląskie, ale dla utrzymania
atrakcyj ności przybliża rów
nież kuchnie innych krajów.
Ogromnie docenia kulinaria
włoskie.

Marzy o restauracji
Sukcesem dla niego jest

utrzymanie
zaintereso
wania widzów. Za sukces
uważa również powodzenie

akcji charytatywnych, w
których bierze udział. Cie
szy się, jeśli swoją osobą,
tvm, że jest rozpoznawalny,
może pomóc dobroczyn
nym inicjatywom. Prawdzi

wym szczęściarzem będzie

w momencie otwarcia swo
jej restauracji. Na razie wy
żywa się w swojej kuchni.
- Zona mi mówi, że jest na
mnie zło, bo ciągle pitrasza i

ciaprom. Mówi, że mnie wy
wali do piwnicy i tam zrobi
kuchnię - opowiada Remi
giusz Rączka. Jeśli chodzi o
potrawy wielkanocne, to jest
tradycjonalistą.
Szczegól
nie w przypadku słodkości.
Podstawą kotocze z serem i
makiem, do tego baba drożdżowa, pieczony baranek.
Żadnych mazurków, które
ze śląską tradycją nie mają
nic wspólnego.

Podglądał kucharki
Wodzistawianin

przy-

znaje, że kucharz to trudny
zawód. - Dużo nauczyłem

się podglądając kucharki go
tujące na weselach - mówi.
Dzięki nim poznawał różne
kuchenne sztuczki, tzw. kni-

fy. Pomagają, szczególnie,
kiedy gotuje się dla wielu
osób. Na przykład na festy
nach. Podczas masowych
imprez nie raz przekona!
się, że ludzie nie zawsze słu
chają jego opowiadań. Ale
na hasto „gotowe” dosłow
nie rzucają się po jedzenie.
- Nie chciatbym być złośli
wy, ale to przypomina czasy

komuny, kiedy pchało się
po wszystko w sklepie. Sły
szałem nieraz jak ktoś mówi
„Pani za gruba, nie musi
jeść” - wspomina kucharz.

Zachwyceni
śledziami
Kuchmistrz opowiadał,
a do nozdrzy ludzi zgroma
dzonych w MOK Radlin
dochodziły co intensywniej
sze i smakowitsze zapachy.
Kiedy po godzinie od wło
żenia do piekarnika pokazał
pierwsze wyrośnięte, bursztynowo-brązowe, pachnące
święcelniki i zaprosił do de
gustacji w kawiarence MOK,
ludziom nie trzeba było po
wtarzać. Zupa harynczorka,
śledzie smażone w cieście z
pastą i pieczone święcelniki
szybko znikały. Ludzie nie
kryli zaskoczenia, szczegól
nie pyszną zupą śledziową,

przypominającą nieco w
smaku żurek. Gospodynie
podkreślały, że potrawy są
nie tylko pyszne, ale bardzo
prosie do przygotowania.
Równie wielką popularno
ścią, co gotowe specjały,
cieszyły się przepisy, ksero
wane w wielu odbitkach. Za
zgodą Remigiusza Rączki
przepisy podajemy również
Czytelnikom.
Tomasz Raudner

Remigiusz Rączka w akcp. Tutaj na spotkaniu z mieszkańcami Radlina w MOK.

Przepisy na święta
Śledzie

Pasta cebulowa

w cieście
śmietanowym
SKŁAD:
filety śledziowe typu matias - 1 kg

cebuli pokrojonej w piórka. Gotować

z lekko podgrzanego mleka (około 1

około 10 minut, odstawić, przyprawić

szklanki), drożdży, dwóch łyżek cukru,

SKŁAD:

do smaku pieprzem, przyprawę wa-

dwóch łyżek mgki. Drożdże utrzeć z cu

Przecier pomidorowy - 3 łyżki

rzywng, cukrem i octem. Raczej nie so

krem, zalać mlekiem i posypać mgkg.

jogurt naturalny - 1 łyżka

lić, bo śledzie sg słone. Na koniec do

Odstawić w ciepłe miejsce pod przy

cebula - 1 szt.

ugotowanej zalewy dodawać powoli
śmietanę, ale już bez gotowania. Śle

kryciem i poczekać, aż drożdże wyro

dzie pokroić w drobng kostkę i dodać

kg) dodajemy roztrzepane jajka, resztę
mleka, wyrośnięty zaczyn drożdżowy,

sól, pieprz

jaja - 2 szt.
kwaśna śmietana - 6 łyżek

WYKONANIE:

do zalewy. Podawać na ciepło lub zim

olej - 1 szklanka

cebulę pokroić w drobng kosteczkę.

no z ziemniakami z wody.

mgka pszenna -

3A szklanki

sól, pieprz

Przecier wymieszać z jogurtem, do

prawić solg i pieprzem. Do masy do
dać cebulę i wymieszać. Pasta świet

WYKONANIE:

nie współgra ze śledziami w cieście

Filety śledziowe namoczyć, osgczyć

śmietanowym.

na papierowym ręczniku i zwingć w
ruloniki za pomocg wykałaczek. Żółt

Harynczorka

ka utrzeć z olejem (2 łyżki), śmietanę i

połowg mgki. Z białek ubić na sztywno

SKŁAD:

pianę, wymieszać z pozostałymi skład

filety śledziowe typu matias - 0,5 kg

nikami i dodać resztę mgki. Doprawić

cebula - 1 szt.

solg, pieprzem. Ciasto powinno być
gęstsze niż naleśnikowe. Śledziowe

liść laurowy - 2 szt.
ziele angielskie - 4 kulki

Święcelnik Wielkanocy

rabiamy ciasto tak długo, aż będzie

(proporcje na dwie blaszki)

odchodziło od rgk. Następnie lekko
posypujemy mgkg i pozostawiamy pod

SKŁAD CIASTA:

przykryciem w ciepłym miejscu na 20

mgka pszenna - 1 kg

do 30 minut, w zależności jak wyrasta.

jaja - 4 szt.

Czekajgc na ciasto przygotowujemy

drożdże - 10 dag

wędliny. Polecamy wyroby dobrej jako

mleko - 0,5 litra

ści, najlepiej swojskie. Po wyrośnięciu

cukier - 10 dag

ciasto dzielimy na 2 części. Każdg wał

sól,

kujemy na grubość około 1 - 1,5 cm.

masło lub margaryna - 20 dag

pieprz, cukier, przyprawa warzywna

FARSZ:

(wtedy ciasto lepiej trzyma się śledzi),

typu wegeta

kiełbasa surowa podwędzana - 80

śmietana słodka - 0,5 litra

dag

ocet - około 2 łyżki

boczek wędzony - 50 dag

grzanym oleju z dwóch stron na jasno
złoty kolor. Potrawa na każdg okazję,

WYKONANIE:

cukier, odrobinę soli i roztopione, ale
wystudzone masło (margarynę). Wy

ruloniki najpierw panierować w mgce
zanurzyć w cieście i smażyć na roz

snę. Następnie do przesianej mgki (1

baleron - 40 dag

szynka wiejska - 40 dag

Na środek kładziemy połowę wędlin i
zawijamy w roladę. Tak zwinięte ciasto
wkładamy do wysmarowanej wcześniej

tłuszczem podłużnej foremki. Górng

powierzchnię ciasta smarujemy roz

trzepanym jajem. Z drugg połowg cia
sta postępujemy tak samo. Wkładamy

sprawdza się np. jako przekgska do

Śledzie wcześniej wymoczyć. Zagoto

piwa.

wać około 1 litra wody z dodatkiem

PRZYGOTOWANIE:

C) i pieczemy około 45 minut do godzi

ziela angielskiego, liścia laurowego i

Najpierw trzeba przygotować zaczyn

ny. Podajemy dobrze wystudzone.

do nagrzanego piekarnika (220 stopni

34 ekoserwis
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WIEŚCI

Dom tani, bo ekologiczny
Rada Nadzorcza Wojewódz
kiego Funduszu Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach wyraziła zgodę
na uruchomienie pilotażowej
bankowej linii kredytowej o
nazwie „Dom energooszczęd
ny” przeznaczonej na kredyty
związane z budową obiektów
o małym zapotrzebowaniu na
energię cieplną.
Środki Funduszu w wysoko

ści do 2 milionów udostępnio
ne zostaną, wyłonionemu w
przetargu, bankowi na sfinan
sowanie niskooprocentowa
nych kredytów związanych z
realizacją energooszczędnych
obiektów, a także instalacji i
urządzeń technologicznych
służących budowie domów,
których wskaźnik zapotrze-

bowania na energię końcową
będzie niższy od 60 kilowatogodzin na metr kwadratowy
rocznie. Teraz budowany tra
dycyjną metodą dom zużywa
rocznie ok. 120 kWh na m kw.
w roku.
Ubiegać się o te środki
mogą osoby fizyczne, w tym
prowadzące działalność go
spodarczą. Kredytowanie wy
niesie do 90 proc, dla zakupu
i montażu urządzeń niekon
wencjonalnych: źródeł cie
pła (pompy ciepła, kolektory
słoneczne), wentylacji mecha
nicznej z odzyskiem ciepła,
wymiennika gruntowego, a
także - w zmiennej wysoko
ści - dla instalacji ogrzewa
nia, materiałów izolacyjnych
ścian, stropów, dachów, posa-

dzek oraz stolarki okiennej i
drzwiowej.
Maksymalny kredyt na te
cele może wynosić do 200.000
zł. Oprocentowanie - do 0,6
stopy redyskonta weksli lecz

nie mniej niż 3% w stosunku
rocznym. Okres spłaty nie
może być dłuższy niż 7 lat od
daty zakończenia zadania, a
karencja nie przekraczać 12
miesięcy.
Przedsięwzięcie
jednak powinno zostać zre
alizowane do 18 miesięcy od
daty postawienia kredytu do
dyspozycji.
Obecnie w Europie budyn
ki tracą ok. 40% wykorzy

korzystaniem z ogrzewania
i klimatyzacji. Dlatego dziś
sprawą priorytetową stała się
oszczędność energii, mini
malizacja kosztów utrzyma

nia obiektów, zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych
i ochrona powietrza.
Także w Polsce stają się
coraz bardziej modne domy
pasywne i energooszczędne

stywanej energii. Zużycie jej
rośnie każdego roku wraz

- zużywające sześć razy mniej
energii niż tradycyjne, zwłasz
cza, że dyrektywa unijna prze
widuje, że po 2020 roku każdy
nowo oddany budynek powi
nien spełniać warunki obiek
tu niskoenergetycznego.
Przeznaczenie
środków
WFOŚiGW w Katowicach na

ze wzrostem poziomu życia
związanego z powszechnym

wsparcie budowy tego rodza
ju obiektów w naszym regio-

z Funduszu

nie, służyć będzie uzyskaniu
korzyści
środowiskowych
wynikających z ograniczenia

zużycia energii, znacznemu
ograniczeniu kosztów dla
użytkowników oraz utrzy
maniu wysokich standardów
warunków życia i ochrony
środowiska naturalnego. Już
teraz duże zainteresowanie
w tej sprawie wykazują samo
rządowcy, wspólnoty miesz
kaniowe oraz indywidualne
osoby zamierzające budować
swój dom. Kredyty na ten cel
w ramach linii kredytowej
„Dom
energooszczędny”
udzielane będą od dnia za
warcia umowy z wybranym
bankiem do 31 grudnia 2012
roku.
(eco)

U sąsiadów będzie
Fundusz

dofinansował

ciepło i ekologicznie

narybek

KRZANOWICE
MAJĄ DOTACJĘ
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod
nej udzieli gminie Krzanowice
dotacji w kwocie blisko 395
tysięcy złotych. Środki zostaną
wykorzystane na odbudowanie
zabezpieczeniem przeciwpowo
dziowych Folderu Górnego na
Potoku Krzanowickim.

WODZISŁAW
OTRZYMAŁ DOTACJĘ
Gmina Wodzisław Śląski otrzy
mała dotację do kwoty 57 tys. zł
z WFOŚiGW. Pieniądze zostaną
wykorzystane na profilaktykę
zdrowotną w trakcie wyjazdu
śródrocznego w roku szkolnym
2010/2011.

PIENIĄDZE NA
SIEDLISKA NIELEŚNE
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Zawierciańskiej w Zawierciu
otrzymało dotację do kwoty 44
tysięcy złotych na utrwalenie
efektów ekologicznych związa
nych z utrzymaniem siedlisk nie
leśnych (murawy kserotermiczne
oraz jałowczyska) w rezerwacie
przyrody Góra Zborów w Podlesicach i na terenie obszaru Na
tura 2000 - Ostoja Kroczycka
poprzez prowadzenie czynnych
zabiegów ochrony przyrody.

ZNAKI INACZEJ
Dotację do kwoty 101

tys.

Wojewódzki

zł

Fundusz Ochrony Śro

dowiska i Gospodarki
w

Wodnej

Katowi

cach przeznaczył dla

bielskiego

oddziału

Polskiego

Zwiqzku

Wędkarskiego w celu
podtrzymania popula
cji ryb w rzekach za

porowych w dorzeczu

Zarząd WFOŚiGW w Katowi

29 marca w Tychach
uroczyście podpisano
umowę między Woje
wódzkim funduszem
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Katowicach a Elektrocieptownią Tychy z Grupy
Tauron na udzielenie
preferencyjnej pożyczki
do wysokości 30 min zt.

cach wprowadził nowe zasady
oznakowania przedsięwzięć do
finansowanych ze środków Wo
jewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod
nej w Katowicach. Określają
one szczegółowo wygląd i zasa
dy tworzenia tablic informacyj
nych oraz pamiątkowych a także
oznakowania zadań inwestycyj
nych i nieinwestycyjnych przez
beneficjentów, którzy otrzymali
środki z Funduszu na realizację
przedsięwzięć proekologicznych.
Zasady opisują także sposoby
wykorzystania loga Funduszu w
publikacjach i materiałach informacyjno-promocyjnych.

górnej Wisły, zwłasz
cza na odcinkach rze
ki

Soły

się

na

znajdujących
śląskiego.

wództwa

Dzięki

woje

terenie

temu

możliwy

będzie zakup ponad 4

tony narybku różnych
gatunków ryb łososio

watych, lipieni i reofil-

nych.
Do wód otwartych

na

działa

obszarze

nia Okręgu Polskiego

Związku
go

w

Wędkarskie

Bielsku-Białej,

od marca do listopa
da,

zostanie

czonych

wpusz

m.in.

ok.32

tys. pstrągów potoko
wych, 478 tys. naryb

ku

lipienia,

150

tys.

sandaczy i ponad 50
tys. narybku szczupa

ka.
(eco)

Środki te przeznaczone zo

staną na dofinansowanie budo
wy instalacji zasilania biomasą
oraz modernizację nowocze
snego kotła fluidalnego o mocy
70 megawatów cieplnych. Cała
inwestycja kosztować będzie
ok.120 min zł.
Obecnie przestarzały już
kocioł w tyskiej Elektrocie
płowni opalany jest węglem.
Jego wymiana na nowy ko
cioł fluidalny ze złożem bą
belkowym, opalany w 100
proc, biomasą wynika z ko
nieczności
dostosowania
tego źródła do nowych za
ostrzonych norm ekologicz
nych w zakresie emisji pyłów
i gazów, które obowiązywać
będą od 2016 roku. Ich speł
nienie byłoby niemożliwe
bez kompleksowej moderni
zacji istniejącej instalacji.
Inwestycja przebiegnie w
dwóch etapach. W pierw
szym - przewidzianym do
2012 roku - realizowana
będzie modernizacja kotła

DOM, KTÓRY POMAGA
OSZCZĘDZAĆ

Podpisanie umowy pomiędzy szefami WFOŚiGW w Katowicach i Elektrociepłowni Tychy

dająca możliwość spalania
100 proc, biomasy oraz za
budowa kotła rusztowego.
W etapie drugim odbędzie
się budowa kolejnego bloku
i olejowych kotłów szczyto
wych wraz z niezbędną in
frastrukturą. Zakończenie
całego zadania przewidziano
do końca 2015 roku. Pożycz
ka z WFOŚiGW pozwoli na
rozpoczęcie podstawowego,
pierwszego etapu.
Dzięki temu poważnemu
zmniejszeniu ulegnie rocz
na emisja zanieczyszczeń

pyłowo-gazowych, przede
wszystkim pyłu, dwutlenku
siarki i tlenków węgla. Nowy
kocioł będzie mógł produko
wać również 40 megawatów
energii elektrycznej.
Podpisując umowę
na
udzielenie pożyczki Gabriela
Lenartowicz - prezes WFO
ŚiGW w Katowicach mó
wiła, że to przykład dobrej
współpracy przemysłu i Fun
duszu dla dobra wspólnego.
- Dlatego podczas negocjacji
tej umowy nie było istotnych
spornych kwestii, bo obie jej

strony dobrze rozumiały sens
i potrzebę ochrony powietrza
w naszym regionie i wartość
przeznaczanych na to publicz
nych pieniędzy - dodała.
Także Albert Kępka - pre
zes Elektrociepłowni Tychy
zwracał uwagę na rzeczową
współpracę z ekspertami
Funduszu, która teraz zaowo
cowała rozpoczęciem sku
tecznej modernizacji całego
zakładu aby jak najbardziej
ograniczyć jego ingerencję
w środowisko naturalne.
(eco)

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kato
wicach wyraziła zgodę na uru
chomienie pilotażowej bankowej
linii kredytowej o nazwie „Dom
energooszczędny" przeznaczoną
na kredyty związane z budową
obiektów o małym zapotrzebo
waniu na energię cieplną. Środki
Funduszu w wysokości do 2 milio
nów udostępnione zostaną, wyło
nionemu w przetargu, bankowi
na sfinansowanie niskooprocen
towanych kredytów związanych
z realizacją energooszczędnych
obiektów, a także instalacji i urzą
dzeń technologicznych służących
budowie domów, których wskaź
nik zapotrzebowania na energię
końcową będzie niższy od 60 kilowatogodzin na metr kwadratowy
rocznie. Teraz budowany tradycyj
ną metodą dom zużywa rocznie
ok. 120 kWh na m kw. w roku.
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Drodzy Czytelnicy i Reklamodawcy!

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej

Nocy.

Suto zastawionych stołów,

dużo wody w poniedziałek,

dużo nowin we wtorek,

bogatego

i jak najmilszych spotkań w gronie rodziny i

zająca

przyjaciół

życzy Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.

Wodzisław śl.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

ul. Zamkowa 3

tel. 032 455 28 78

życzy swoim klientom Firma
„Meisel" w Wodzisławiu Śl.

CUKIERNIA
Najwyższej jakości wyroby:

IIIIAIIAI MA
ICĆJIA
ZUZANNA MEISEL

drożdżówki, pierniki, kołacze,
ciasteczka, babki, cukierki itp, oraz

KAWIARENKA ul. Zamkowa 3a
tel. 032 455 14 98

Zdrowych, pogodnych
Wielkanocnych,
pełnych wiary,
nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego
nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja
życzy

Zadumy u grobu pustego,
Radości ze spotkania
Zmartwychwstałego,
Pokoju, nadziei, jajka smacznego
I udanego oblewanego!
Niech się nie zgubi wśród tylu
pisanek
Świąt sens - Jezus - Baranek.

Ryszard Zawadzki
Poseł na Sejm RP

Wesołych
Wielkanocnych
Roirai konsumentom

Świąt pełnych

zdrowia, nadziei,

Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

uśmiechu i tradycji
/

oraz wesołej zabawy

w lany poniedziałek życzy
Halina Zięba
wraz z pracownikami aptek
v

...
44-300 Wodzisław Śl., ul. W. Kubsza 28 lei. 032 455 28 75

VI VAX

Wielkanoc

¥
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Radosnych i wiosennych
Świąt Wielkanocnych

wszystkim mieszkańcom Radlina
składa

Rada Miejska w Radlinie

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wtdlćkj
smacznego jajka, mokrego dyngusa

oraz odpoczynku w rodzinnym gronie

C>!R
^Przewodniczący
tMjastft fPyefwftowy
9ucjan Szwem

Radosnych Świąt

Wielkanocnych
wszystkim
mieszkańcom

< Hiirmistrz piasta
(Puduttowy
(Kęrnefifl Ojcwy

Radosnych Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom
życzą
Wójt i Rada Gminy Lubomia

życzą

Wójt i Radni

Gminy Godów

I

Życzymy wszystkim mieszkańcom gminy
aby nadchodzące Święta Wielkanocne
przepełnione były nadzieją i upłynęły

w nastroju radości, spokoju i wzajemnych

serdeczności.
Przewodniczący Rady

Wójt Gminy

Gminy Gorzyce

Gorzyce

Krzysztof Małek

Piotr Oślizło

noworodki 37
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Witam. Ten maluszek to ja, Patryk. Po raz
pierwszy uśmiechnąłem się do rodziców Beaty
Firut i Marcina Samiczaka 12 kwietnia o godzinie
16.00. Ważyłem wtedy 3980 g i miałem 57
cm. Póki co jestem jedynakiem. Zamieszkam
w Rybniku.

Cześć, mam na imię Zosia. Urodziłam się 12
kwietnia o godz. 9.20. Miałam wtedy 51 cm
długości i ważyłam 2800 g. Moimi rodzicami są
Karolina i Rafał Milerowie. Jestem ich pierwszą
pociechą. Będę mieszkać w Pszowie.

Cześć! Nazywam się Szymon Zimoń. Pojawiłem
się na świecie 10 kwietnia o godz. 14.30. Miałem
wówczas 56 cm i ważyłem ponad 4 kg. Przesy
łam buziaczki mamie Jadwidze, tacie Romanowi
oraz bratu Mateuszowi, który czeka na mnie w
domku w Rybniku.

Witam! Mam na imię Magdalena i jestem pierw
szą pociechą Izabeli i Tomasza z Radlina. Przy
szłam na świat 12 kwietnia o godz. 4.45. Miałam
wówczas 55 cm długości i ważyłam 3180 g.
Pozdrawiam moich kochanych rodziców.

Cześć. Ten śliczny maluszek to ja, Franek. Uro
dziłem się 12 marca kwadrans po dwunastej.
Ważyłem wtedy 2900 g i miałem 54 cm. Jestem
pierwszym dzieckiem Marty i Adriana Orzechow
skich. Wraz z moimi rodzicami zamieszkam w
Mszanie.

Witam. Mam na imię Tymoteusz. Na świecie
pojawiłem się 12 kwietnia o godzinie 9.45.
Ważyłem wtedy 3500 g i miałem 56 cm. Moimi
kochanymi rodzicami są Magdalena i Artur
Pękaczowie. Jestem jedynakiem. Będę mieszkał
w Świerklanach.

Dzień dobry. Jestem pierwszą pociechą Edyty i
Mirosława Przeliorzów. Na imię mam Martyna.
Po raz pierwszy uśmiechnęłam się do rodziców
9 kwietnia o godzinie 22.45. Po urodzeniu
ważyłam 3610 g i miałam 55 cm. Mój dom
jest w Rybniku.

Cześć. Ten słodziutki chłopczyk to ja, Bartłomiej
Patryk Przybyła. Pierwszy raz przytuliłem się
do rodziców Wioletty i Tomasza 9 kwietnia o
godzinie 17.20. Miałem wtedy 57 cm i ważyłem
4110 g. Jestem jedynakiem Zamieszkam w
Gołkowicach.

Cześć. Jestem Weronika. Moimi kochanymi rodzi
cami są Michalina i Paweł Szymikowie. Na świecie pojawiłam się 11 kwietnia o godzinie 22.20.
Po urodzeniu ważyłam 3770 g i miałam 58 cm.
W domu czeka na mnie siostra Wiktoria, która ma
2 latka. Będę mieszkać w Szczerbicach.

Cześć. Ten śliczny maluszek to ja, Karol Plewa. Urodziłem się 10 kwietnia tuż przed dziewiątą rano.
Ważyłem wtedy 3490 g i miałem 56 cm. Pozdrawiam mamę Annę, tatę Romana i brata Mateusza.
Zamieszkam w Wodzisławiu.

Witam. Jestem Rafał. Takiego wyboru dokonali
moi rodzice, którymi są Katarzyna i Krzysztof
Walicowie. Na świecie pojawiłem się 12 kwietnia
kwadrans po dwunastej. Ważyłem wtedy 3300 g
i miałem 55 cm. W domu czekają na mnie dwie
siostry: ośmioletnia Patrycja i dziewięcioletnia
Beata. Zamieszkam w Wodzisławiu.

Witam! Jestem Jakub. Takie imię wybrali dla
mnie moi rodzice, którymi są Agata i Adam Szypułowie. Na świecie pojawiłem się 12 kwietnia
o piątej rano. Miałem wówczas 58 cm i ważyłem
3950 g. W domu czeka na mnie brat Patryk,
którego serdecznie pozdrawiam. Zamieszkam
w Marklowicach.

Hej! Ta ślicznotka na zdjęciu to ja - Maja Kołek.
Jestem pierwszym dzieckiem Anny i Damiana
z Wodzisławia. Przyszłam na świat 9 kwietnia
o godz. 19.51. Miałam wtedy 47 cm długości
i ważyłam 2200 g. Pozdrawiam całą moją
rodzinę.

Cześć. Ten słodziutki bobas to ja, Paweł Fojcik. Pierwszy raz przytuliłem się do rodziców Katarzyny i Piotra
12 kwietnia o godzinie 14.05. Miałem wtedy 57 cm i ważyłem 3550 g. Póki co jestem jedynakiem. Mój
dom jest w Marklowicach.

Witam! Mam na imię Wiktoria i jestem córką Justyny i Ireneusza Prochasków. Przyszłam na świat 10
kwietnia o godz. 20.20. Ważyłam wówczas 3060 g i miałam 54 cm. Póki co jestem jedynaczką. Za
mieszkam w Wodzisławiu.

Dzień dobry. Jestem Alan. Takie imię wybrali dla
mnie moi rodzice Sabina i Radosław Wilkowie.
Urodziłem się 12 kwietnia o godzinie 20.20.
Ważyłem wówczas 3200 g i mierzyłem 54
cm. Póki co jestem jedynakiem. Zamieszkam
w Wodzisławiu.

Witam. Ta śliczna dziewczynka to ja, Milenka.
Takie imię wybrali dla mnie moi rodzice Ewelina
i Dawid Froncek. Urodziłam się 12 marca o godzi
nie 14.00. Ważyłam wtedy 3360 g i miałam 53
cm. W domu czeka na mnie siostra Liliana, która
ma 3 latka. Zamieszkam w Wodzisławiu.
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• Kupię warszawę, syrenę, wołgę, ładę,
fiata 125 p oraz kupię wszystkie nowe
części, dojazd do klienta, gotówka
od ręki, 509-486-266.

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.

KREDYTY - POŻYCZKI
* Pożyczka w domu, szybka, wy
godna. Dużo tańsza od chwilówek.
Sprawdź. Profinet Infolinia 0801169-016, Przedstawiciel 722-045166.

• Kupię każdy samochód osobowy,
sprawny i uszkodzony oraz traktory
tel. 501-011-090, 32-424-18-04.

• 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.

• 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.
• Autoskup, osobowe i dostawcze oraz
na części i do remontu, tel. 609-701-170.

• Renault Laguna 2.0,1994, klimatronic,
elektryczne lusterka, szyby, komputer,
blokada drzwi, szyb, 4200 zł, 604-876671.

• Kupię seicento, corsa, golfa III, pandę,
inne, gotówka od ręki, tel. 517-777-305.

• Vw Polo 1,0,1998 r., przebieg 140.000
km, cena 5 500 zł, tel. 660-038-902.

• Kupię seicento, matiza, tico, cinquecento, yaris, corsę, pandę, skodę,
punto, dostawcze, traktory. 605-402565,511-504-058.

• Passat b6 2005/2006 kombi highline
full navi 2,0 tdi, jasnoniebieski 190 tys.
km.45 000 zł.Tel. 691-512-306.
• Skoda Fabia,1.4TDI,101 tys. km, rok
prod. 2004, rejestracja 2005, sprowa
dzony z Niemiec, nieopłacony, 2 klucze,
książka serwisowa, bdb stan, tel. 604338-339.

• Kupię każde auto powypadkowe, sko
rodowane, niesprawnie technicznie,
możliwość transportu, płatne gotówką,
662-063-184, 667-188-977.
• Skup, sprzedaż samochodów za go
tówkę. Płacimy najlepiej, 792-785-493.

• Sprzedam opla corsę, 1997, poj. 1.4,111
tys. km, 4200 zł, 692-752-304.

• Hamaro s.c.-złomowanie samo
chodów, transport gratis. Koncesja,
32-415-19-91,691-960-146.

• Corsa B, 1,2 benzyna. Golf 3 1,9 turbo
diesel, 602-812-461.

KUPIĘ

• Opony, felgi, alufelgi. Najnowocze
śniejsze maszyny. Najtańsze ceny. Mon
taż gratis. Gacka, Racibórz, Mariańska
25,32-415-18-68,504-476-839.
• Przyciemnianie szyb samochodo
wych i okiennych, atest polski oraz
niemiecki, www.cardesign.info.pl
781-905-054.

• Auta wszystkich marek, całe, rozbite,
skorodowane oraz dostawcze i cięża
rowe. Sprzedaż części używanych, 604344-033,793-913-434.
• Toyota corolla 86-95, diesel, stan obo
jętny,601-555-581.

* Konsolidacja kredytów - oferta do
pasowana do klienta. Gorzyce - tel.
32-451-12-33; Godów -tel. 32-43402-78. Bez opłat przeliczymy nową
- niższą ratę.

• Kupię auto osobowe, dostawcze, busy
każdej marki. Także do wyrejestrowania,
dojeżdżamy, tel. 601 -555-581.

• Kredyty na działalność na oświadcze
nie do 150 tys. Wodzisław, ul. Konstancji
9.32- 410-45-32.

• Przystojny, miły 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.

• Kredyty konsolidacyjne od 10.000, rata
220 zł, także dla rolników, Racibórz, ul.
Długa 32,535-013-379.

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

• Kredyty do 20.000 na oświadczenie,
fachowe oddłużanie, hipoteczne, Wo
dzisław, ul. Konstancji 9,32-410-45-32.

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

• Gotówkowe od 10.000, rata 220 zł, na
działalność, na oświadczenie, w Wodzi
sławiu, Hala Targowa, 32-455-11 -67.
• Szybka pomoc finansowa, Racibórz,
tel. 664-954-924, Wodzisław, 604-124737, Rydułtowy, 666-037-617.

* Konsolidacja kredytów - oferta do
pasowana do klienta. Gorzyce - tel.
32-451-12-33; Godów - tel. 32-43402-78. Bez opłat przeliczymy nową
- niższą ratę.
• Kredyty konsolidacyjne od 100.000,
rata 543 zł, fachowo oddłużamy! Wodzi
sław, ul. Rynek 14,32-476-70-65.

SPRZEDAM
■ Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie,
Racibórz, Mysłowicka, 55,70 m kw.,
parter, cena 2334 zł/m kw., tel. 604771-186.

• 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.
• Sprzedam mieszkanie M-3, Racibórz,
Ostróg, IV p., 135.000 do uzgodnienia,
tel. 32-415-23-72, w godz. 17.00 - 20.00.

• Świąteczna chwilówka, zero formal
ności, akceptowany komornik, Drzy
mały 26/26, Racibórz, 531-666-396.

• 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, Wodzisław
ul. Kubsza 14, 32-455-68-65.

INNE

• 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.

• Kredyty konsolidacyjne od 15.000 rata
330 zł, na działalność, Wodzisław, Kon
stancji 9,32-410-45-32.

• Kredyty konsolidacyjne od 20.000 rata
440 zł, fachowo oddłużamy, Wodzisław
ul.Kubsza 14,32-455-68-65.

NIERUCHOMOŚCI

* Nowość! Atrakcyjne pożyczki
prywatne dla każdego pod zastaw
nieruchomości na dowolny cel,
również dla zadłużonych! Bez BIK-u
i opłat wstępnych. Decyzja na miej
scu! 32-707-23-32

• Atrakcyjne pożyczki, oprocentowanie
już od 6,95%. Wyślij sms: kasa na numer
519-318-254 lub dzwoń 32-415-88-21.

• Kredyty do 20.000 na oświadczenie
- złóż wniosek przez telefon, ul. Rynek
14.32- 476-70-65.

• Kupię wszystkie auta: całe
pełnosprawne, uszkodzone, skoro
dowane, płacę najlepiej! Gotówka,
przyjazd natychmiastowy, 605-402565,511-504-058.

• Audi 80, rok 1990, benzyna 1,6,1 wła
ściciel, zadbany, bezwypadkowy, cena
2.00 zł, 32-430-36-48.

• Kredyty, działalność na oświadczenie
bez ZUS i US do 30 tys zł, konsolidacje
gotówkowe do 8 lat, oprocentowanie
od 9%, umowa o pracę bez zaświad
czeń. Tel. 605-066-006.

• Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje,
kuchnia, 84 m kw, z ogrodem i gara
żem, centrum Wodzisławia, 32-45646-25.
• Sprzedam mieszkanie, nowe, gotowe
do zamieszkania. Centrum miasta,
380.000 zł, 606-122-798.

• Grunty pod Raciborzem (inwestycyjne
i budowlane) sprzedam, 501-863-965.
• 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.
• Działka 20 arów mieszkaniowa i pod
działalność, Nędza, ul. Jana Pawła II,
tel. 602-396-250.
• Sprzedam działki budowlane, Racibórz
Miedonia, tel. 501-540-146.

NAUKA

• Sprzedam działkę budowlaną, Raci
bórz Brzezie, 0049/2173-83628.

• Matematyka, statystyka, ekonometria.
Pomoc uczniom i studentom. Przygoto
wanie do egzaminów. Racibórz, Matejki
4/2, tel.32-415-25-84.

• Ładne mieszkanie, atrakcyjna lokali
zacja, 61,5 m kw., I p. + garaż, Racibórz,
785-480-437.

• Lekcje w domu j. angielski, niemiecki,
przedmioty ścisłe, dojazd do ucznia,
507-799-916.

• Mieszkanie ok. 100 m kw., II p, ul.
Skłodowska, ogrodzona kamienica
z ogródkiem, wyremontowane,
umeblowane, kominek. Okazja! 227
tys. Tel. 509-722-742.

• Studio Tańca Efect zaprasza na kursy
tańca towarzyskiego, nowoczesnego
oraz lekcje indywidualne. Zapisy: 669003-040, www.taniec-efect.pl.

• Działka budowlana, 20 arów. Strzybnik,
32-410-50-78, proszę dzwonić po 20.00.
• Sprzedam dwie działki budowlanoprzemysłowe, łączna pow. 0,27 ha, Raci
bórz Ostróg, ul. Agaty, 784-072-881.

• Prywatna nauka gry na instrumen
tach klawiszowych, pianino, fortepian,
keybord, organy, 668-376-553, www.
rytmradlin.pl.

• 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.

• Indywidualne zajęcia dla dzieci, ogól
norozwojowe, artterapia, 506-879-740.

CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH*
*
•

motoryzacja

•

nauka-10 zł

•

turystyka-15

(sprzedam, kupię, inne) -15 zł

•

nieruchomości

•

usługi remontowo-budowlane-15 zł

(sprzedam, kupię, wynajmę) -15 zł

•

usługi różne-15 zł

•

wróżby-15 zł

•

biznes-15 zł

•

gastronomia-15 zł

•

kredyty, pożyczki-15

•

matrymonialne-10 zł

zł

zł

zł

•

różne-10

•

towarzyskie-30 zł

•

zdrowie-15 zł

•

transport-15 zł

•

zwierzęta-15 zł

PRACA - 5 zł PROMOCJA!

* Ogłoszenie drobne do 15 słów

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI: • pogrubienie+ 5 zł, ’ramka+ 5 zł, ’kontra+ 5 zł, • apla + 5 zł, ’kolor+ 5 zł,’ogłoszenie podwójne (do 30 słów)+ 10 zł

Chcesz zamieścić ogłoszenie?
RACIBÓRZ
Wydawnictwo Nowiny, Sp. z o.o.f
ul. Zborowa 4,
pn.-pt. 8.00- 16.00
tel. 32-415-47-27,
fax 32-414-02-60

PSZÓW
Sklep Spożywczy
Aleksandra Jordan
ul. Pszowska 555
pn. - pt. 8.00 - 17.00,
sob. 8.00-14.00
tel. 501-169-735

RYDUŁTOWY
Sklep „Hit", ul. Ofiar Terroru 59
pn. - pt. 8.00 -17.00,
sob. 9.00-13.00
tel. 32-457-63-34,
664-478-280, 604-278-378

odwiedź nasze punkty
WODZISŁAW ŚL.

RYBNIK

• PUT „WW", ul. Św. Jana 1, tel. 32-455-55-00

■

Księgarnia „SOWA",
ul. Sobieskiego 24,
tel.32-422-13-85

•

Sklep „LOGOTEL", ul. Hallera 9
czynne: 8.00-16.00, sob. 8.00-13.00
tel. 32-755-89-73

biura czynne:

pn. - pt. 9.00 - 17.00
sob. 9.30-13.00
* Biuro Rachunkowe, ul. Wałowa 25
pn. - pt. 8.00 - 16.00, tel. 32-455-20-19

lub naszą stroną w Internecie pod adresem: Http://oglo

. I P
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■w
POGRUBIENIE
* Sprzedam działkę na Księżycu.
Tanio. Tel. 000-000-000.
* Czcionka pogrubiona, kolor czarny

• Kupię kota w butach (czer
wone kozaki).
' Czcionka czarna, ramka czarna

• Poszukuję towarzysza spa
cerów. Czerwony Kapturek.

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.

* Czcionka biata, tto czarne

' Czcionka czarna, tto niebieskie

• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne
rabaty. Pan Samochodzik.
* Czcionka niebieska

Wymienione opcje wyróżnień można tączyć ze sobą w dowolny sposób. Oferta ważna od 15 czerwca 2010 r.

• Sprzedam kawalerkę 40 m kw., parter,
Racibórz, Ogrodowa, możliwość prze
kształcenia mieszkania w lokal usługo
wy, cena 88.000, 502-296-408.
• Sprzedam mieszkanie M4,60,42 m/kw,
Wodzisław, Przemysława, 156 tysięcy,
do negocjacji (możliwość pozostawienia
wyposażenia), 502-077-257.
• Działka budowlana, o powierzchni
1182 m/kw, Czyżowice, Polna, ładne
okolice, media w granicy, 65tys., 502077-257.
• Sprzedam dziatki, Racibórz, Markowice. Więcej informacji pod nr tel. 517496-997.
• Potowa 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.
• Działka budowlana 13,7 ara, w Nę
dzy. Cena 45.000 zł, tel. 793-150-107.
• Sprzedam 2-rodzinny dom po gene
ralnym remoncie. Turza Śl., 605-555453.

• Nędza, dom 200 m kw., wielkość
dziatki do wyboru, ocieplony, okna PCV
+ rolety, piwnica, c.o., 2 garaże, gospo
darczy, stan b. dobry, osiedle domków,
440.000 zł - do negocjacji, 600-676-955.
• Sprzedam działkę (w połowie budow
lana), o pow., 3044 m kw., Nędza, dojazd
drogą asfaltową, na górce w zabudowie
domków jednorodzinnych, cena 115.000
zł, 600-676-955.
• Rydułtowy - niski dom, stan surowy,
działka 2950 m kw. - sprzedam, 77-48752-82,885-982-985.
• Mieszkanie M-5,70,2 m kw., niski
blok, 2 piętro, po remoncie, ume
blowane, Wodzisław, do negocjacji,
784-687-559.
• Mieszkanie, 2 pokoje, kuchnia, łazien
ka, 52,22 m kw, z wyposażeniem, I p.,
z balkonem, Racibórz, Lotnicza 59/3,
135.000 zł, 664-053-277.
• Sprzedam działki budowlane
w Łubowicach (od 10 arów), położo
ne na równinie, teren niezalewowy,
spokojna okolica, piękne widoki
do każdej droga asfaltowa, wszystkie
media przy działce. Tel. 609-382-051,
32-410-56-36.
• Mieszkanie 3-pokojowe, 65 m kw.,
piętro 2/7,148 000 zł, Racibórz - Nowe
Zagrody, www.kamelraciborz.pl, 602737-900.
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe,
63,2 m kw., Racibórz, Chełmońskiego
obokPWSZ, 506-591-757.
• Sprzedam mieszkanie do remontu, 48
m kw., na parterze, Racibórz, Dąbrow
skiego, 665-426-024 po godz. 15.00.
• Działka budowlano - usługowa,
pow. 22 ary, cena 77 tys. zł, Jastrzębie
Zdrój, 698-831-349.
• Mieszkanie przy ul. Chełmońskiego
o pow. 63 m kw. Vacatio, 662-081-314.
• Dom jednorodzinny w Wodzisławiu,
po remoncie, możliwość natychmiasto
wego zamieszkania. Vacatio, 664-013100.
• Okazja! Mieszkanie Wodzisław Śląski
45 m kw., 2 pokoje po remoncie. Vaca
tio, 664-013-100.
• Oferta VIP. Mieszkanie w centrum
Wodzisławia w stanie idealnym, 60,95 m
kw., Vacatio, 664-013-100.
• Mieszkanie Żory, ul. Ks. Władysława,
55 m kw., Vacatio, 664-013-100.

• Działka budowlana, 5 010 m kw. - Podbucze, energia, gaz 155 000. Infomark,
32-455-22-26.
• M-3, Wodzisław, Wyszyńskiego, 120
000. Infomark, 32-456-01-07.
• M-2, Przemysława, 70 tys. zł; M-4 +
garaż, os. XXX-Lecia, 135 tys. zł, Arenda,
510-444-100.
• M-4,26 Marca, 115 tys. zł; M-3, Rydułto
wy, 83 tys. zł, Arenda, 510-444-100.
• M-3, Wilchwy, 105 tys. zł; M-3, Waryń
skiego, 90 tys. zł, Arenda, 510-444-100.
• M-3 + garaż, Radlin, 118 tys. zł, M-4, Wil
chwy, 115 tys. zł, Arenda, 510-444-100.
• Kamieniczka, centrum Wodzisławia,
500 tys. zł, Arenda, 504-150-160.
• Sprzedam kawalerkę 30,5 m kw.,
parter, Racibórz, Lotnicza, cena 73.000,
602-368-550.
• Sprzedam działkę rekreacyjną 4a,
atrakcyjnie położoną (kolonia Tulipan),
altanka murowana, prąd, drzewa owo
cowe. Kontakt 668-101-027.
• Sprzedam dziatki budowlane Rybnik
Chwatowice, tel. 501-587-064.
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe,
częściowo umeblowane z kominkiem,
przy ul. Bema, Racibórz, III p., pow. 132
m kw., cena 340.000 zł, tel. 661-186-888,
668-135-825.
• Sprzedam maty dom, Kisielów, 792323-571.
• Sprzedam mieszkanie, 61 m kw.,
w centrum Raciborza, Solna, 3 pokoje,
kuchnia, wc, nowe okna, PCV, parter, c.o.
etażowe, nadaje się na cele mieszkanio
we i usługowe, cena do uzgodnienia,
607-841-581.
• Dom z budynkami gospodarczymi
oraz gruntem o pow. 2797 m kw., Babice
k/Raciborza. Cena do uzgodnienia,
tel. 663-320-111, po 15.00.
• Działka o pow. 25 arów, częściowo bu
dowlane z wnioskiem o przekształcenie,
Łańce, gm. Kornowac, 32-419-65-20.

KUPIĘ
• Kupię działkę na obrzeżach Raciborza
oki ha, tel. 606-961-594.

• Kupię dziatki budowlane, tel. 602-397005.
• Kupię działkę na obrzeżach Raciborza
oki ha., tel. 606-961-594.

ZAMIENIĘ
• M-3 zamienię na kawalerkę (nie na par
terze), bez dopłaty, Wodzisław, centrum,
604-826-340.

POSIADAM DO WYNAJĘCIA
• Racibórz, Ogrodowa 5. Wynajmę
lokal 70 m kw., parter i 50 m kw.,
piętro, 508-286-224.
• Racibórz - Wynajmę lokal 70 m2
parter, i 50 m2 piętro, przy ul. Ogro
dowej 5. Tel. 508-286-224.

• 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.
• Garaże do wynajęcia, Racibórz, 515101-273.

• 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 wyremontowane i częściowo
umeblowane 2-pokojowe mieszkanie
48m kw. Czynsz wraz z odstępnym 1100
zł + media, kaucja 3300 zł, Racibórz, Łą
kowa, 601-909-619 w godz. 9.00 - 19.00.
• 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.
• Do wynajęcia lokal użytkowy w cen
trum Raciborza, przy ul. Nowej - 220
m kw., lub 2 x 120 m2, www.raciborznowa9.maax.pl, tel. 602-396-497.
• 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.

• Wynajmę mieszkanie, Racibórz, Ogro
dowa, I p., 2-pokojowe, po remoncie,
umeblowane, 900 zł + media, 722-381 317.
• Do wynajęcia pokoje z łazienkami
umeblowane w Raciborzu, 600-801-134.
• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie
w Raciborzu, ul. Chełmońskiego, grun
townie wyremontowane, częściowo
wyposażone AGD, bdb lokalizacja, 800
zł + media, tel. 503-614-627.
• Racibórz, kawalerka, IV p., umeblowa
na z całym wyposażeniem, atrakcyjna
cena, 505-556-641.
• Wynajmę lokal handlowo usługowy,
84 m kw., Krzyżanowice centrum Rea,
602-678-129.
• Mieszkanie, Racibórz, Pomnikowa,
3-pokojowe, 53 m kw., 900 zł + media,
na dłuższy okres, 662-572-230,32-41583-86.
• Wynajmę dom, pow. 150 m kw. + ga
raż, 1000 zł/m-c, tel. 607-988-890.
• Wynajmę mieszkanie M-3 w dobrym
stanie w Wodzisławiu ŚL ul. Przemysła
wa. Odstępne 800 zł + czynsz. Tel. 728370-562.
• Wynajmę pomieszczenie na działal
ność handlową w centrum Wodzisławia.
Parter 37 m kw. Cena do uzgodnienia.
Tel. 601-462-008.
• Do wynajęcia sklep, Racibórz, Opawska
(koło Biedronki), 0049/6938-7945.
• Wynajmę pokoje na cele mieszkalne
lub biuro dla firm (i nie tylko) w domu
wolno stojącym, internet, miejsce par
kingowe, Racibórz, 696-728-592.

• Wynajmę pomieszczenia magazy
nowo-produkcyjne o pow. 130 m2
w centrum Czyżowic. Hala, biuro,
pełny socjal, niezależny dojazd.
Tel. 888-215-688.
• Wynajmę mieszkanie, 45 m kw., Raci
bórz, Londzina 650 zł + media, kaucja
1000 zł, 500-213-514.

• Centrum Raciborza, komfortowe
i wyremontowane mieszkanie 2-poko
jowe, 33 m kw., 690 zł/m-c + media, ul.
Wandyl, I piętro, budynek ocieplony,
kaucja 1 900 zł, tel. 601-203-768.

• Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie
w centrum Raciborza, po remoncie.
Zdjęcia: raciborz-nieruchomosci.online
tel. 515-079-215.
• Racibórz Rynek duża kawalerka,
z balkonem, po remoncie, 800 zł, 696174-441.

• Do wynajęcia na atrakcyjnych
warunkach 2-poziomowy pawilon
handlowo-biurowo-ustugowy 50 m
kw. pomieszczenie główne, 50 m kw.
pomieszczenia magazynowo-socjalne plus parking ogrodzony, zamknię
ty, centrum Raciborza, 602-593-761.
Racibórz - Rudzka lokale handlowe 73
m kw., 110 m kw. - parter i piętro, par
ting. Infomark, 32-455-22-26.

Wodzisław lokal 145 m kw. (obok Urzę
du Skarbowego), 45 zt/m kw. Infomark,
32-456-01-07.

Wynajmę dwa pokoje w domu jedno
rodzinnym Wodzisław ŚL 886-274-389.
Wynajmę lub sprzedam 2-pokojowe,
54 m kw., parter, balkon, Racibórz,
Chodkiewicza, wymienione okna, pod
łogi, 509-551-962.

• Wynajmę pokój dla 1-2 studentek
lub kobiecie pracującej w centrum
Raciborza, umeblowany, TV, internet,
609-55-88-73.
* 900 m kw lokal użytkowy. Racibórz,
ścisłe centrum, parter, parking,
atrakcyjna cena, możliwość podziału,
661-116-077.
Do wynajęcia lokal użytkowy 300 m
<w., Racibórz ścisłe centrum, 1 p., par
king, 661-116-077.

Wynajmę mieszkanie, 2-pokojowe
od maja, Racibórz, z umeblowaną kuch
nią, cena do negocjacji, 502-615-165.
Wynajmę mieszkanie w centrum Racioorza, ul. Długa, 36 m kw., 800 miesięcz
nie, kaucja 2400,784-052-775.
Wynajmę mieszkanie w centrum Racioorza, ul. Długa, 36 m kw., 700 miesięcz
nie, 2100 kaucja, 784-052-775.

• 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.
• Przedsiębiorstwo szuka zorganizo
wanych i odpowiedzialnych studen
tów (wieczorowych lub zaocznych)
do pracy jako hadlowiec. Umowa zle
cenie, zarabiasz tyle ile wypracujesz.
CV proszę wystać na: www3090@
op.pl, tel. 535-980-270.

• Drukarnia Baterex, Racibórz, Zakłado
wa 2 zatrudni grafika komputerowego
ze znajomością programów: Corel
Draw, Ilustrator, In Design, Photoshop.
Doświadczenie w termotransferze oraz
aplikacji folii samoprzylepnych. Kontakt
osobisty.
• Doradców serwisowych z doświadcze
niem zatrudnimy. CV na adres: praca@
madmobil.pl.
• Praca (Niemcy, Austria) w różnych
zawodach, z doświadczeniem. Wy
magane pochodzenie, j.niemiecki,
tel. 721-210-671.

• 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.
Dobre warunki socjalne, tel. 721210-671.

• Przyjmę tynkarza, 12 zł m kw., 669-953757,+42-0773-831-480.
• Poszukuję glazurnika z doświadcze
niem, 790-538-288.
• Elektryków do hurtowni elektrycz
nej i prac na budowach - zatrudnię.
Tel. 600-877-606, www.elektrocom.
pL

Racibórz centrum, do wynajęcia lokal
aandlowy obok rynku, 50 m kw., duże
witryny, 784-052-775.

• Restauracja w Pszowie zatrudni ku
charkę, kelnerkę, tel. 502-630-326, 502611-350.

Wynajmę warsztat ślusarski, samo
chodowy. Wiata, tokarki, prasa, pita,
compresor, plac. Gtożyny 600-312-565.
Sprzedam betoniarki.

• Lakiernika meblowego w dowolnym
wymiarze godzin, Gołkowice 600336-453

Wynajmę zakład o pow. 1000 m kw.,
3-kondygnacyjny, Pietrowice Wielkie,
789-132-315.

• Wydzierżawimy lokal 159 m kw.,
w Galerii Srebrnej w Raciborzu na
atrakcyjnych warunkach, 602-716432.

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘ
CIA
• Poszukujemy powierzchni handlo
wych pod stoisko mięsno-wędliniarskie
tel. 601-266-309,601-263-486, mail berger@berger.biz.pl.

PRACA
DAM PRACĘ

• Opieka z zamieszkaniem, Głubczyce,
tel. 796-786-372.
• Zatrudnię blacharzy i lakierników sa
mochodowych. Potomia k. Wodzisła
wia Śląskiego, tel. 609-122-490.

• 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.
• Zatrudnię kobiety do produkcji wa
rzyw, 504-222-480.
• Pokażę jak zabezpieczyć sobie dostat
nią emeryturę i dobrze na nią zarobić,
601-463-290.

• Praca dla kobiet - opieka nad starszy
mi osobami. Wymagany niemiecki pasz
port, znajomość języka niemieckiego.
32-419-83-13.

• Specjalistę d/s likwidacji skód komu
nikacyjnych z doświadczeniem zatrud
nimy. Wymagana znajomość Eurotax,
Audatex. Kontakt: praca@madmobil.pl.
• Zatrudnimy osobę do działu tech
niczno-handlowego, wymagania: wyk.
techniczne, j.angielski, CV i LM, info@
pivexin-tech.pl.

• Hala targowa, Racibórz - do wynaję
cia boks, 501-540-146.

• Wynajmę mieszkanie, pow. 64 m kw.,
Racibórz, tel. 660-980-315,604-126-328.

• Bistro Shiro zatrudni kucharza/ kuchar
kę w Raciborzu. Mile widziane doświad
czenie, tel. 501-782-872.

• Wynajmę hale, magazyny, biura w cen
trum Raciborza, możliwość prowadze
nia działalności gospodarczej, produk
cyjnej, całość ogrodzona, 792-570-278.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe,
52 m kw., 900 zł + media, Racibórz,
Orzeszkowa (Ostróg), 792-615-419,793665-560.

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne,
urlopowe: Niemcy, Anglia, Irlandia, Ho
landia, Dania, Norwegia, Austria, 71-38520-18,601-759-797.

• Zatrudnię pracownika w charakterze
kierowcy. Wymagana kategoria C+E.
Kontakt telefoniczny: 504-075-110.
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• Przyjmę do pracy kucharkę w niepeł
nym wymiarze godzin, Racibórz, 603460-249.
• Zatrudnimy od zaraz wykwalifikowa
nych pracowników budowlanych z Raci
borza i okolic, 792-570-278.
■ Firma z Raciborza zatrudni operato
ra koparki kategorii drugiej. Telefon
32-415-75-85 lub 600-483-127.

• Zatrudnię przedstawiciela handlo
wego, doświadczenie mile widziane,
660-796-107,660-796-108.
• Zatrudnię fryzjerkę na bardzo do
brych warunkach tel. 787-180-633
• Sprzątaczka - dom raz w tygodniu,
Wodzisław, tel. 796-180-511.
• Dodatkowa praca, 501-559-334.
• Agencja Ochrony TFK zatrudni oso
by do ochrony obiektu w Raciborzu.
Wymagana niekaralność. Gwaran
tujemy umowę o pracę. Rekrutacja
4 i 5.05.2011. w godz. 11.00-13.00
w Klubie „Itaka" ul. Pracy 21.
• Herzog Sp.zo.o. poszukuje do pracy
w Austrii oraz Niemczech spawaczy, ślu
sarzy, elektryków, hydraulików, dekarzy,
stolarzy, operatorów CNC posadzkarzy,
tapicerów ze znajomością jęz. nie
mieckiego. 32-782-62-21,518-994-837,
katowice@herzog.com.pl, www.herzog.
com.pl.
• Firma Armex zatrudni doświadczonych
elektromonterów. Wymagania: upraw
nienia SEP, dyspozycyjność. CV proszę
przesyłać: armex@armex.biz.pl.
• Restauracja Dzika Róża w Raciborzu
zaprasza do współpracy kierowców, kel
nerów i kelnerki, 692-564-144.
• Restauracja Dworek w Szonowicach
zatrudni kelnerki, pomoc kuchenną,
sezon 2011,501-175-396, CV na: biuro@
restauracja-dworek.pl.
• Zatrudnimy kobiety i mężczyzn do pra
cy w Niemczech i Austrii, 660-219-800.
• Firma zatrudni lakiernika, 694-189486.

* Zatrudnię młodego instalatora wod.kan.-c.o. i spawacza z okolic Wodzisła
wia, Rydułtów. Tel. 604-241-146 lub
668-925-073.
• Komisjonera - operatora wóz
ka widłowego - zatrudnię pilnie
w Raciborzu. Personnel International,
tel. 603-171-122.
• Firma holenderska zatrudni młode
osoby na produkcji. Mieszkanie gratis.
Wymagany język angielski lub niemiec
ki. 32-410-92-80.
• Zatrudnimy osobę do działu tech
niczno-handlowego, wymagania: wyk.
techniczne, j.angielski, CVi LM, info@
pivexin-tech.pl.
• Firma wykończeniowo-budowlana
zatrudni pracownika. Wymagane do
świadczenie w docieplaniu i suchej za
budowie (płyty g.-k.), tel. 509-943-003.

• Zatrudnię przedstawiciela handlo
wego branży rolnej, handel zbożem
i biomasą, wymagane doświadczenie
handlowe, tel. 608-486-663, Kietrz,
www.katolik.com.pl.

• Muł, flot, węgiel, eko - groszek. Atrak
cyjne ceny, 885-100-555.

• Zatrudnię przedstawiciela handlowe
go- handel piecami c.o., tel. 608-486663,48-130 Kietrz, www.katolik.com.pl.

• Kupię przedwojenne meble, militaria,
zegary, zdjęcia, medale, lampy, motory,
motorowery, części, stan obojętny, tel
32-476-02-86,663-125-597.

• 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.

• Przyjmę administratora www ze
znajomością tworzenia stron i sklepu
internetowego. CV na: arthen@
arthen.pl.
• Salon Era w Raciborzu zatrudni
konsultanta ds. obsługi klienta na
dobrych warunkach finansowych. CV,
LM na: arthen@arthen.pl.
• Zatrudnię przedstawiciela handlowe
go, tel. 668-122-914.

POSZUKUJĘ PRACY
• Kierowca prawo jazdy B, C, CE doryw
czo weekendy, popołudnia, znajomość
j. niemieckiego, tel. 792-414-816.

• Opieka nad dzieckiem, doświadczenie,
wykształcenie wyższe pedagogiczne,
referencje, 667-032-841.
• Poszukuję dodatkowej pracy w Raci
borzu. Zajmę się sprzątaniem domu,
biura lub opieką nad osobą starszą,
784-063-412.
• Inżynier, wyższe techn. doświadczenie,
dyspozycyjność, angielski, francuski,
rosyjski, komputer, prawo jazdy B,
tel. 668-524-740.

• Drewno opałowe, 100 zł z dowozem,
32-430-85-77, 32-454-61-37.
• Sprzedam 500 ton ziemi (biohumus),
okolice Pietrowic Wielkich, min. 25 ton
jednorazowo, tel. 797-872-671.
• Antyki. Kupię meble przedwojenne,
odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
militaria, stare zdjęcia pocztówki i wiele
innych, tel. 605-255-770.
• Blaszaki, garaże. Najtaniej - Producent,
32-440-12-66,662-762-065.
• 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.

•Tanio sprzedam środek chwastobójczy
huzar activ 387 OD, tel. 504-929-511.

• Skup srebra, monet, tel. 604-312-725.

• Tanie opony używane z Niemiec, let
nie, zimowe, felgi od 20 zł. Duży wybór,
504-548-914.

• Sexy XL, 789-105-990
• Kinga, 698-726-942.
• Namiętna, zmysłowa, 883-272-757.

• Gabi, Racibórz, 661-613-025.
•Dojrzała, 660-821-989.

• Czarnula, 600-624-753.
• Przystępnie, 530-921-350.

• 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 spalinową FS 120 firmy
Sthil, cena 600 zl, tel. 693-430-976 po
18.00.
• Kupię stare motocykle, motorowery
przed i powojenne, silniki, części, stan
obojętny, tel. 889-660-848.

•Pani, 608-031-713.

• Racibórz, 40-latka, 888-967-756.
•Nikola, Racibórz, 667-155-251.

• Ponętna blondyna, 507-526-232.
• Ola, Rybnik, 791-360-857.

• Edyta 24 h, 797-445-476.
• Magda XL Rybnik 666-479-320.

• Wodzisław, Basia, 661-272-458.
• Kasia, Rybnik, 723-332-204.

• Wodzisław, 19-latka, 726-831-238.
• Wodzisław, blondynka, 797-768-138.

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

• Wodzisław, Daria, 514-060-760.

• Opał wszelkiego rodzaju, drewno
kominkowe, muł od 100 zł, eko-groszek, węgiel, ekspresowa dostawa,
gwarancja jakości, 692-236-095.

• Nowa 30-latka, 792-872-926.

• Przyciemnianie szyb samochodo
wych i okiennych, atest polski oraz
niemiecki, www.cardesign.info.pl
781-905-054.
• Zagubiono legitymację studencką nr
9260, tel. 789-251-321.
• Stoły stolarskie do sprzedania, tel. 3245-40-644.

• Sprzedam tanio 300 kg angielskiej
odzieży używanej w I gat. męska, dam
ska, dziecięca. Możliwość zakupu mniej
szej ilości. Tel. 609-304-117.
• Sprzedam wyposażenie sklepu
odzieżowego, tj. wieszaki drewniane,
stojaki obrotowe, manekiny, kratowni
ce, system rurowy do ściany, regały na
biżuterię. Bardzo dobry stan, niska cena.
Tel. 609-304-117.

• Dziewczyny Fantasy 660-173-134.
• Szczupła blondynka 691-231-644

• Wodzisław, Marta, 507-595-561.
• 24 h 603-232-163.
•Rybnik, 728-129-863.

• 513-466-672 Dla Pań.
•511-941-338 Ela.

•531-397-047.
•516-496-348 Ola.

•Angelika, 883-479-535.

• Racibórz, Rynek, 669-460-221.

• Usługi transportowe, przewóz towa
rów i mebli w Raciborzu, w kraju i za
granicą, tel. 600-586-810.
• Tanie przewozy osób do Niemiec.
Dojeżdżamy do miejsca zamieszka
nia. Tel. 789-059-589

TURYSTYKA
• Budapeszt 24-26.06.2011, cena 520 zł
- przejazd, 2 noclegi, wyżywienie HB
pilot/przewodnik, ubezpieczenie, Cie
sielska Travel, tel. 32-418-13-91.
• Berlin + Poczdam, 03-04.09.2011 I
10-11.09.2011, cena 395 zł - przejazd, 1
nocleg, wyżywienie HB, pilot/przewod
nik, ubezpieczenie, Ciesielska Travel,
tel.32-418-13-91.
• Wszystkim naszym Klientom życzymy
radosnych, pogodnych, spokojnych
i prawdziwie rodzinnych Świąt Wielkiej
Nocy - Biuro Podróży WW, ul. Św. Jana
1, Wodzisław ŚL, www.wakacjeww.pl,
32-455-55-00.

USŁUGI

• Iwona, Rybnik, 502-946-147.

• Ania, Wodzisław, 788-138-767.
• 25, Rybnik, 503-450-983.
• Beata, Wodzisław, 880-512-204.
•41-Rybnik, 513-504-384.
•797-536-303 Rybnik.

• Nova, 792-209-587, Racibórz.
• Marlena, 513-237-012, Racibórz.
• Claudia, 697-699-505, Racibórz.
• Justyna, 880-725-239, Wodzisław.
•Gosia, 880-591-776.

• Ala, 787-483-583, Racibórz.
•Viki Rybnik, 513-218-044.

•Monika TS, 669-286-468.

•Mulatka, 19-latka, 883-240-771.

• Nowa Zosia, 795-787-902.
•Julia, 506-907-305.

• Wiktoria, 883-240-498.

TOWARZYSKIE

•606-521-450, Radlin.

• Ewa, Rybnik, 797-683-006.

• Przewóz osób Racibórz-Wiedeń. Wy
jazdy w niedziele, powroty w czwartki,
784-042-220.

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 w kraju. Przewóz
mebli, materiałów budowlanych, etc.
Solidnie, ceny konkurencyjne, 667-970566.

• 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.
• Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
mgr inż. Witold Figura Geodeta
uprawniony, 601-615-612, www.
witoldfigura.wb.pl.
• Antyki sprzedaż i profesjonalna reno
wacja mebli, zegarów i pianin. Transport
gratis. Krapkowice, 77-466-70-34,608020-280, bozka-cz@wp.pl.
• 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.
• Instalacje elektryczne i klimatyzacje
- tanio (z materiałem). Na terenie całego
Śląska, 600-877-606, www.robotyelektryczne.pl.
• Nagrobki z firmy Caro - ceny hurtowe,
od 1400 + 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 5
zł/m kw. Oferta ważna tylko do końca
kwietnia. Tel. 692-509-691 www.
cleanco.pl.
• Kompleksowe sprzątanie domu, miesz
kania, uczciwa osoba z doświadczeniem
doprowadzi twój dom do perfekcyjnej
czystości, Racibórz i okolice, 783-151777.

DruKamia N01MIWV
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• Altany, domki, meble ogrodowe,
balustrady z drewna, schody. Firma
Frydrych, Syrynia, 602-118-208,32-451 73-18.
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• 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.
• Drenaże, przyłącza kanalizacyjne, wo
dociągowe, 508-675-406.
• Wyburzenia, brukowanie, utwardzanie
wjazdów, wynajem koparki, minikoparki, wywrotki, 508-675-406.

• Węgiel z deputatów najtańszy,
najlepszy w ofercie eko groszek,
miał, muł piast 160 zł z transportem.
Wywrotki 4,8,26 ton. Kruszywa dro
gowe, budowlane. Opał zrzucamy
do piwnic, 607-436-682.

• Świadectwa charakterystyki energe
tycznej, 695-406-429.
• Płoty kute, panele ocynkowane,
bramy przesuwne, balustrady kute,
nierdzewne, zadaszenia, meble ogro
dowe. Tel. 601-159-834.

• Terenowa windykacja wierzytelno
ści, 531-666-396.
• Wynajem rusztowań, 32-419-65-20,
668-606-646.

USŁUGI REM.-BUD.
• 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 10 gr za 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 pod
wieszane, płyty kartonowo - gipsowe,
instalacja 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 fakturę
vat, 607-205-209,32-456-06-55.

• Tynki maszynowe, wylewki, ociepla
nie budynków, malowanie budynków,
gładzie gipsowe, tel. 607-686-794.
• Malowanie budynków, 607-686-794.
• Kompleksowe remonty, budowa do
mów pod klucz, tanio, szybko i solidnie,
785-529-569.
• Kompleksowe wykonywanie instalcji
elektrycznych w domach, mieszkaniach,
886-892-181,880-667-860.
• Usługi remontowo-budowlane w tym
instalacje elektryczne, 602-887-337.
• Ocieplenia, malowanie elewacji, tynki,
wylewki maszynowe, sufity podwiesza
ne, gładzie gipsowe, prace wykończe
niowe, budowa domów 889-113-230.
• Odwodnienia budynków, tel. 32-45623-39, 507-050-431.
• Blacharz dekarz, rynny, papa termo
zgrzewalna, gonty, ondulina, obróbki
blacharskie solidnie, tanio 32-4568431,
691-282-333.
• Usługi elektryczne i teletechniczne,
odkurzacze centralne, 660-665-329.
• 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.
• ROB - BUD Usługi Ogólnobudow
lane, tynki, docieplenia, elewacje,
gładzie, płyty gipsowe, 32-454-11-05,
501-490-034.
• Wykonuję instalacje wodno-kanaliza
cyjne, płyty kartonowo-gipsowe, ma
lowanie, tapetowanie, wymiana drzwi,
montaż paneli, tel. 796-179-912.
• 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.

• 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.

• Malowanie elewacji, dachów, miesz
kań, 30-letnie doświadczenie, 32-43007-00, 781-759-872.

• Dr n. med. Zbigniew Łyko, specjalista
endokrynologii, Racibórz, Rudzka 81,
tel. 602-613-651,32-419-03-59.

• Tynki maszynowe. Kompleksowe
usługi tynkarskie: tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, więcej na www.
bassbud.pl, 660-782-402.

GINEKOLOGIA

• Firma effect, gładzie, sufity podwie
szane, kafelkowanie, malowanie, tynki,
ocieplenia budynków, kompleksowe
remonty. Profesjonalnie i solidnie.
Tel. 503-395-209.

• Stal nierdzewna, czarna, poręcze,
schody, ogrodzenia i inne wyroby.
Atrakcyjne ceny, szybkie terminy.
603-411-536.

• Koparka obrotowa, koparko-ładowarka, minikoparka, wyburzenia,
brukarstwo, utwardzanie placów, kom
pleksowe roboty ziemne, ocieplanie
budynków, 604-207-218,791-979-702.
• Kompleksowe wykonywanie instalacji
elektrycznych, odgromy, uziemienia,
pomiary elektryczne, domofony, ka
mery przemysłowe, 889-007-017,608522-459.
• Dachy, więźby, pokrycia dachowe,
661-148-643.
• Nadzór budowlany, projektowanie
budynków, świadectwa energetyczne,
kosztorysowanie, 665-871-450.
• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólnobudowlane, rozbiórki, brukowa
nie. Fak. Vat 32-457-93-32, 502-087-125.

• Brukarstwo, stawianie płotów, układa
nie kostki, granitu 662-725-217.

• Bog-Bud - docieplenia, malowanie ele
wacji, tynki szlachetne, wymiana okien,
drzwi, karton-gipsy, kafelkowanie, ada
ptacja poddaszy, 507-609-303.

• Lustra kryształowe, gotowe na
wymiar, szyby zespolone, ornamento
we, Radlin, Mariacka 15, obok Domu
Sportu, 696-041-415.

• Docieplanie budynków czysto, tanio,
solidnie, tynki akrylowe, mineralne,
żywiczne, www.cieplydom-raciborz.pl,
tel. 600-201-251,32-414-99-54.
• Wynajem rusztowań od 20 gr za m kw.,
600-201-251.
• Cyklinowanie, układanie parkietów,
paneli, gładzie, płyty g.-k., malowa
nie. Konkurencyjne ceny. Faktury Vat.
Tel. 502-212-068.

• Montaż inst. wod.-kan., gazowych,
grzewczych, kolektory słoneczne.
Tel. 516-675-794, kaplanek@home.pl.

• Konsolidacja kredytów - oferta
dopasowana do klienta. Gorzyce, tel.
32-451-12-33; Godów, tel. 32-43402-78. Bez opłat przeliczymy nową
- niższą ratę.

• Usługi remontowo-budowlane w peł
nym zakresie, projektowanie, brukar
stwo, sprzedaż bruku, płoty, elewacje,
łazienki 507-709-403.
• Domy od podstaw, tynki gipsowe
agregatem od 10 zł/m kw., docieplenia,
501-424-707.
• Pokrycia dachowe-papa termozgrze
walna, styropapa, gont, stawianie
kominów, blachodachówka, malowanie
dachów, obróbki blacharskie, 518-041558.

• Tynkowanie agregatem 13 zł/m kw.,
tel. 509-943-003.

DERMATOLOGIA

• Tynki wapienno - cementowe pod
malowanie, ocieplanie budynków, tynki
strukturalne. Możliwość negocjacji cen,
510-727-827.

• Prywatny gabinet dermatologiczny
- Klaudia Krężel, przyjmuje w pn. 16.00
- 18.00. Racibórz, Wojska Polskiego
26b/7,608-339-478.

• Brukarstwo (materiał i wykonanie),
place, parkingi, chodniki, drogi, prace
ziemne - szybkie terminy, 504-798-467.

• Choroby skóry, testy alergiczne, laseroterapia, krioterapia, dermatoskopia.
Racibórz, tel. 32-415-37-50, www.derma.
neostrada.pl.

• Brukarstwo. Kompleksowe realizacje,
również w granicie, mała architektura,
wjazdy, parkingi, chodniki, budowa
dróg dojazdowych, 512-839-909.

• Szprycowanie i malowanie natryskowe
domów z agregatu, szpryc akrylowy,
itp. szprycowanie także na ocieplone
domy, Adam Gorzyce, 696-296-514, 32720-32-27.
• Instalacje elektryczne - najtaniej.
Sprawdź! Tel. 698-801-335.

• Tynkowanie agregatem, tel. 608-022403.
• Wykańczanie wnętrz, adaptacja pod
daszy, łazienki, kominki, tynki ozdobne,
tel. 501-783-259.

• Tynki agregatem, od 20 zł/m2,
z materiałem, ocieplenia, budowa
domów pod klucz, 798-594-490.
• Docieplenia, 668-134-721.
• Wylewki maszynowe, 501-756-374.
• Wylewki styrobetonowe, 501-756-374.

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 501 287-739.

OKULISTYKA

• Szamba betonowe, plastikowe.
Montaż, produkcja. Brukarstwo, 605283-503, 605-283-407.

• Kompleksowe wykańczanie wnętrz
oraz łazienek, sufity podwieszane,
gipsowanie, kafelkowanie, malowa
nie, tapetowanie, wymiana drzwi,
montaż paneli, docieplanie podda
sza. Faktury. 514-429-411.

• Dr n. med. Zbigniew Łyko, specjalista
ginekologii i endokrynologii, Racibórz,
Rudzka 81, tel. 602-613-651,32-419-0359.

• Wiktoria Kralewska-Kućmierz, dr n.
med., specj. chorób skóry. Racibórz,
Solna 4/3, pn. - pt. 15.00 - 17.00, tel. 32415-37-50.

DIAGNOSTYKA USG
• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150,
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
USG - Kolor - Doppler, przepływy, 32729-40-68, 32-724-24-20, 604-347-669,
www.usg-raciborz.pl.
• USG - Kolor - Doppler, przepływy.
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
Racibórz, Chodkiewicza 23, pn.,wt.,
czw., pt. 12.15 - 14.15, 604-347-669,
www.usg-raciborz.pl.

ENDOKRYNOLOGIA
• Dr n. med. Grzegorz Nowakowski,
specjalista endokrynolog, specjalista
chorób wewnętrznych. Wodzisław,
32-456-26-36, 602-737-205.

• Irena Leśnik, specjalista chorób we
wnętrznych, leczenie tarczycy, otyłości,
menopauzy, EKG, Racibórz, Ocieka 19,
606-399-821, www.tarczyca-raciborz.pl.

• 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
• Psychiatria. Przyjęcia codziennie w ter
minie dogodnym dla klienta. Teresa
Sowińska, Racibórz, Wyszyńskiego 16/1,
32-417-84-91.
• Dominik Maślanka, specjalista
psychiatra, 693-495-957, Paulina Otlik
psycholog, 691-378-515, wtorki 16.00,
W. Polskiego 13, Racibórz.

PSYCHOLOGIA
• Prywatny Gabinet Pomocy
Psychologicznej, Rybnik Śródmieście,
ul. Raciborska 7a, rejestracja 605-083880 lub osobiście wtorek 16-19.

STOMATOLOGIA
• 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.
• 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.

AUTOMENTEL CENTRUM 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

21.900 zł

2 RENAULT CLIO III

2006

24.300 zł

3 RENAULT THALIA

2001

9.900 zł

4 FIAT PANDA

2007

16.500 zł

5 FORD MONDEO

2001

14.900 zł

e FIAT PUNTO (gaz)

2002

9.900 zł

7 FIAT DOBLO (5-osobowy)

2008

23.900 zł

a SKODA FABIA

2007

17.900 zł

9 SKODA OCTAVIA

2006

36.900 zł

io OPEL CORSA

2007

21.900 zł

ii OPEL COMBO

2008

27.900 zł

iż OPEL ASTRA

2006

26.900 zł

i3 TOYOTA YARIS

2007

25.900 zł

u AUDI A4

2003

29.900 zł

is 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.
MAZDA 6 2005 2,0 DIESEL 136KM klimatronik
OPEL VECTRA 20061,9 CDTI120KM krajjwl.
OPEL VECTRA 2006 kombi 1,9 CDTI 150KM
OPEL ASTRAIII2007 kombi L7CDTI kraj, lwi.
OPEL ASTRAIII 2007 1,4 5drzwi krajowy, lwi.
OPEL CORSA 2007 L3CDTI kraj, lwi., metalik
OPEL CORSA 2002 1,0 krajowy, srebrny metalik
PEUGEOT 307 2007 1,4 90KM kombi, kraj, lwi.
PEUGEOT 307 2005 1,6HDI klimatronik, ABS
SEAT IBIZA 2005 1,4 75KM klima,kraj,lwi. 5drz
SKODA OCTAVIA kombi 07 1,9TDI kraj, klima
FORD FOCUS 2006 1,6 TDCI klima, kraj, lwi.
FORD MONDEO 2006 2,0 TDCI 115KM kraj
FORD FIESTA 1999 1,3 ABS,ASR,wspom„ lwi.
CITROEN PICASSO 2001 2,0HDI KLIMATR.
HYUNDAI 120 2009 L4CRDI90KM klima, ABS
AUDI A6 2006 2,0TDI 140KM AUTOMAT_ _ _ _ _ _

SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ!
SALON CZYNNY:

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

Rok

Cena

AUDI A4 2,5 TDI multitronic kombi

05 r.

45 900

CITROEN C31,4 HDI klimatyzacja

07 r.

23 900

FORD TRANSIT CONNECT 1,8 TDCI
furgon

06 r.

21900

FORD FOCUS 1,4 16V3-drzw. klima

02 r.

14,900

SUBARU LEGACY 3,0 4x4 SPEC B

05 r.

42 900

OPEL ASTRA II11,7 CDTI 5-drzw. navi

07 r.

32 900

OPEL ASTRA II11,7 CDT1110 ENJOY
navi

08 r.

34 900

UZALEŻNIENIA

OPEL ASTRA I11,616V kombi klima

99 r.

8 700

• Alkoholizm. Prywatna poradnia uzależ
nień, terapia indywidualna lub grupo
wa. Wizyty domowe, tel. 696-478-189,
32-426-02-92.

PEUGEOT 307 1,6 HDI kombi

06 r.

24 900

RENAULT KANGOO 1,5 DCI (ciężar.)

05 r.

14,900

RENAULT CLIO 1,216V 5-drzw. klima

05 r.

14 900

RENAULT LAGUNA 1,9 DCI EXPRES
SION

02 r.

14 900

RENAULT SCENIC 1,5 EMOTION
panorama dach

08 r.

32 900

VWSCHARAN 1,9 TD1116 FAMILY
7 miejsc

01 r.

28 900

VW GOLF IV 1,6 AUTOMAT 3-drzw.

01 r.

17 500

VWSHARAN 2,0 16V115 COMFORTLINE automat

02 r.

30 900

• 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.

ZWIERZĘTA
• Owczarki niemieckie, 509-162-633.
• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.
• Yorki, 602-694-005.
• Sprzedam szczeniaki - pudelki, tanio,
501-360-019.
• Sprzedam yorki, tel. 600-777-233.
• Sprzedam yorki. Krycie, 781-015-432.
• Sprzedam odchowane yorki oraz
szczeniaki, mini, tanio, 785-626-920.

AUDI A4 1,9 TD1110 kombi

96 r.

10,900

CITROEN C3 VAN 1,4 HDI klima (ciężar.)

08 r.

21,900

CITROEN BERLINGO 1,6 HDI (ciężar.)

08 r.

24,900

SKODA FABIA 1,4 KOMFORT

01 r.

10,900

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

42 reklama
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zapytaj

o szczegóły: tel. 32 455 68 66 w. 38, 39, l.tomaszewska@nowiny.pl, w.ostojski@nowiny.pl

‘ lit*

rewolucj

CENOWA!

Kup 4 edycje ogłoszenia modułowego w Nowinach Wodzisławskich - 5 edycję otrzymasz GRATIS
■i

Pełny zakres usług pogrzebowych

NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ
z trzema osobami na stanowisko

Reprezentant Handlowy wiek 35 + mile widziane
kobiety

— Przedstaw firmę w Internecie -----

Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy bezpłatne
szkolenia, długotrwałą umowę, wysokie zarobki.

Wymagamy dyspozycyjności i samochód.

400 zł za

4 miesiące!

ZAKŁAD POGRZEBOWY
CAŁODOBOWY Dzierżęga
^9 465

s zer oki wybór t r umi e

kompl eksowa obsługaceremoni pogrzebo

Kontakt 692-504-962 (9.00 - 16.00)

Szczegóły: 0606 698 903,032 455 68 66 w.38

pal ny, wi eńce, wi ązanki
specj alistyc z ny trans port samochodam

mi ędzynar odowy t r anspor t zwłok
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW

URZĄD
MIASTA

GRZEWCZYCH

IRmef

PSZÓW

Starosta Wodzisławski

kos me t yka poś ni er t na, kr emac j e , ekshu

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

akces or i a pogrzebowe, oprawa muzyczna

działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21

£

organizacjapogrzebówdlanajuboższyc

sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst

organizacjastyp, możliwośćwynajęcia

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn.zm.)

ogłasza nabór

RADLIN, UL. HUTNICZA 8
tel ./fax 32 457 12 02

na wolne stanowisko:

Kierownika
Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Pszowie

• grzejniki płytowe,
aluminiowe i łazienkowe

• ogrzewanie podłogowe
• kotły c.o., bojlery

informuje, że

I

zamierza sprzedać następującą nieruchomość stanowiącą przedmiot
własności Skarbu Państwa:

Szczegółowe informacje

• kanalizacja

dostępne są na tablicy

Wodzisław Śl.

Czyżowice

Lubomia, obręb Syrynia, nieruchomość niezabudowana oznaczona

jako działka nr 1174/385 o pow. 0.0455 ha, karta mapy 5, oraz wy
dzierżawić do lat 3 następujące nieruchomości:

- Rydułtowy około 5 m 2 z nieruchomości obejmującej działkę nr 360/
80, karta mapy 6, obręb Rydułtowy Dolne

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

- Gorzyce, obręb Odra, nieruchomość oznaczona działką nr nr 15 o pow.

oraz inne artykuły grzewcze

ogłoszeń w Urzędzie

i instalacyjne

0.5070 ha, 188/17 o pow. 0.3720 ha, 305/9 o pow. 3.3812 ha, 306/11

Miasta Pszów oraz w

o pow. 6.6313 ha, 307/16 o pow. 4.3596 ha, 308/14 o pow. 5.8976 ha,

ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

51 o pow. 0.1110 ha, 244/13 o pow. 1.7477 ha, karta mapy 4

gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.

Biuletynie

AUTORYZOWANY PARTNER

Informacji Publicznej

HANDLOWY

- Gorzyce obręb Bluszczów nieruchomość oznaczona działką nr nr

na stronie

878/1 o pow. 18.5572 ha, 890/1 o pow. 7.9179 ha, 905/1 o pow.

www.pszow.bip.net.pl.

2.6184 ha, 899 o pow. 0.0660 ha, 901 o pow. 0.0026 ha, 888 o pow.
2.4954 ha, 792 o pow. 0.3995 ha, 1257 o pow. 1.0549 ha, 1258 o pow.

działając na podstawie przepisu art.35

z 2010r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) informuje, iż zamierza
zbyć nieruchomość gruntową rolną, położoną w jednostce
ewidencyjnej Gaszowice, obręb Piece, oznaczoną jako dział

0.8270 ha, 1259 o pow. 0.8344 ha, karta mapy 2 i oddać w najem do

ka nr 1167/208 o pow. 0.2636 ha, karta mapy 1, ujawnioną

lat 3 nieruchomość:

w Księdze Wieczystej KW Nr 108067, prowadzonej

- Pszów w pobliżu ul. Paderewskiego około 150 m 2 z nieruchomości

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH

Wodzisław Śl.

ul. Wi e j s ka 48
ul .26 Nhrca ( obok s zpiudaja^ t r z ę b s k
tel.032 451 33 25, 0 513 10 3t6ed3.0 5 01 16 9 4 6 5 tel.0 502 4241

- Radlin przy ul. Korfantego około 15 m2 z nieruchomości obejmującej
działkę nr 3601/244, karta mapy 2, obręb Bierutowy

• armatura i pompy

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY

oznaczonej jako działka nr 1290/206, karta mapy 3, obręb Pszów, za
pisana w Kw 64 201-W.
Powyższe księgi wieczyste prowadzone są przez V Wydział Ksiąg

przez

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obej
mujący wyżej opisaną działkę został wywieszony w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul.

Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu SI. Wykaz nieruchomości

tel. 32 725 75 54

położonych na terenie miast: Rydułtowy, Pszów, Radlin i gminy Lubomia

kom. 784 072 316
om. 602 294 021

oraz Gorzyce przeznaczonych w roku 2011 do sprzedaży, dzierżawy i od

Bogumińskiej 2 oraz na stronie internetowej Starostwa Po
wiatowego w Wodzisławiu Śląskim: www.powiatwodzislaw-

dania w najem został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa

ski.pl. (BIP - menu przedmiotowe - komunikaty, ogłoszenia,

Powiatowego w Wodzisławiu SI. przy ul. Bogumińskiej 2 oraz na stronie

obwieszczenia).

internetowej Starostwa Powiatowego w dziale aktualności - ogłoszenia

Powyższy wykaz wywieszony został na okres 21 dni.

(www.powiatwodzislawski.pl).

Tradycja ♦ Jakość • Solidność

HANDEL

PRODUCENT

ROMAN WEISER

import samochodów
dostawczych

ogrodzeń betonowych
• kostka
brukowa
• galanteria
ogrodowa

iirlliiiiiihi

łłłiłłłlłłłłlf

iiiiiiitirnu

PRODUKCJA SIATKI
I OGRODZEŃ PANELOWYCH

WRAZ Z MONTAŻEM
www.weiser.xo.pl

e- mail: romanweiser@/p. pl

WIOSENNA PROMOCJA!

HORMANNfi
Bramy garażowe:
uchylne, segmentowe,
rolowane, przesuwne
Bramy przemysłowe:
segmentowe, rolowane,
harmonijkowe, szybkobieżne
Napędy i sterowania
do bram garażowych,
wjazdowych i przemysłowych

47-400 RACIBÓRZ
ul. Piotrowska 12
tel./fax 32-415-59-73

tel. kom. 602-794-286, 696-012-587

WIOSENNA PROMOCJA
Jejkowice k./ Rybnika, ul. Leśna (koło Color Cap)

Tel. 32 43 02 688

Rybnickie Centrum Stolarki Budowlanej
Tel. (032) 42-44-066, 42-44—067, www.rcsb.pl

Rybnik ul. Zebrzydowicka 152

reklama 43
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PILNIE POSZUKUJEMY NOWYCH OFERT NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

TJentruM
NIERUCHOMO

CI

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 zł.

2.

PSZÓW, centrum, ul. Konopnickiej. Słoneczne,
3-pok. mieszkanie o pow. 54,55 m2, położone na
II piętrze w bloku 4-piętrowym. Duży balkon. W
pokojach na podłodze - panele, łazienka - ściany
w panelach. Cena: 139 000 zł.

3.

OKAZJA! RADLIN, ul. Wieczorka. Mieszkanie 3
pokojowe o pow. 60,16 m2, położone na III piętrze
w bloku niskim. Kuchnia z oknem. Mieszkanie po
siada 6 m balkon. Cena: 110 000zł.

4. WODZISŁAW, ul. 1000-lecia. Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 37,92 m2. Położone na parterze
w niskim bloku. W pokojach na podłodze parkiet.
Okna nowe PCV. Mieszkanie wolne od zaraz.
Cena: 89 000 zł.

5. WODZISŁAW, os. 1

Maja. Mieszkanie 2pokojowe przerobione na 3 pokoje, kuchnia z
oknem, 2 balkony. Okna nowe PCV. Łazienka
wykafelkowana, w pokojach na podłodze pane
le. W cenie mieszkania zostanie: w przedpokoju
szafa C0MAND0R, w kuchni meble kuchenne na
wymiar z kuchenką gazową, w sypialni zabudo
wana szafa. Możliwość wynajęcia garażu muro
wanego. Cena: 107 000 zł. PROWIZJE PŁACI TYLKO

17. WODZISŁAW, ul. Przemysława (niski blok)
M-4 o pow. 64 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
wc. Nowe okna, po remoncie. Cena: 155 000 zł.
Możliwość zakupu garażu, cena: 10 000 zł.
18. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 1pok. o pow. 31,4 m2, położone na II piętrze. Nowe
okno, kuchnia z meblami kuchennymi. Ciepła
woda z sieci, czynsz: 320 zł. Cena: 75 000 zł.
19. WODZISŁAW, os. 1. Maja. Mieszkanie 4-pokojowe o pow. 72,50 m2, duży balkon, kuchnia
z oknem, okna nowe, cena: 129 000 zł.

20. WODZISŁAW, ul. Przemysława mieszkanie 2pok. o pow. 50,45 m2, położone na lip. Łazienka
wykafelkowana, wanna antyposlizgowa, okna
nowe, monitoring w bloku. Cena: 118 000 zt.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.I

21. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie
4-pok. + garderoba o pow. 83,10 m2. III piętro,
niski blok. Kuchnia połączona z dużym pokojem.
W dużym pokoju na podłodze parkiet, w kuchni,
łazience, wc i przedpokoju kafelki, w dwóch poko
jach deska barlinecka. Łazienka wykafelkowana z
kabiną prysznicową. Balkon. Cena: 190.000 zt.

22. WODZISŁAW, ul. Przemysława. M-6 o pow.
84 m2, 4 Pokoje, kuchnia, łazienka, wc, komórka
w mieszkaniu, I p. niski blok, Cena: 195 000 zt.

7. WODZISŁAW, ul. 26 Marca. Mieszkanie 3pok. o pow. 50,67 m2, położone na IX p. Kuchnia z
oknem, okna pcv, balkon, w wyposażeniu miesz
kania zostana meble kuchenne, oraz zabudowana
szafa w przedpokoju, łazienka wykafelkowana.
Cena: 130 000 zł.

8. WODZISŁAW, ul. 26 Marca. Mieszkanie 2-pok.
o pow. 38,5 m2, położone w niskim bloku. Kuchnia
z oknem. Okna nowe w całym mieszkaniu. W po
kojach i przedpokoju na pogtodze parkiet + wy
kładzina dywanowa. W kuchni, łazience na pod
łodze kafelki. W całym mieszkaniu gładź gipsowa.
Cena: 75 000 zł. Okazja!

9. WODZISŁAW, ul. Bracka. Mieszkanie 3-pok.
o pow. 45,91 m2. Mieszkanie położone jest na II
piętrze w bloku 3-piętrowym. Kuchnia z oknem,
okna nowe w całym mieszkaniu. Nowe drzwi
wejściowe. Łazienka wykafekowana, balkon.
Cena: 125 000 zł.
10. WODZISŁAW, os.

Dąbrówki. Komfortowe
mieszkanie 3-pok. o pow. 64 m2. Kuchnia z oknem
połączona z dużym pokojem, łazienka, wc osobnowykafelkowane. W pokojach na podłodze - deska
berlinecka. W cenie mieszkanie zostanie zabudo
wana szafa w sypialni i w przedpokoju oraz meble
kuchenne. Balkon, okna nowe. Cena: 190 000 zł.

11. WODZISŁAW, ul. PCK. M-3 o pow. 45,30 m2,
położone na parterze w niskim bloku.2 pokoje,
kuchnia z oknem. W dużym pokoju na podłodze
parkiet, w kuchni przedpokoju i łazience na podło
dze położone są płytki. Okna nowe. Mieszkanie z
balkonem. Cena: 89 000 zł.

12. WODZISŁAW, ul. PCK, 2-pokojowe mieszkanie o pow. 44,5 m2, położone na IVfbkuchniaz
oknem, balkon. Cena: 89 500 zł. uinwiwiajłM)
Itylko sprzedający.
13. WODZISŁAW, M-3 ul. PCK. 2-pokojowe o pow.
46,88 m2, II p. balkon, cena: 114 000 zł.
14. WODZISŁAW, os. 1. Maja. Mieszkanie 3-pok.
o pow. 54,12 m2 + blaszany garaż. Kuchnia z
oknem w wyposażeniu kuchni zostana meble ku
chenne, łazienka wykafelkowana z kabiną prysz
nicową. 2 balkony. Drzwi wejściowe do mieszkaniaGerd^cena: 125 000 zł. PROWIZJE PŁACI TYLKO

SJ050H3J
15. WODZISŁAW, os. 1. Maja. M-2 o pow. 39 m2.
Mieszkanie przerobione na 2 pokoje + kuchnia z
oknem, I p. drzwi wejściowe nowe, cena: 75 000
zł. PROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
16. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 4pok. o pow. 83,68 mz, w niskim bloku. Kuchnia z
oknem, okna PCV, łazienka, wc osobno, spiżar
ka, 2 przedpokoje, balkon. Możliwość zamiany

10. 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 mz, 4 poko
je, kuchnia, łazienka, wc, poddasze o pow. 70 mz
do zagospodarowania. Parcela: 930 mz. Cena:
Iprowizję płaci tylko sprzedający.

11. PSZÓW. Do sprzedania budynek mieszkalnohandlowy. 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 m2, cena: 380 000zł.

PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.!

12. PSZÓW, os. Biernackiego. Dom piętrowy po

23. WODZISŁAW, ul. Tysiąclecia. Kawalerka o

6. WODZISŁAW, ul. A. Ludowej. 2-pok. o pow.
56,64 m2, kuchnia z oknem, okna nowe. Łazienka
wykafelkowana. W kuchni na podłodze i między
szafkami - kafelki, w pokojach na podłodze pane
le. C.O. z sieci. Cena: 95 000 zł.

9.
MSZANA, ul. Wodzisławska. Komfortowy
parterowy dom o pow. 120 m2 częściowo pod
piwniczony. Parter - salon z kominkiem połączony
z kuchnią, pokój mały, łazienka, poddasze - sypial
nia, 1 pokój, duża łazienka, garderoba. Co: gaz +
węglowe (2 piece). Parcela: 857 mz. Na parceli
garaż + wiata. Działka ogrodzona i zagospoda
rowana, plac wyłożony kostka brukową. Cena:
Iprowizję płaci tylko sprzedający.!

pow. 33,82 m2, II p. 1 pokój, kuchnia z oknem, ła
zienka - wykafelkowana z kabiną prysznicową, w
przedpokoju i kuchni na podłodze kafelki, w poko
ju na podłodze nowe panele. Cena: 89 000 zł.

24. WODZISŁAW, ul. W. Polskiego. Komfortowe
mieszkanie 2-pok. o pow. 45,98 m2. Kuchnia z
oknem. W wyposażeniu kuchni zostaną: meble
kuchenne, lodówka, kuchenka, zlewozmywak.
Łazienka po remoncie: wykafelkowana, wanna ro
gowa. W pokojach panele, ściany gładź gipsowa.
Balkon wykafelkowany, cena: 121 000 zt.

remoncie, idealnie nadający się na dwie rodziny.
5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki. Parcela: 735 mz.
Cena: 261 000zł.

13. PSZÓW, ul. A. Krajowej. Do sprzedania dom
piętrowy idealny na dwie rodziny. 6 pokoi, 2
kuchnie, 2 łazienki CO: weglowe, nowy piec. Na
piętrze na podłogach: parkiet, na parterze na pod
łogach: panele i deski. Łazienka: kafelki. Parcela:
6 868 m2. Na parceli znajduje się budynek garażowo-gosp. oraz garaż blaszany. Cena: 380 000 zt.

14. PSZÓW, ul. K. Miarki Dom wysoki parter. 3
pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka, hol. Wysokie
25. WODZISŁAW, ul. Wyszyńskiego 2-pok. o pow. piwnice do adaptacji na mieszkanie. Parcela:
44,71 m2, IV p. Kuchnia z oknem, okna nowe. Do
5 269 m2. Cena: 440 000 zł (do negocjacji)
pokoi osobne wejścia. Łazienka wykafelkowana.
Iprowizję płaci tylko sprzedający !
Balkon. W cenie mieszkania zostaną meble ku
15. PSZÓW ul. K.Miarki dom parterowy o pow.
chenne wraz z lodówką i pralką. Cena: 125 000 zt.
98 m2, do remontu. Parter: 3 pokoje, kuchnia, po
mieszczenie na łazienkę,poddasze: 2 pokoje+ 2
DOMY DO SPRZEDANIA:
pomieszczenia do zagospodarowania. Dach dwu
1. BEŁSZNICA ul. Raciborska. Dom do remontu spadowy pokryty dachówką cementową. Okna
o pow. 176 m2 oraz zabudowania gospodarcze. drewniane starszy typ, 1 okno PCV, Media: woda,
Parcela o pow. 1 810 m2. cena: 120 000 zł.
energia, szambo możliwość podłączenia do kana
2. BEŁSZNICA, ul. Wałowa. Dom o pow. 101 m2. lizacji. Parcela: 1247 m2, na parceli znajduje się
3 pok., kuchnia, łazienka, wc, garaż, kotłownia. budynek gosp. połączony z domem oraz 12 gara
Rok bud. 1990. Okna nowe, drewniane. Parcela: ży. Cena: 125 000 zt.
2 548 m2 w terenach budowl. Cena: 230 000 zt.
16. PSZÓW, ul. Konopnickiej. Dom mieszk.-usług.
3. CHAŁUPKI, ul. Długa. Dom parterowy do re położony na działce o pow. 528 m2, stan surowy
montu, częśc. podpiwniczony. 4 pokoje, kuchnia, zamknięty, dach dwuspadowy pokryty dachówką
pomieszczenie na łazienkę, woda miejska + stud (grafitową), okna brązowe PCV, cena: 239 000 zt.
nia, gaz przy domu, c.o. - piece węglowe. Parcela:
17. PSZÓW, dom piętrowy, częściowo podpiwni2 542 m2. Na parceli znajduje się budynek gospo
czony, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, wc, hol, garaż,
darczy o wymiarach 10x4m,cena: 160 000 zł.
Parcela: 600 m2. Cena: 395 000zt. ldil.MHHJH.il
4. GORZYCE. Dom piętrowy częśc. podpiwniczo Itylko sprzedający.!
ny. 4 pok., 2 kuchnie, 2 łazienki, gaz na działce do
18. SKRZYSZÓW dom jednorodzinny stan suro
podłączenia. Parcela: 1 162 m2. Na parceli garaż
wy zamknięty o pow. 120 m2. Parcela: 883 mz.
blaszany oraz budynek gosp. 5x4m. Cena: 240
Ogrodzona
z trzech stron, obsadzona iglakami.
000 zł. PROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY
~
Cena: 230 000 zt.
5. GORZYCE. Dom w stanie surowym zamknię
tym o pow. 170 m2. Parter: garaż, kotłownia, 19. WODZISŁAW, ul. Goździkowa (rejon szkoły budowlanki). Dom o pow. 190 m2. Parter: 3 pokoje (1
salon połączony z kuchnią, łazienka, poddasze:
pokój z kominkiem), łazienka, pralnia, kotłownia,
4 pokoje, łazienka. Na parterze rolety zewnętrz
ogród zimowy. Piętro: 4 pokoje, kuchnia, łazien
ne. Dom ocieplony, otynkowany, tynk akrylowy.
Dach pokryty dachówką BRASS. Parcela: 860 mz. ka, przedpokój. Poddasze: do zagospodarowania.
Garaż połączony z domem. Parcela: 835 m2, zago
Media do podłączenia. Cena: 315 000 zł.
spodarowana z oczkiem wodnym. Co: węglowe.
6. JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. Szotkowicka. Dom Dach dwuspadowy pokryty blachą ocynkowaną.
idealnie nadający się na dwie rodziny. Parter: 3 Cena: 395 000 zt.
pokoje, kuchnia, łazienka, piętro: to samo, dach
kopertowy pokryty papą, okna nowe w całym bu 20. WODZISŁAW. Dom - stan surowy zamknięty
dynku. Dom podpiwniczony częściowo, parcela: o pow. użyt. 136 mz, pow. catk. 210 m2, 5 pokoi,
4 940 m2. Na parceli znajduje się budynek gospo kuchnia, jadalnia, 2 łazienki, kotłownia, garaż, 2
garderoby. Parcela: 1 839 m2. Cena: 349 000 zł.
darczy + stodoła. Cena: 450 000 zł.

DO WYNAJĘCIA:
1. LUBOMIA, Korfantego, pom. handl.-usług.
parter pow. ok. 200 m2 cena najmu 1000 zt/ m-c,
piętro, ok. 200 m2 - czynsz 1000 zt/ m-c.

2.

PSZÓW - Krzyżkowice. Do wynajęcia murowany 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 zt. / 1 m-c

3.

RADLIN, ul. Domeyki. Do wynajęcia dział
ka o pow. 3 865 m2. Dojazd droga asfaltowa.
Przeznaczenie: auto komis, wystawki, itp. Cena
najmu 1,50 ztza/1 m2. Cena podlega negocjacji.

4.

RZUCHOW ul. Rybnicka. Do wynajęcia na I
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 zt brutto (do negocjacji) + media.

5. WODZISŁAW, ul. Bogumińska do wynajęcia
działka o pow. ok. 3000 m2, przezn.: auto komis,
działał, wystawiennicza, czynsz: 2,50 zt/ 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.
7.

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.

8. ŻORY, ul. Rybnicka. Do wynajęcia 4 pom.biurowe o pow. 280 m2 w nowo wybudowany bu
dynku handlowym, położone na I piętrze. Parking
na posesji. Dojazd droga asfaltowa. Czynsz najmu
30 zt/1 m2 brutto do negocjacji. Firma.

OBIEKTY KOMERCYJNE DO SPRZEDANIA

BLUSZCZÓW. Działka o pow. 6 219 mz z moż

liwością zabudowy zagrodowej. Teren płaski.
Media do podłączenia około 100 m. Dojazd dro
ga asfaltową, następnie 100 m drogą gruntową.
Cena: 37 000 zł.

2.

CHAŁUPKI, ul. Długa. Dwie dziatki bud.-rolne
każda o pow. 2 500 m2. Dojazd droga asfaltowa.
Cena jednej działki 75 000 zł.

3.

GODÓW. Działka o pow. 2 194 mz, dojazd z

dwóch stron. Z jednej strony droga asfaltowa, z
drugiej gruntowa. Woda na działce, energia obok
działki, wymiary 17 x 129 m, cena: 62 000 zt.

4.

GOŁKOWICE, działka budowlana o pow. 1 063
m2. Dojazd droga asfaltowa, wymiary dziatki 29 x
36,5 m. Cena: 63 000 zł.

5. GORZYCE ul. Prusa. Działki budowlane w
pierwszej lini zabudowy o pow. 849, 852, 858 mz,
cena: 60zł/ Im2, działki w drugiej lini zabudowy o
pow. 850 m2, 838 m2, 837 m2, cena: 50 zt/1 mz.
6.

GORZYCE ul. Prusa. Działka budowlano-rolna, pow. 2681 m2. Położona w drugim pasie za
budowy. Szerokość działki 22 m. Uzbrojenie do
podłączenia. Cena: 55.000 zł.

7. ŁAZISKA. Działka bud. o pow. 2 827 mz, oto
czona lasem mieszanym. Pozwolenie na budowę,
projekt domu parterowego z poddaszem mieszkal
nym o pow. 220 m2. Wymiary działki 28 x 100m.
Cena: 130 000 zł.
8.

PAWŁOWICE, ul. Pszczyńska. Działka o pow.
3 091 m2, położona w terenach MN1, R przy głów
nej ulicy Pszczyńskiej. Kształt działki trójkąt. Do
ulicy Pszczyńskiej przylega 65 m. Uzbrojenie do
podłączenia. Cena: 119 000zt.

9.

PSZÓW ul. Lubomska. Działka siedliskowa o

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

10. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka budowlano-rolna o pow. 3 297 m2, położona w trzecim pasie za
budowy. Cena: 25 000 zt.

11. PSZÓW, ul. Kolberga. Działka mieszk. o pow.

1 379 m2, położona w drugim pasie zabudowy.
1. PSZÓW, ul. K. Miarki. Do sprzedania budynek Szerokość działki 27 m. Cena: 62 000 zł. Idil.MHI;
handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej Ipłaci tylko sprzedającyJ
250 m2, poddasze do zagospodarowania (idealnie 12. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka bud. pow. 1700
nadaje się na mieszkanie). Parcela: 563 m2, cena: m2, dojazd drogą asfaltową, media przy działce.
Iprowizję płaci tylko sprzedający.
Cena: 79 000 zt.

2.

PSZÓW - ul. Konopnickiej. OKAZJA! NISKA

CENA! Budynek mieszkaniowo-ustugowy o pow.
użyt. 183 m2. Stan surowy zamknięty. Okna PCV,
dach dwuspadowy pokryty dachówką, parcela:
528 m2, całkowicie ogrodzona. Cena: 239 000 zt.

13. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka budowlano-rolna opow. 4 551 m2, cena: 109 000 zł.

18. RYBNIK, ul. Małachowskiego. Działka budow
lana o pow. 806 m2. Cena: 69 000 zł. PTOTi

Ipłaci tylko sprzedający.!
19. RYDUŁTOWY, ul. Łokietka. Do sprzedania dział
ka bud., prostokąt o pow. 1 560 m2. Uzbrojenie
do podłączenia. Dojazd drogą asfaltową. Działka
ogrodzona betonowym płotem. Cena: 98 500 zt.

20. OLZA, ul. Bogumińska. Działka budowlana o
pow. 3131 m2. Szer. dziatki 24 m. Cena: 75 000 zł.
21. TURZA SL„ ul. Wodzisławska. Działka bud. o
pow. 2 028 m2, szerokość działki 25 m, droga do
jazdowa asfaltowa, uzbrojenie obok działki, cena:
75 000 zł. PROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY'

22. TURZA SL. ul. Mszańska. Działki budowlane
o pow. od 1000 do 1 200 m2, szerokość działek
minimalana 23 m, maks. 48, cena: 46zt / 1 m2.
Iprowizję płaci tylko sprzedający.!

23. TURZA SL. ul. Powstańców. Działka budowla
na o pow. 2 963 m2, dojazd droga asfaltowa wy
miary dziatki 41 x 70 m. Cena: 129 000 zt.

24. TURZA SL. ul. Zwycięstwa, 2 dziatki budow
lane o pow. 889 m2 - cena: 43 000 zt, 1 014 m2
- cena: 48 000 zt. Szerokość dziatek 25 m. Działka
rolna o pow. 3 440 m2 - cena: 31 000 zt.

25. WODZISŁAW. Działka budowlana o powierzch
ni 861 m2. Dojazd drogą asfaltową. Media do pod
łączenia. Cena: 41 500 zt.

26. WODZISŁAW ul. Bracka. Bardzo ładnie po
łożona 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 dziat
ki do podłączenia. Oferta godna polecenia. Cena:
175 000 zt. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY
~
27. WODZISŁAW, ul. Chrobrego Działka budowlana o pow. 925 mz. Dojazd bezpośrednio z ul.
Chrobrego. Cena: 54 000 zt. Do negocjacji.

28. WODZISŁAW-KOKOSZYCE. Działka o powierzchni 1460 mz przeznaczona pod budo
wę domu jednorodzinnego. Wymiary dziatki:
36x40,5m. Dojazd droga asfaltowa. Media do
podłączenia w granicy. Cena: 69 000 zt.
29. WODZISŁAW, ul. Piaskowa. Działka mieszka
niowa o pow. 1277 mz. Dojazd droga asfaltowa.
Działka otoczona z dwóch stron młodym laskiem.
Uzbrojenie do podłączenia obok działki: woda,
energia, gaz. Luźna zabudowa. Cena: 85 000zł.

14. PSZÓW, ul. Karola Miarki działka bud.-rol
na o pow. 5 107 m2. Na działce znajdują się
2 budynki murowane do rozbiórki, cena: 70 000 zł.

30. WODZISŁAW, Turzyczka, ul. Starowiejska.

RYDUŁTOWY, 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.
Iprowizję płaci tylko sprzedający.

15. PSZÓW, ul. Niedurnego. Działka o pow.
4 503m2, położona na terenach mieszk.-rolnych.
Dojazd drogą utwardzoną. Szerokość dziatki około
20 m. W cenie zawarto również działkę rolną o
pow. 1350 m2, (oddalona od przedmiotowej dział
ki około 400 m). Cena za całość: 69 000 zł.

31. WODZISŁAW, ul. Wilcza (blisko centrum)
Działki mieszk. o pow. 937 mz - cena: 55 000
zł, działka o pow. 2969 m2 - cena: 119 000 zt.
Media obok do podłączenia. PROWIZJE PŁACI TYLKO

4. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Budynek mieszk.-

16. RADLIN, ul. Wrzosowa. Działka o pow. 8 120

ustug. 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 zt.

m2, 3/4 działki jest na terenach mieszkaniowych.
Działka uzbrojona w wodę, energię, szambo. Na
działce znajduje się piętrowy budynek murowa
ny o wym. 9 x 7 m. Parter: dwa garaże, piętro:
pom. socjalne o wysokości 2,20 m. Dojazd drogą
utwardzoną - około 100 m. Cena: 199 000 zł.

3.

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 zt. Cena: za magazyn: 366 000 zt.
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: 105 000 zt.

ŁAZISKA, ul. Stawowa. Dom piętrowy ideal
ny na dwie rodziny, podpiwniczony całkowicie.
Parter: 5 pokoi, kuchnia, łazienka, piętro: 5 pokoi,
kuchnia, łazienka. Parcela: 2 800 m2 - zagospoda
rowana. Na parceli znajdują się 2 garaże, cena:
299 000 zł. PROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
~

21. WODZISŁAW-ZAWADA, ul. Dzika. Dom piętrowy, idealny na dwie rodziny. 5 pokoi, 2 łazienki,
kuchnia. Podpiwniczony całkowicie. Okna nowe
PCV. Parcela: około 700m2. Na parceli znajduje
się garaż na dwa samochody. Cena: 349 000 zł.

22. WODZISŁAW. Dom o wysokim standardzie

8. WODZISŁAW, os. 1 Maja. Nieruchomość ko

8. ODRA, ul. Krótka. Do zamieszkania dom par
terowy 4 pokoje, kuchnia, łazienka, podpiwniczo
ny częściowo, parcela: 740 m2, cena: 150 000 zł.
Iprowizję płaci tylko sprzedającyJ

pow. użyt. 317 mz. 9 pokoi, kuchnia, 3 łazienki
z wc, ogród zimowy, garaż, 2 balkony, piwnica,
strych. Parcela: 1 810 m2. na parceli znajduje się
budynek gosp. i letnia altanka. Cena: 645 000 zł.

mercyjna o pow. dziatki 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 zt.

7.

DZIAŁKI DO SPRZEDANIA:
1.

1994

Licencja nr 2762

Wodzisław-Kokoszyce, ul. Smolna 28, tel. 32-456-21-83

MIESZKANIA DO SPRZEDANIA:
1.

Rok zał .

17. RYBNIK, ul. Wodzisławska. Działka komercyj
na opow. 3 330m2. Działka położona jest w te
renach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren usług o dowolnej funkcji. Cena: 895 000 zł.

Działka rolna o pow. 3 066 mz z możliwością prze
kształcenia na budowlaną. Cena: 99 000 zt.

SJEJHH33
32. WODZISŁAW, ul. Bogumińska. Działka budowlano-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
000 zł. PROWIZJE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY

33. WODZISŁAW-JEDŁOWNIK, ul.

Słowiańska.
Działka o pow. 3 530 m2, położona w terenach
mieszk. Uzbrojenie do podłączenia. Cena: 99 000
Iprowizję płaci tylko sprzedający.!

Zdrowych, Pogodnych Świąt ^Wiełhanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Pgdosnego, wiosennego nastroju,

7. WODZISŁAW, ul.

Górnicza. Obiekt mag.usług.- biurowy (w tym 2 hale, możliwość wjaz
du sam. ciężarowymi). Parcela: około 1000 m2.
Cena: 498 000 zł.

serdecznych spotkań wgronie rodziny
i wśródprzyjaciół oraz wesołego ŚAdłełuja

życzy
firma Ojieruchomości CPi^PfUfł

Powyżej tylko wybrane oferty. Pełna oferta w Internecie: www.domian.pl i gazeta „Inwestuj w nieruchomości"

ZAKŁAD STOLARSKI

WARSZTAT STOLARSKI
rok zatożenia 1936
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www.oknadrzwischody.pl

Wykonuje:

*OKNA
*DRZWI
*SCHODY

PAMEŁ MANIEK
wykonuje:
♦ O«A

♦soar

Schody projektujemy
komputerowo.
Wysyłamy folder
na życzenie.

♦ raw

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””

Gerard Kocięba

♦ KH^E
<raz inneisłig stdarsMe

47-403 RACIBÓRZ , ul. Kręta 8
tel./ fax ( 032) 415 03 84, 0602 101 260

blacha

dachówkowa
już od
47-400 Racibórz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18

47-470 Krzanowice
ul. Długa 22
tel. 32 410 91 92
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Jazda miejska staje się prosta dzięki najlepszemu w swojej klasie wyposażeniu.
Przyjazny ekran dotykowy zapewnia łączność z przyjaciółmi, kontrolę nad muzyką
i najprostszą drogę do celu. Precyzyjna technologia i stylistyka wspomagają
oszczędność paliwa, a parkowanie przestaje być kłopotem dzięki wiodącemu
w segmencie audio-wizualnemu systemowi pomiaru przestrzeni.

•
■
•
■

Bogate wyposażenie standardowe z 6 poduszkami i ESP
Układ pomiaru przestrzeni i tylne czujniki parkowania*
System Nissan Connect - GPS, Bluetooth i MP3*
Średnie zużycie paliwa 5,0 I /100 km dla silnika 1.2 I, 80 KM

■

Wysoka zwrotność dzięki promieniowi skrętu 4,65 m
MIEJSKIE SAMOCHODY NISSAN

I MIASTO STAJE SIĘ PROSTSZE

O szczegóły i jazdę próbną pytaj w naszym salonie Nissana!
r

MAD MOBIL

Wodzisławska 243, Rybnik, tel.: 32 421 25 25
www.madmobil.pl

'W'
SHIFT the way you move

WWW.nissan.pl

*Wskazane wyposażenie jest wyposażeniem dodatkowym. Nissan Connect jest dostępny w następujących wersjach językowych: francuskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej, holenderskiej, tureckiej, hiszpańskiej, włoskiej i portugalskiej. Zdjęcia są jedynie

ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Niniejsze ogłoszenie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywil
nego. Szczegóły oferty u Twojego Dealera Nissana. Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2010 i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,0-5,4 1/100 km. Emisja CO2:115-125 g/km. Informacje dotyczące odzysku i

recyklingu samochodów oraz ich przydatności w tym okresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

w gronie rodzinnym i przy bogato

\

zastawionym stole wszystkim obecnym

i przyszłym klientom życzy
Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn Janetą

ZAKŁAD RZEZNICZO-WĘDLINIARSKI

