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Żywiołowe chłopaki w akcji
4 maja przypada wspomnienie św. Floriana,
patrona strażaków.

Harleye z sosnowego drewna

Klaudiusz Dawid z Czyżowic od siedmiu
lat buduje kajaki i łódki kanadyjskie.
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WODZISŁAW

– Zmienią się nie tylko stawki czynszu w mieszkaniach komunalnych, ale także sposób ich naliczania

Mieszkasz w gorszych warunkach
BĘDZIESZ PŁACIŁ NIŻSZY CZYNSZ
W sierpniu wejdą w życie
nowe zasady ustalania wysokości czynszów w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
i Remontowej. Prezydent
podpisał właśnie zarządzenie w tej sprawie.
Miasto zostanie podzielone
w zależności od lokalizacji
budynków, komfortu jaki w
nich obowiązuje i nakładów
ﬁnansowych poniesionych

przez miasto w związku z
modernizacją bloków czy
kamienic. Czynsz w mieszkaniu średniej wielkości ok.
50 m kw. wzrośnie od 10 zł
do nawet 50 zł miesięcznie.
Dwie strefy
Nowe przepisy podnoszą
stawkę bazową za m kw
mieszkania z 3,74 zł do 4,75
zł. Obok obowiązujących dotychczas zniżek (za brak c.o.,
łazienki, gazu, kuchni, ciepłej

wody) wprowadzono dodatkowo zniżkę z tytułu braku
modernizacji budynku w wysokości 10% kwoty bazowej.
Poza tym wprowadzono dwie
strefy. Pierwsza to budynki
Starego i Nowego Miasta, zaś
druga to budynki pozostałe,
w których obowiązuje dodatkowa, 5-procentowa zniżka.
Prezydent Mieczysław Kieca twierdzi, że zmiany spowodowane są koniecznością
urealnienia wysokości czyn-

Czarne chmury nad Zielonym Śląskiem
– czy ﬁrmę wyrzucą z Rydułtów?

szów. – Równe stawki dla
wszystkich, bez względu na
warunki panujące w mieszkaniach, były niesprawiedliwe – mówi prezydent.
Jakie czynsze płacą
sąsiedzi
Nowe stawki będą się wahały od 3,94 do 4,75 zł za
m kw. powierzchni mieszkania. Za metr kw. mieszkania przy ul. Górniczej
od sierpnia będzie trzeba

zapłacić 4,42 zł, przy Rynku od 3,94 do 4,41 – w budynkach z pompą ciepła
4,75 zł. Tyle samo będzie się
płacić w budynkach III bloku urbanistycznego (m.in.
ul. 26 Marca, Żeromskiego,
Prusa, Orzeszkowej, Sosny,
Słoneczna, Harcerska). W II
bloku urbanistycznym (m.in.
ul. Tysiąclecia, Piastowska,
plac Zwycięstwa, PCK, Pokoju, Wyszyńskiego) stawka
wynosi 4,18, natomiast 4,65

Telewizyjna Jedynka w głównym wydaniu Wiadomości wyemitowała materiał na temat czeskiej
wody, która niebawem ma popłynąć w kranach
wodzisławian. Na temat współpracy z Czechami mówił prezydent Mieczysław Kieca jak i jego
dwaj asystenci – poprzedni i obecny. Tymczasem
korzystanie z tańszej wody od południowych sąsiadów jest równie pewne jak tegoroczny awans
Odry Wodzisław do Ekstraklasy.

Prosimy, traktujcie
nas inaczej

dowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach właśnie
utrzymało w mocy decyzję
starosty
wodzisławskiego cofającą ﬁrmie Zielony
ISSN 1232-4035

Śląsk zezwolenie na odzysk
odpadów. Jeśli decyzję podtrzyma sąd administracyjny,
przedsiębiorstwo uważane
przez wielu mieszkańców za
truciciela będzie musiało się

18

wynieść z Rydułtów. Marek
Szadurski, wiceprezes spółki
(na zdj.) przekonuje, że działalność jego ﬁrmy nikomu nie
zagraża.
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Dał przykład mieszkańcom

Radny Gorzyc Aleksander Tomiczek zamiast
narzekać na bałagan i sterty śmieci w rowach
sam zakasał rękawy i razem z sąsiadami zrobił porządek. Zebrano 70 worków śmieci i 5
sporych stert odpadów wielkogabarytowych
– starych foteli, telewizorów, opon.

 10

Pod urzędem gminy
kolejki jak za PRL-u

Na temat odszkodowań za szkody górnicze z
przedstawicielami kopalń rozmawiali mieszkańcy Radlina. Uważają, że zbyt często eksperci
szacujący straty zamiast słuchać racji poszkodowanych odsyłają ich do sądów.
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Z wnioskami o unijne
dopłaty nawet wieczorem
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MASZ DOSYĆ DROGICH UBEZPIECZEŃ?
MY TAKICH NIE MAMY!

www.bezpiecznachata.pl
Ubezpieczenia
„BEZPIECZNA
„BEZPIECZNA CHATA”
to całaCHATA”
gama produktów ubezpieczeniowych
RYDUŁTOWY
44 (obok
RYDUŁTOWY, ul.
ul. Oﬁar
Oﬁar Terroru
Terroru 44,
(obok Orange)
Orange)

9 771232 403105

Rafał Jabłoński

Woda z Czech
nie popłynie

3

RYDUŁTOWY Samorzą-

w budynkach ocieplonych.
Dla porównania w Jastrzębiu stawka bazowa i
maksymalna wynosi 4,31
zł, minimalna uzależniona
jest od wysokości zniżek. W
Raciborzu stawka bazowa i
maksymalna to 6,16 zł, minimalna 2,42 zł, w Rybniku
stawka bazowa wynosi 3,50
zł, maksymalna 4,76 zł, minimalna 2,45 zł.

Tel: 509 424 888, 32 457 75 48

ZAJRZYJ A NIE POŻAŁUJESZ !!!

2

Nowiny
NowinyWODZISŁAWSKIE
WODZISŁAWSKIE• •wtorek,
wtorek,3 3maja
maja2011
2011r. r.

aktualności

 Biskup też
lubi koniak

– Będą informować o prawach przysługujących rodzicom po stracie dziecka

POWIAT

Projekt dla mam
po stracie dziecka
Dla świata nie jestem mamą
– tak czują kobiety, które straciły dzieci w wyniku poronienia, martwych narodzin.
Tak też nazywa się projekt,
który będzie realizowany w
powiecie wodzisławskim.
Co ważne, tutaj jest całkowicie nowatorski. Realizowany
będzie w ramach promocji i
ochrony zdrowia przez Stowarzyszenie Rodziców po
Poronieniu w Warszawie
i działającą od roku na naszym terenie samopomocową Grupę Wsparcia dla
Rodziców po Stracie Dzieci
w Rydułtowach. Fundusze
pochodzą z konkursu na realizację zadania publicznego,
ogłoszonego przez Starostwo
Powiatowe w Wodzisławiu.
– Ta dotacja jest dla nas potwierdzeniem, że nasze dotychczasowe działania mają
sens – mówi Hanna Knopek,
przedstawicielka Stowarzyszenia i Grupy.
Będzie ulotka
Projekt o pełnej nazwie „Dla
świata nie jestem mamą. Złożoność aspektów straty dziecka na skutek poronienia,
martwych narodzin, śmierci

w okresie okołoporodowym”
trwa od kwietnia do końca
października 2011 roku. Jest
to inicjatywa, której dotąd nie
było w naszym powiecie. Rodzice po stracie dziecka mogli znaleźć doraźną pomoc
jedynie na forach internetowych. Teraz w ramach projektu otrzymają informacje
o pomocy na wyciągnięcie
ręki. Zostanie wydrukowana
specjalna ulotka o prawach
przysługujących rodzicom po
stracie dziecka, o przeżywaniu żałoby w rodzinie, znaczeniu pożegnania z dzieckiem i
miejscach, gdzie można szukać pomocy.
Spotkania w środy
W projekcie zapisane są
także cykliczne spotkania
grupy. – Zapraszamy mieszkańców całego powiatu, których dotknął problem straty
dziecka, do Domku Maryi
przy paraﬁi św. Jerzego w
Rydułtowach. W ramach
projektu spotkania odbywać
się będą w pierwszą środę
miesiąca o godz. 18.00 (z
wyjątkiem lipca i sierpnia)
– dodaje Hanna Knopek.
Finałem będzie otwarte
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 Czarne chmury
nad Zielonym Śląskiem

SPÓŁKI WODNE
– drugie podejście

spotkanie dla mieszkańców
powiatu wodzisławskiego,
dotyczące straty dziecka,
które przewidziano na październik 2011 r.
Problem, dotąd mało poruszany, nie jest niestety marginalny. Jak pośrednio wynika
z danych GUS, rocznie około 250-300 kobiet z naszego
powiatu doświadcza śmierci
dziecka przed narodzeniem i
tuż po.
(tora)

Stowarzyszenie Rodziców
po Poronieniu w Warszawie i Grupa Wsparcia dla
Rodziców po stracie Dzieci
zaprasza na strony internetowe oraz do kontaktu telefonicznego: Stowarzyszenie
Rodziców po Poronieniu w
Warszawie, e-mail poczta@poronienie.pl, telefon: Monika Nagórko: 692 006 778,
www.poronienie.pl; Grupa
Wsparcia dla Rodziców
po Stracie Dzieci w Rydułtowach, e-mail osieroceni
@wp.pl oraz www.osieroceni.orangespace.pl, osoby
kontaktowe: Hanna Knopek
605 691 926, Alina Spandel-Skupin 505 822 021.

WODZISŁAW Kilka tygodni temu prezydent zapytał
mieszkańców co myślą o
powołaniu spółki wodnej,
która miałaby się zająć m.in.
utrzymywaniem rowów melioracyjnych. To z kolei miałoby znacząco ograniczyć
liczbę podtopień. Mieszkańcy na funkcjonowanie
nowego podmiotu płaciliby
kilka złotych rocznie. Zainteresowanie mieszkańców
tym pomysłem było mizerne. Były dzielnice, z których
nie wróciła ani jedna ankieta. Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że tylko
65 mieszkańców jest zainte-

resowanych utworzeniem
spółki. 111 było przeciwnych.
Teraz o tym, że inicjatywa
ma sens pomogą przekonać
rady dzielnic. Okazuje się
bowiem, że wielu mieszkańców nie wie, czym miałaby
się spółka wodna zajmować.
Ankieta będzie przeprowadzona więc ponownie i
poprzedzona spotkaniami
informacyjnymi. Tym razem wypowiedzą się jedynie
mieszkańcy czterech najbardziej zagrożonych dzielnic:
Radlina II, Zawady, Wilchw
i Jedłownika-Turzyczki-Karkoszki.
(red)

Krzyż poświęcili
w dniu beatyﬁkacji
Wierni Paraﬁi Świętego
Ducha w Wodzisławiu ku
czci Jana Pawła II odnowili
przydrożny krzyż.
Kamienny krzyż znajdujący
się na styku ulic Kopernika i
Syrokomli w Wodzisławiu
poświęcono 1 maja w dniu
beatyﬁkacji Jana Pawła II.
Ufundowali go wierni miejscowej paraﬁi, którzy w ten
sposób chcieli uczcić jego

pamięć. Wcześniej stał tutaj
krzyż drewniany wzniesiony przez Annę i Franciszka
Śpiewoków.
Małżeństwo
umieściło go tutaj w latach
siedemdziesiątych. – Mieli
z tego powodu wiele problemów. Nękały ich władze
komunistyczne, które krzyż
raził – mówi ks. Grzegorz
Uszok, proboszcz Paraﬁi pw.
Ducha Świętego.
(raj)

Będą wspólnie promować turystykę
POWIAT Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu wraz z
czeskim miastem Bogumin
będą realizować projekt promujący atrakcje turystyczne jakimi dysponują. Cel
numer jeden to dotarcie do
mieszkańców i gości odwiedzających tereny pogranicza z konkretną informacją.
Niewielu zna piękne zakąt-

ki i zabytki tego obszaru. W
ramach projektu planowane jest wydanie publikacji
– informatora i mapy turystycznej. Publikacja będzie
informować o tym, co warto
zobaczyć po obu stronach
granicy, a tym samym będzie zachęcać do większego
uczestnictwa w turystyce.
Na zakończenie projektu, w
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maju 2012 r., planowana jest
organizacja zlotu miłośników
turystyki.
Przedsięwzięcie jest doﬁnansowane ze środków Unii
Europejskiej.
Całkowity
koszt wynosi blisko 26 700
euro, w tym Unia przekaże
22 700 euro czyli 85%.
(raj)

W ubiegłym tygodniu przy krzyżu trwały ostatnie prace.
Wykonywali je: Piotr Czech (z lewej), Zdzisław Legierski (w
środku), Andrzej Czech (nieobecny na zdjęciu) i ks. prob.
Grzegorz Uszok.

Zmarł Stefan Szymik
WODZISŁAW Stefan Szymik
zmarł 10 kwietnia z powodu choroby. Był przewodniczącym zarządu dzielnicy
Kokoszyce. Miał 68 lat. (raj)

Zmiana w radzie
miejskiej
WODZISŁAW Komisja Prawa,
Porządku Publicznego, Gospodarowania Mieniem i Inwentaryzacji ma nowego wiceprzewodniczącego. Został
nim Franciszek Plutowski.
Zastąpił Czesława Rychlika,
który zrezygnował. Nie podaje powodów swojej decyzji.
– Sprawa jest osobista i nie
chciałbym o tym mówić – powiedział nam radny Rychlik.
Kandydatem na wiceszefa
komisji był także Mariusz
Ganita. Otrzymał 6 głosów
przy 14 Plutowskiego. Dieta
wiceprzewodniczącego komisji wynosi 1236 zł, szeregowy
radny dostaje 1060 zł. (raj)

Cała Polska Biega
– Wodzisław też!
WODZISŁAW Pod takim hasłem 14 maja ruszy w mieście impreza sportowo-rekreacyjna. Początek o godz.
11.00 na stadionie przy ul.
Bogumińskiej. Wszystko w
ramach akcji Polska Biega.
Zgłoszenia można wysyłać
na adres e-mail: polskabiega@zspw.wodzislaw.org.pl
lub rejestrować się od godziny 10.00 u organizatora w
dniu imprezy. Więcej informacji wkrótce na www.zspw.
wodzislaw.org.pl.
(red)
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PORADNIA
NEFROLOGICZNA NFZ

•Więźba dachowa
•Łaty, deski,
krawędziaki

•Boazeria, podbitka,
podłogi

•Stal zbrojeniowa

•Kształtowniki, blachy
•Kuchnie na wymiar
•Meble, zabudowy wnęk
•Impregnacja
ciśnieniowo-próżniowa

•Płyta OSB I MFP

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

WODZISŁAW ŚLĄSKI UL. LESZKA 10

dr n. med.Joanna Kocemba– Dyczek
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista nefrolog
tel. 32 455 51 35, 508 274 526

P

oszukujemy do pracy
w Niemczech:
 mechaników
 elektryków
 spawaczy
 pracowników branży metalowej

Mile widziana
znajomość
niemieckiego

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

nr. certyﬁkatu 3971
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WODZISŁAW

– Ludzie słyszeli prezydenta w telewizji i czekają
na wodę z Czech. Ona jednak nie popłynie.

– Kolejny element linii sortowniczej pojawił się w
Służbach Komunalnych Miasta

Woda z Czech
nie popłynie

Odzyskują coraz więcej odpadów

W środę 27 kwietnia telewizyjna Jedynka w głównym wydaniu Wiadomości
wyemitowała materiał poświęcony współpracy Wodzisławia z Czechami. Skupiono
się na czeskiej wodzie, która
ma niebawem popłynąć
w kranach mieszkańców
Wodzisławia. Przed kamerą prezydent Mieczysław
Kieca mówił o rozmowach
z czeskimi wodociągami,
a jego asystent Łukasz Kożuchowski informował jak
bardzo cieszy się z tego faktu. Na temat współpracy z
Czechami mówi także Marcin Sieniawski, były asystent
prezydenta Kiecy, a obecnie
kierownik Biura Promocji i
Informacji. Do tego pojawił
się nieszczęśliwy komentarz dziennikarzy, którzy
zazdroszczą wodzisławianom braku kamienia w czajnikach elektrycznych. Ich
zdaniem zniknie on wraz z
uruchomieniem rurociągu z

Czech, bowiem jakość wody
u południowych sąsiadów
jest znacznie lepsza.
O podpisaniu umowy
nie ma mowy
Niezorientowani telewidzowie mogli odnieść wrażanie,
że negocjacje z Czechami
są na ukończeniu, a czeska
woda w Wodzisławiu pojawi się, jeśli nie w tym roku, to
na pewno w przyszłym. Fakty są jednak inne. Rozmowy
na ten temat prowadzone są
od kilku lat, a o podpisaniu
jakiejkolwiek umowy nie ma
mowy. Po pierwsze dlatego,
że Wodzisław nie może się
podpiąć pod rurociąg, którym czeska woda dostarczana jest do Jastrzębia-Zdroju.
Jego przepustowość jest niewystarczająca. Po drugie,
zarówno Wodzisławia jak i
innych gmin skupionych w
Międzygminnym Związku
Wodociągów i Kanalizacji
nie stać na wybudowanie

magistrali wodociągowej z
Czech. Wartość inwestycji
to co najmniej kilkadziesiąt
milionów złotych. Po trzecie, kolejne, nawet mniejsze
inwestycje w zakresie wodociągów są mrzonką w sytuacji, gdy Wodzisław wraz z
Radlinem, Gorzycami i Marklowicami buduje kanalizację za ok. 200 mln zł, a spłata
kredytów potrwa jeszcze kilkanaście lat, aż do 2023 r.
Mieszkańcy
będą pytać
Po co więc informacje o
wodzie robiące wodę z mózgu mieszkańcom? Nie wiadomo. Wiadomo jedynie, że
już za kilka miesięcy wodzisławianie płacący od 1 maja
więcej za wodę, będą pytać
prezydenta o tę tańszą i lepszą z Czech. Za kilka lat z
kolei będą go rozliczać z niespełnionych obietnic.
Rafał Jabłoński

WODZISŁAW WYPUSZCZA
KOLEJNE OBLIGACJE
WODZISŁAW W ubiegłym
roku w budżecie miasta w
celu zrównoważenia budżetu prezydent zamiast zaciągać kredyt zdecydował się
na emisję obligacji w kwocie 30 mln zł. Teraz radni
zgodzili się na wypuszczenie kolejnych o wartości
19 mln zł. Pieniądze mają
zasilić budżet tegoroczny,
sﬁnansować deﬁcyt i umożliwić spłatę wcześniejszych
zobowiązań. – Również w
tym roku planowaliśmy

przychody na poziomie 30
mln zł. Nie wykorzystaliśmy
jednak całej puli z ubiegłego
roku, zostało 8 mln zł. Kolejne 3 mln zł udało się zaoszczędzić. Stąd decyzja na
emisję obligacji na kwotę 19
mln zł – wyjaśnia Barbara
Chrobok, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Wodzisławiu. Prezydent uważa, że
obligacje są korzystniejsze
od kredytu, ponieważ nie
trzeba ogłaszać przetargu
i wydawać kolejnych pie-

WODZISŁAW

niędzy. Poza tym fundusze
wpływają do kasy miasta do
4 tygodni, natomiast w przypadku procedury kredytowej
nawet po kilku miesiącach.
Dodatkową korzyścią zdaniem urzędników jest fakt,
że wykup obligacji następuje dopiero po trzech latach i
trwa kolejne osiem lat. Koszty jakie poniesie miasto w
związku z emisją obligacji
(prowizje i oprocentowanie)
wyniosą kilka mln zł.
(raj)

– Nowe urządzenia są testowane. Na dobre ruszą w wakacje – mówią Joanna Staniczek, kierownik
działu gospodarowania odpadami i Zoﬁa Musiolik, główna księgowa

Do tej pory linia sortownicza działająca na terenie
miejskiego zakładu przetwarzała odpady zbierane od
mieszkańców, którzy wstępnie je segregują w swoich domach. Teraz możliwe będzie
wyodrębnianie odpadów
wcześniej
niesegregowanych. Na terenie bazy SKM
przy ul. Marklowickiej zainstalowano kolejny element
linii sortowniczej, który to
umożliwi. Niesegregowane
śmieci traﬁają na taśmę i tu-

taj są wstępnie „przeglądane”
przez pracowników. – Ludzie
wyrzucają do kontenerów
różne rzeczy. Traﬁają się dywany, meble, telewizory czy
sprzęt AGD. Musimy więc
zrobić pierwszą selekcję –
wyjaśnia Joanna Staniczek,
kierownik działu gospodarowania odpadami w SKM.
Dalej odpady traﬁają na sita
bębnowe. Drobne elementy
są oddzielone i magazynowane w kontenerach. Nieco
większe ponownie są prze-

glądane przez pracowników.
Elektromagnes z kolei wyłapuje przedmioty metalowe.
Instalacja z sitami bębnowymi kosztowała ponad 1
mln 570 tys. zł. Z budżetu
SKM przeznaczono na ten
cel jedynie ponad 230 tys. zł.
– Pozostałe kwoty to dotacja
Unii Europejskiej – mówi
Zoﬁa Musiolik, główna księgowa w SKM. Nowe urządzenia są w stanie przetworzyć
20 tysięcy ton odpadów rocznie.
(raj)

Doﬁnansowanie do oczyszczalni
jeszcze przez rok
WODZISŁAW Radni zdecydowali o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 155 tys.
zł. Środki pochodzić będą z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeznaczone będą na kolejny etap
budowy
przydomowych
oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy mogą skorzystać z do-

ﬁnansowania w wysokości
50% kosztów, dostaną nie
więcej niż 5 tys. zł. Program
trwa od 2009 r., kiedy to wybudowano 10 oczyszczalni,
rok później 20, a w tym roku
zrealizowanych zostanie 30
wniosków. Zadanie zakończy się w 2012 r. Wówczas
powstanie najwięcej, bo 50
przydomowych oczyszczal-

ni. Na ten ostatni etap można ciągle składać wnioski.
W roku bieżącym realizowane będą wnioski niezrealizowane w poprzednich
latach. Pożyczka WFOŚ jest
wyjątkowo korzystna, nisko
oprocentowana. Dodatkowo
w połowie może być umorzona.
(raj)
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Zapisy na rok szkolny 2011/12 do szkoły językowej

CHWILÓWKA

KOSIARKI I MASZYNY KOMUNALNE
do pielęgnacji terenów zielonych
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Zawsze blisko Ciebie!
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www.dobrekosiarki.com
ul. Kozielska 21, 47-411 Rudnik,
tel. 32 412 08 22, tel. 662 387 143
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„DOMOWE LEKCJE”

ROZPOCZĘTE!

Oferujemy naukę języka angielskiego
z dojazdem do klienta
w niewiarygodnie niskich cenach.

U nas całkowicie darmowa
lekcja próbna – zadzwoń i zapytaj

515 258 409, 32 457 75 48
www.domowelekcje.pl

UWAGA!

Na hasło „nowiny” otrzymasz dodatkowe
20% rabatu przy zapisach do końca czerwca 2011 r.
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Radni uczcili Jana Pawła II, honorowego obywatela Pszowa

Biskup też lubi koniak
Serdeczności i gratulacje,
wesołe anegdoty, wspaniali
goście i dobra muzyka złożyły się na uroczystą sesję rady
miasta 27 kwietnia. Radni
przez aklamację uczcili Jana
Pawła II, honorowego obywatela Pszowa z okazji beatyﬁkacji. Przede wszystkim
w restauracji Adria w MOK
Pszów odbyła się promocja
książki Bogusława Kołodzieja
„Karol Wojtyła w Pszowie”.

Negatywy ocalały
Leon Majsiuk, autor zdjęć
dokumentujących pobyt kardynała Wojtyły i innych hierarchów w Pszowie w czerwcu
1968 roku, do dziś nie wie, jak
ocalały negatywy. Bezpieka co
chwilę przetrząsała mu zakład

Fotograf Leon Majsiuk i ksiądz
prof. Jerzy Szymik

WODZISŁAW

fotograﬁcznywRybniku.–Byłem niewygodny dla władz.
Co chwilę miałem kontrole
to z urzędu skarbowego, to z
sanepidu. Milicja brała mnie
na posterunek – opowiadał
fotograf. Negatywy przeleżały dziesięciolecia w archiwach
Majsiuka. Aż dowiedział się o
nich Bogusław Kołodziej podczas przypadkowej rozmowy
z operatorem TVP Katowice,
kiedy kręcili materiał o albumie pokazującym kopalnię
Anna. – Jeszcze tego samego
dnia, kiedy dostałem telefon,
zadzwoniłem do pana Leona.
Potwierdził, że ma zdjęcia,
zgodził się je opublikować w
książce – mówi Bogusław Kołodziej.
Wtedy ministrant,
dziś profesor
Ksiądz prof. Jerzy Szymik, autor umieszczonego
w książce tekstu „Tamten
czerwiec”, przyjechał na promocję prosto ze spotkania z
arcybiskupem katowickim
Damianem Zimoniem w Kokoszycach. Podarował mu
wtedy książkę. – Arcybiskup
od razu powiedział kierowcy
– przynieś mi bryle. Pół godziny ją przeglądaliśmy. Powiedział, że kupi 20 sztuk. Także

przywożę błogosławieństwo,
pozdrowienia arcybiskupa i
kasę – mówił ksiądz profesor,
wzbudzając salwy śmiechu.
Kardynał też człowiek
W pszowskich uroczystościach uczestniczył ksiądz
Wojciech Zygmunt, w czasie
wizyty kardynała Wojtyły był
wikarym w pszowskiej paraﬁi. Proboszcz mianował go
podczaszym jako najmłodszego stażem. Podczas kolacji miał dbać m.in. o to, by
księżom napełnić kieliszki, bo
dania były tłuste. Przejęty wikary zaproponował wówczas
koniak kardynałowi Kominkowi, którego znał i wiedział,
że to swój, bo śląski kapłan.
– Kardynał powiedział mi
wtedy: Chłopie, jak długo jesteś księdzem? Pierwszy rok
– mówię. To dlatego. Mówi,
wiesz co, tyś jest Ślązok? Ja, jo
je Hanys. Pyta, a wiesz, co to
jest plaskówka? – opowiadał
na spotkaniu ksiądz Zygmunt.
Kardynał wyciągnął ze swojej
sutanny piersiówkę i pokazał
młodemu wikariuszowi.
Podczas spotkania wystąpiła
Grupa Przyjaciół i Nie Tylko.
Wykonała cztery utwory z wykorzystaniem w tekstach twórczości Jana Pawła II.
(tora)

– Problemów z wyborem nowego kierownika komunalki
ciąg dalszy
PSZÓW

Kolejny konkurs, kolejne ﬁasko?
6 maja minie termin składania kandydatur w konkursie
na stanowisko kierownika
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. To
już trzecia próba władz
Pszowa wyłonienia szefa zakładu, którym od 2009 roku
kieruje Leszek Piątkowski.
Poprzednie dwa konkursy
okazały się kompletną klapą.
Nie zgłosił się żaden chętny.
Burmistrz przypuszczał, że
potencjalnych kandydatów
mogły zrazić wyśrubowane
warunki jak wykształcenie
wyższe kierunkowe, szereg
uprawnień, 10 lat stażu, w
tym 5 na stanowisku kierowniczym. Ludzie o takich
kwaliﬁkacjach bez problemu
dostają dużo bardziej intratne posady w prywatnych ﬁrmach. Po dwóch nieudanych
konkursach zapowiedziano
zmianę wymogów. I tak też
uczyniono, budząc zdziwienie radnych.
Stawiają
na doświadczenie?
Mirosława Górecka pytała
burmistrza, czym kierował
się podnosząc wymagany
staż do 15 lat, w tym 8 na
stanowisku kierowniczym,
skoro był problem ze znale-

zieniem osoby mającej odpowiednio 10 i 5 lat stażu?
– Wtedy postawiliśmy na
doskonałe wykształcenie.
Ponieważ to nie przyniosło
skutku, zmniejszyliśmy wymogi w tym zakresie. Już
wymagamy po prostu wykształcenia wyższego, bez
różnych uprawnień. Tu możemy posiłkować się specjalistami z zewnątrz. Natomiast
chcemy, aby kandydat w
zamian wykazał się dużym
doświadczeniem, stąd podniesione kryteria dotyczące
stażu – mówi Marek Hawel.
– Nie chcemy puścić konkursu obniżając zupełnie wymogi. Bo może się okazać, że
znajdzie się kilkudziesięciu
chętnych, z których wielu
będzie z przypadku, zgłaszających się na zasadzie – a
może się uda. Trzeba te kandydatury rozpatrywać, prowadzić rozmowy, wiedząc,
że niewiele one wniosą. Dlatego chcemy mieć kandydatów poważnych – dopowiada
Tomasz Dzierżawa, zastępca
burmistrza. Zapewnia, że jeśli znów nikt się nie zgłosi,
to jeszcze w maju burmistrz
rozważy ogłoszenie kolejnego konkursu. Być może wymogi dla kandydatów znów

się zmienią. – Kierowanie
zakładem gospodarki jest
trudne. Kierownik to odpowiedzialne stanowisko. Nie
chcemy go powierzyć osobie
z przypadku, która tylko spełni wymóg ustawowy wyższego wykształcenia, a za dwa
lata będziemy przeżywali
to samo, co było 2 lata temu,
kiedy zakład był w zapaści
– mówi Hawel.
Nie ma wyższego
wykształcenia
Przypomnijmy, że pełniący obowiązki kierownika
Leszek Piątkowski nie może
wziąć udziału w konkursie,
bo nie ma wyższego wykształcenia. Jego obecność
na tym stanowisku jest solą
w oku dla niektórych osób
w Pszowie. Co pewien czas
piszą anonimy wykazujące,
że jego przedłużające się
kierownictwo jest niezgodne z prawem. Tymczasem
burmistrzowie
uważają
Piątkowskiego za świetnego
fachowca, który postawił zakład na nogi. Gdyby nie to,
że nie ma wymaganego wykształcenia, kwestia obsady
stanowiska byłaby rozstrzygnięta.
(tora)

– Wykonawca będzie musiał wyrównać asfalt

Poprawki na nowym wiadukcie obciążą projektanta
Remont wiaduktu przy ul.
Matuszczyka to część większej inwestycji – budowy
drogi zbiorczej przebiegającej od ul. Łużyckiej do ul.
Pszowskiej przez Rybnicką,
Basenową i 26 Marca. Jedna
nitka wiaduktu jest już gotowa. Prace trwają na drugiej.
Wiadukt ma być oddany do
użytku do końca czerwca.
Termin ten obecnie nie jest
zagrożony.
Zlikwidują kałuże
Kilka miesięcy temu Czytelnicy zgłaszali nam sprawę

nowej nawierzchni asfaltowej wykonanej do tej pory
na wiadukcie. Ich zdaniem
jest ona położona niedokładnie. Zimą tworzyły się tam
kałuże. Wówczas urzędnicy
wyjaśniali, że woda nie spływa, ponieważ śnieg i nieczystości blokują jej odpływ do
studzienek. Teraz przyznają,
że konieczne są poprawki.
– Zobowiązaliśmy ﬁrmę wykonującą prace do wyrównania nawierzchni wiaduktu.
Wykonawca zrobi to przy
zastosowaniu masy wyrównującej – wyjaśnia Artur Wy-

styrk z referatu zarządu dróg
wodzisławskiego magistratu.
Potwierdza on również, że
konieczna była zmiana projektu wiaduktu. Nie uwzględniono bowiem przewodów
teletechnicznych, które znajdowały się w chodniku będącym częścią wiaduktu. – Nie
było ich na mapach zasadniczych, więc projektant ich
nie uwzględnił. Okazało się,
że przebiegają one w samym
obiekcie i musieliśmy wziąć
je pod uwagę. Stąd zmiana
projektu – wyjaśnia Artur
Wystyrk.

Zapłacił projektant
Korekta w projekcie kosztowała 7,3 tys. zł. Zapłacił projektant. – W umowie miał
zapisane przeprojektowywanie wszelkich urządzeń
kolidujących z budową, więc
powinien to wykonać nawet
wówczas, gdy błąd nie wyniknął z jego winy. Nie chciał
tego zrobić, więc zleciliśmy
zadanie innej ﬁrmie, a kosztami obciążyliśmy projektanta głównego. Zmniejszyliśmy
w ten sposób należną mu
pulę środków – mówi Artur
Wystyrk.
(raj)

Wiadukt ma być oddany do użytku do końca czerwca
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Stróż na Raﬁe wciąż bez dachu nad głową
RYDUŁTOWY Nie dało się rozstrzygnąć drugiego przetargu
na dostawę z montażem stróżówki w Fikołkowni Rafa.
Tym razem żadna ﬁrma nie
złożyła oferty. W pierwszym
podejściu do urzędu wpłynęły oferty, ale na wyższą kwotę,
niż przeznaczone w budżecie
miasta na ten cel około 40 tys.

zł. – W pierwszym przetargu
nie wpisywaliśmy kwoty.
Czekaliśmy, co zaproponują
ﬁrmy. W drugim przetargu
już wpisaliśmy kwotę i nikt
się nie zgłosił. Będziemy ogłaszać trzeci przetarg – mówi
Krzysztof Jędrośka, sekretarz
miasta. Stróżówka potrzebna
jest osobie pilnującej Rafę

oraz pracownikowi Zakładu
Gospodarki Komunalnej odpowiedzialnemu za bieżące
utrzymanie obiektu. Osoby te
korzystały wcześniej z lokalu przeznaczonego dla gastronomii. Odkąd pomieszczenia
wynajęto, obsługa Rafy nie
ma stałego lokum.
(tora)

Zbiórka mebli i innych wielkich odpadów
RYDUŁTOWY Od 6 do 16 maja
w mieście potrwa bezpłatna
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Przeprowadzi
ją urząd miasta przy współpracy z ﬁrmą Naprzód.
Zbędne rzeczy będą przyjmowane w wybranych punktach – gniazdach – według
podanego harmonogramu:
6 maja – plac na skrzyżowaniu ulic Engelsa i Kazimierza
(była oczyszczalnia), 9 maja
– teren byłego basenu otwartego przy ul. Bema, 11 maja

– OSP Radoszowy przy ul.
Radoszowskiej, 13 maja –
parking na ul. Obywatelskiej
przy garażach (os. Orłowiec),
16 maja – teren w okolicy
stacji trafo przy ul. Kochanowskiego. Każdego dnia
zbiórka potrwa w godz. od
8.00 do 19.00. Przyjmowane
będą meble, wykładziny i dywany, elementy techniczno
– sanitarne wyposażenia budynków, np. umywalki, miski
ustępowe, zużyte opony. Nie
będą odbierane odpady nie-

bezpieczne ani opakowania
po substancjach niebezpiecznych jak akumulatory, beczki, pojemniki po lakierach,
farbach itp., zużyte elementy
lub części samochodów.
Z akcji skorzystać mogą
wyłącznie mieszkańcy Rydułtów. Przy oddawaniu
odpadów należy pokazać
dowód tożsamości potwierdzający meldunek w Rydułtowach.
(tora)

Chcą i mogą
PSZÓW Do 30 czerwca osoby bezrobotne i szukające
pracy z terenu miasta mają
okazję wziąć udział w projekcie „Chcę, więc mogę”.
Realizuje go Stowarzyszenie
Pomóżmy Sobie za pieniądze unijne. Organizowane są
kursy doskonalące m.in. ﬂorysta – bukieciarz, operator
wózka widłowego, księgowy.
Projekt koordynuje Elżbieta
Idziaczyk.
(tora)

Czołowe zderzenie bez
znanej przyczyny
TURZA ŚLĄSKA Dwie osoby odniosły rany w wypadku drogowym 27 kwietnia wieczorem na
ul. Bogumińskiej. Z ustaleń wodzisławskiej drogówki wynika,
iż około godz. 22.00 kierujący
hondą 19-latek jadąc w kierunku Wodzisławia na łuku drogi z
nieznanych jak dotąd przyczyn
zjechał na przeciwny pas ruchu.
Zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym audi kierowanym
przez 28-letniego mężczyznę.
Uderzone audi odbiło w barierę
energochłonną, a potem w be-

Punkt konsultacyjny dla ﬁrm
RADLIN Forum Firm Miasta
Radlin uruchomiło bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób prowadzących
ﬁrmy i zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą.
Punkt mieści się w siedzibie Forum przy ul. Rymera
15/3 (obok urzędu miasta)
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30. Zain-

teresowani dowiedzą się o
możliwościach zdobycia
pieniędzy na rozpoczęcie
działalności, zasadach realizacji i rozliczania projektów
współﬁnansowanych z dotacji, zasadach prowadzenia
biznesu, np. obowiązkach
podatkowych, zatrudnianiu pracowników, kontroli
przedsiębiorstw.
(tora)

tonowe umocnienie rowu. Obaj policjanci ocenili weekend za w
kierowcy byli trzeźwi. Traﬁli do miarę spokojny.
szpitala.

Weekend z promilami
POWIAT Czterech nietrzeźwych
kierowców ujawniła policja do
2 maja na drogach powiatu
wodzisławskiego w ramach akcji Bezpieczny weekend. Rekordzistę odnotowano 29 kwietnia
w Syryni. 57-letni mieszkaniec
Syryni kierujący fordem wpadł
podczas rutynowej kontroli. Miał
3,43 promila alkoholu w organizmie. Stracił prawo jazdy, czeka
go jeszcze proces i kara do 2 lat
pozbawienia wolności. Ogólnie

Potrącił, uciekł

TURZA ŚLĄSKA Policja poszukuje sprawcę wypadku drogowego z 30 kwietnia. Około godz.
15.25 na prostym odcinku ulicy
Bogumińskiej kierowca o nieustalonych personaliach autem
nieznanej marki potrącił idącego poboczem 48-letniego mieszkańca Turzy. Mężczyzna prowadził rower. Od uderzenia doznał
wstrząsu mózgu, ma stłuczoną i
poranioną głowę. Pozostaje na
obserwacji w szpitalu. Sprawca
(tora)
uciekł.

TEKST SPONSOROWANY

Recepta na zdrowe odchudzanie
Wszyscy chcemy być piękni, młodzi i zdrowi. Odchudzanie, diety
i waga to jeden z najczęściej poruszanych tematów podczas spotkań towarzyskich, pogaduszek
przy kawie, czy w poczekalni u
lekarza. Łatwo jednak popaść w
wir przekłamań i mitów na temat
różnego rodzaju diet cud. Często
decydujemy się na podjęcie kuracji odchudzającej pod wpływem
chwili i mody nie myśląc o konsekwencjach swojej decyzji. A
konsekwencje niejednej diety
mogą okazać się dla nas wręcz
niebezpieczne. „Musimy mieć
świadomość, że dietę dopasowuje się do nas, a nie nas do diety”
– mówi dyplomowany dietetyk,
Anna Wierzgoń z Centrum Dietetycznego Naturhouse w Jastrzębiu-Zdroju.
Pani Anno, prasa kolorowa bombarduje nas różnego rodzaju dietami cud, co wybrać i czym się
kierować?
Nasze społeczne podejście do
diet i do wielu innych działań
wspomagających odchudzanie,
takich jak choćby suplementacja diety jest błędne. Niestety
bardzo często pod wpływem impulsu, rozmowy z koleżanką czy
wyczytania czegoś nowego w
Internecie lub gazecie, podejmujemy decyzję o stosowaniu diety.
Robimy to bez zastanowienia się
nad konsekwencjami dla naszego
organizmu.
Sugeruje Pani, że stosowaniem
nieprzemyślanej diety można
sobie zaszkodzić?
Prawidłowa dieta powinna być dobierana indywidualnie. Nie można
przypasować tej samej, wyciętej z
gazetki diety dla kobiety pracującej w biurze i dla jej męża górni-

ka. Obecnie rekordy popularności
bije dieta Dukana, dawniej znana
pod nazwą „dieta białkowa” czy
„dieta proteinowa”. Niestety przy
dużym spożyciu białka wątroba musi przekształcić więcej niż
zwykle toksycznego amoniaku na
mocznik, z którego wydaleniem
muszą sobie następnie poradzić
nerki, co może prowadzić do ich
uszkodzenia. Konsekwencje wysokiego spożycia białka bogatego
w cholesterol, nasycone kwasy
tłuszczowe oraz sól prowadzą do
nadciśnienia, miażdżycy, choroby
wieńcowej, zawału i udaru mózgu
oraz przedwczesnego starzenia
się. Również inne diety wykluczające jedną grupę produktów
(na przykład dieta kapuściana
czy owocowa), czy o zbyt drastycznym obniżeniu kaloryczności są
błędne i szkodliwe. A skutki ich
stosowania mogą się ujawnić dopiero po kilku latach.
W jaki sposób Pani dobiera diety
dla swoich pacjentów?
Jeszcze przed rozpoczęciem układania indywidualnego planu
żywieniowego, przeprowadzam
bardzo szczegółowy wywiad
medyczny i żywieniowy. Rozmawiam na temat występujących
jednostek chorobowych, alergii
pokarmowych, nawyków żywieniowych i toksycznych, trybu
życia oraz aktywności ﬁzycznej.
Poza tym za pomocą specjalistycznego analizatora składu
masy ciała, dokonuję pomiarów
ilości tkanki tłuszczowej i zatrzymanych płynów ustrojowych w
organizmie. Następnie wyliczam
wskaźnik BMI i sprawdzam, z jakim stopniem nadwagi czy też otyłości, przyjdzie nam się zmierzyć.
W efekcie końcowym, w oparciu
o zebrany wywiad, ustalam ra-

cjonalny indywidualny plan żywieniowy.
Dlaczego Pani jako dietetyk zdecydowała się na współpracę z
Naturhouse?
Ponieważ wiem, że odpowiednio
dobrana dieta i wysokiej jakości
suplement gwarantują sukces.
Suplementy, które przepisuję do
diety są unikatowe, i dostępne
tylko i wyłącznie w Naturhouse.
Ich produkcja skierowana jest na
specyﬁkę naszej działalności a receptury dobierane tak, by w połączeniu z dietą pozwalały uzyskać
jak najlepsze efekty. Ich wyjątkowa skuteczność związana jest
z wykorzystaniem naturalnych
właściwości roślin i ziół, które są
w nich zawarte, a poprzez zastosowanie właściwej obróbki przy
ich produkcji, nie tracą swoich
cennych wartości. Suplementy
diety dobieram po dogłębnej analizie problemu i odnalezieniu jego
przyczyny u pacjenta.
Jak wygląda typowa kuracja w
Naturhouse?
Dobrze wiemy, jak ogromnym
problemem jest utrzymanie diety
i wysokiej motywacji do kontynuowania kuracji, dlatego cały
proces odchudzania jest monitorowany na cotygodniowych bezpłatnych wizytach. Jako dietetyk
jestem dostępna nie tylko podczas
wizyty, można do mnie również
zadzwonić i porozmawiać o trapiących problemach. Kuracja nie
kończy się w momencie osiągnięcia wymarzonej wagi.
No właśnie, co z efektem jo-jo?
Przeciwdziałanie efektowi jo-jo
to tzw. etap stabilizacji wagi. Jest
to kluczowy okres każdej diety,
gdyż bezpośrednio po zakończe-

niu odchudzania najbardziej grozi
nam powrót do starej wagi. Podczas tego etapu wskazuję co robić
aby zgubione kilogramy nigdy nie
wróciły.
Dowiedziałem się, że specjalizuje
się Pani w spektakularnych spadkach wagi...
Rzeczywiście cieszę się wieloma
sukcesami moich klientów, którzy
mają na koncie nawet 30 – kilogramowe spadki masy ciała. Nie
oznacza to jednak, że pomagam
tylko osobom z dużą nadwagą.
Sporą część moich pacjentów
stanowią osoby, które chcą zrzucić kilka zbędnych kilogramów,
czy też wymodelować sylwetkę,
pozbyć się cellulitu, czy przyspieszyć przemianę materii. Jestem od
tego, by w tym pomóc. Dla mnie
dobry dietetyk to nie ktoś kto zostawia klienta samemu sobie po
ośmiu godzinach pracy. Każdy z
moich pacjentów ma numer mojego telefonu komórkowego i wie
że zawsze może liczyć na moje
wsparcie i pomoc. Często dostaję
zaproszenia na poprowadzenie
wykładu, prelekcji w których chętnie biorę udział pro publico bono.
Najbliższe takie spotkanie odbędzie się 5 maja w Gimnazjum nr
3 w Zespole Szkół nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju z okazji Dni Zdrowia,
gdzie poprowadzę wykład oraz
będę udzielać indywidualnych
konsultacji, łącznie z pomiarami
wagi, tkanki tłuszczowej, płynów
ustrojowych. Natomiast 11 maja w
Pubie Stodoła w Wodzisławiu Śląskim prócz wykładu, konsultacji i
pomiarów będzie można skosztować pysznych dietetycznych dań.
Zainteresowanych zapraszam na
www.naturhouse-polska.pl. do
zakładki Nasze centra/Jastrzębie-Zdrój.

Przyjdź w dniach 9-31 maja
do Centrum Dietetycznego
SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH:
 pomiarów tkanki tłuszczowej
 konsultacji z dietetykiem
 wskazówek dotyczących
prawidłowego żywienia

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE - SZCZEGÓŁY ZA TYDZIEŃ

www.naturhouse-polska.pl

Centrum Dietetyczne Naturhouse, Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 8A, tel. (32) 30 70 555, kom. 531 008 531
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Czarne chmury nad Zielonym Śląskiem
RYDUŁTOWY Firma Zielo-

ny Śląsk może mieć problem z
budzącą ogromne kontrowersje dalszą rekultywacją wyrobiska po nieczynnej cegielni.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach właśnie utrzymało w mocy decyzję
starosty wodzisławskiego cofającą ﬁrmie zezwolenie na odzysk odpadów. – Oznacza to,
że ﬁrmaniemożewykonywać
tej działalności, która budziła
największe kontrowersje –
potwierdza Janusz Wyleżych,
naczelnik wydziału ochrony
środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu.
– Będziemy wnosić odwołanie do sądu administracyjnego
– zapowiada Marek Szadurski, wiceprezes spółki Zielony Śląsk. – Na razie możemy
robić wszystko i dalej działać
– powiedział „Nowinom Wodzisławskim”.
Starosta miał rację
Dla starostwa cenne jest
stwierdzenie kolegium, że
wszystkie wcześniejsze decy-

zje starosty wydawane były
zgodnie z prawem i procedurami. Chodziło nie tylko o wydanie ﬁrmie zezwolenia, ale też
zgodę na zwiększenie limitów
przyjmowanych odpadów.
Kompetencje starosty i jego
urzędników podważało m.in.
Stowarzyszenie Moje Miasto z
Markiem Wystyrkiem, czy poseł Adam Gawęda. Ten ostatni zabiegał w prokuraturze o
zbadanie domniemanych nieprawidłowości w działaniach
starostwa i urzędu miasta.
Śledztwo trwa.

– Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że zezwolenia wydane przez starostę są zgodne
z prawem – mówił Janusz Wyleżych, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Emocje na sesji
Decyzja SKO dotarła do
Rydułtów 28 kwietnia, czyli
akurat w dniu sesji rady miasta poświęconej działalności
ﬁrmy Zielony Śląsk. To zbieg
okoliczności. – Nie mamy
wpływu na tok pracy kolegium. Aczkolwiek na decyzję czekaliśmy długo – mówi
Wyleżych. W obradach wzięli udział m.in. przedstawiciele
starosty, urzędu miasta, wiceprezes Szadurski, mieszkańcy,

radni. Emocji nie brakowało
mimo korzystnej dla mieszkańców i urzędników decyzji
kolegium.
Wojciech Szymiczek nie
przebierał w słowach. – To
wrzód na tyłku, który jak pęknie, zatruje całe Rydułtowy –
mówił. O działaniach urzędu
miasta Rydułtowy i starostwa
informował wiceburmistrz
Henryk Hajduk i wspomniany naczelnik Wyleżych. Marek Wystyrk powiedział, że

oba urzędy zaczęły mocniej
kontrolować spółkę dopiero
po nagłośnieniu tematu przez
Stowarzyszenie Moje Miasto.
– W latach 2006 – 2010 były
prowadzone kontrole przez
starostwo w ﬁrmie, ale nie
wykazały żadnych nieprawidłowości. Dopiero po atakach
medialnych, jak to określa wiceprezes Szadurski, kontrole
kończyły się znalezieniem nieprawidłowości. Więc gdyby
nie tamta kampania czy wręcz

moja fobia, obsesja w sprawie
Zielonego Śląska, jak to określił wiceprezes Szadurski, nie
byłoby dziś tej sesji. Ostatnie
decyzje SKO potwierdziły, że
były podstawy do naszych
działań. Możemy sobie tego
pogratulować – mówił Wystyrk.
Marek Szadurski odbijał
pałeczkę. – Pana Wystyrka
widzę pierwszy raz na oczy.
Mógł się skontaktować,
przyjść. Pokazałbym mu do-

kumenty. Ale tego nie zrobił.
Za to rozpowiadał, że odpowiadamy za skażenie wody,
że narażamy życie i zdrowie
ludzi. Za to pozwałem pana
Wystyka do sądu – mówił
Szadurski.
Twierdził, że nie ma żadnych podstaw, by obwiniać
Zielony Śląsk o fetor. Smród
jego zdaniem dochodzi z płynącego nieopodal potoku.
Powiedział wreszcie, że
wszystkim powinno zależeć,
aby ﬁrma jak najszybciej
uporała się z rekultywacją.
Prowadzi ją na zlecenie właściciela gruntu, który zamierza tu
utworzyć centrum materiałów
budowlanych. – Właściciel na
pewno nie dopuściłby, żebyśmy z powodu nieprawidłowej
rekultywacji zniszczyli mu teren – powiedział wiceprezes.
Temat Zielonego Śląska
jeszcze na pewno powróci,
chociażby z powodu skierowania do sądu decyzji cofającej ﬁrmie prawo do odzysku
odpadów.
Tomasz Raudner

Zareklamują się na bilbordach
w największych miastach
POWIAT Wodzisław, Ry-

dułtowy, Pszów, Gorzyce i
Godów – to gminy tworzące
Inwestycyjną Unię Gmin.
Cel numer jeden to wspólna
promocja terenów inwestycyjnych. Łącznie na terenie
wspomnianych miejscowości jest ich 29. Najmniejsza ma blisko 0,4 ha, natomiast największa aż ponad

101 ha. W połowie kwietnia gminy promowały się
na
Międzynarodowych
Targach Urbist Invest w
Brnie. Uczestniczyło w nich
ponad tysiąc wystawców z
24 krajów. W dniach 16–18
maja odbędzie się kolejne
przedsięwzięcie w ramach
Inwestycyjnej Unii Gmin.
To Europejski Kongres Go-

spodarczy w Katowicach.
Weźmie w nim udział około
4500 gości z Polski i z zagranicy.
Inwestycyjna Unia Gmin
to projekt wsparty blisko
milionowym
doﬁnansowaniem przez Unię Europejską. Za te pieniądze powstały foldery promocyjne,
reklamy prasowe i spoty

promocyjne prezentowane
na terenie lotnisk międzynarodowych. Obecnie przygotowywana jest kampania
bilboardowa. Zachęcać do
inwestowania będzie 140
bilboardów – głównie w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu.
(raj)

Samorządowcy reprezentujący pięć gmin biorących udział w
projekcie podczas targów w Brnie

REKLAMA
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RADLIN – Mieszkańcy

rozżaleni traktowaniem przez kopalnie w sprawie załatwiania szkód górniczych

Prosimy, traktujcie nas inaczej
zującego prawa. Należałoby
zmienić prawo, ale to już temat dla sejmu. Jeśli ktoś czuje się pokrzywdzony, może
domagać się swoich spraw
w sądzie.

– Jesteśmy dumni ze skarbu
jaki mamy w mieście, wiemy,
że wydobycie węgla wiąże
się ze szkodami. Fedrujcie,
ale proszę, inaczej traktujcie
nas, kiedy przychodzimy
domagać się odszkodowań
– mówili mieszkańcy przedstawicielom kopalń Marcel i
Rydułtowy-Anna 28 kwietnia
na sesji Rady Miejskiej. Była
to sesja, której głównym tematem były plany działalności obu kopalń w granicach
miasta. Punktem budzącym
najwięcej emocji okazała się
kwestia usuwania szkód górniczych.
Odsyłają do sądu
Kopalnia Rydułtowy-Anna
w 2010 roku planowała zrealizowanie 140 wniosków
mieszkańców o usunięcie
szkód górniczych, a wykonała prace w 195 posesjach,
więc miała nadwykonanie.
Na ten rok zaplanowała naprawić 261 obiektów należących do osób prywatnych.
Kopalnia Marcel przeznaczyła do realizacji 72 budynki prywatne w 2010 roku. Z
tego 58 napraw skończyła,
dalsze 50 robót trwa. Można
więc również mówić o nadwykonaniu. Inżynier Andrzej Kuziak z KWK Marcel
wyjaśniał, że po złożeniu
wniosku przez mieszkańca
jest on weryﬁkowany, odbywa się wizja, która ma wpływ
na decyzję o uznaniu szkód

RYDUŁTOWY

Mieszkańcy głównie ul. Rymera i Rogozina upominali się o lepsze traktowanie przez kopalnię

jako efekt działania kopalni.
To jest podstawą naprawy.
Słuchający go mieszkańcy
mówili jednak, że praktyką kopalni jest mówienie
ludziom, by dochodzili odszkodowań przez sądy. – W
moim przypadku trwało to
2,5 roku. Trzeba być emerytem, mieć samochód, pokrywać koszty dojazdów. To
jest obciążenie psychiczne.
Przyjdzie przedstawiciel kopalni z delegacją do podbicia, a jego rola kończy się na

zleceniu pracy rzeczoznawcom. Dostałam 20 tys. zł odszkodowania. Gwarancje
po remoncie mam do końca czerwca. Budynek jest w
gorszym stanie niż był przed
remontem dwa lata temu.
Poszłam znów do kopalni i
słyszę, znów do sądu – mówiła rozżalona mieszkanka
ul. Rogozina.
Należy zmienić prawo
Przedstawiciele kopalni
nie zgodzili się z zarzutem,

że tylko przez sąd realizują
szkody górnicze. Podpierają
się przy tym przedstawionymi danymi. Do sądu kierowane są tylko sprawy wątpliwe.
– Kopalnia bierze koszty procesu na siebie. Mieszkaniec
musi się jedynie pojawić na
rozprawie. Więc to chyba nie
jest taka uciążliwość – mówił
inżynier Kuziak.
Sporo emocji wzbudziła
też kwestia 10 lat, podczas
których kopalnie biorą odpowiedzialność za szkody

wynikłe w rejonach, gdzie
już nie ma fedrunku. Oznacza to, że poszkodowana
osoba może domagać się
od kopalni odszkodowania
tylko w ciągu 10 lat od zakończenia fedrunku. Tak
stanowi prawo górnicze i
geologiczne. Ludzie mówili,
że grunt pracuje znacznie
dłużej. Adam Robakowski,
dyrektor techniczny KWK
Marcel powiedział, że on ani
jego pracownicy nie mogą
wyjść poza granice obowią-

Kopalnia więcej
zrobić nie może
Szkody
wywoływane
przez kopalnię Marcel i tak
mają się nijak do tych powodowanych przez kopalnię
Rydułtowy-Anna. Tadeusz
Szryt z działu mierniczo-geologicznego KWK Rydułtowy-Anna mówił, że
będą wstrząsy wywołane
eksploatacją. Ich siła i nieregularność wynika z faktu, że
kopalnia fedruje w okolicach
pokładów już częściowo
wydobytych kilkadziesiąt
lat temu. To powoduje różne napięcia skał. – Nikt nie
jest w stanie przewidzieć,
kiedy skała pęknie – mówił
przedstawiciel kopalni. W
odniesieniu m.in. do ostatniego silnego wstrząsu z 21
kwietnia, odczuwalnego też
w Radlinie, Andrzej Menżyk,
szef komisji infrastruktury w
radzie miasta pytał, co kopalnia Rydułtowy-Anna zamierza zrobić dla zmniejszenia
wstrząsów. – Kopalnia nie
może zrobić nic ponadto, co
zrobiła. Myśmy nie przekroczyli parametrów – odparł
inżynier.
(tora)

– Z powodu wstrząsu pękały ściany, przewróciła się meblościanka, pękło okno

To był normalny wstrząs, kopalnia Rydułtowy może fedrować
Kopalnia Rydułtowy-Anna może bez obaw fedrować,
a osunięcie ściany apteki nie
było bezpośrednio spowodowane czwartkowym silnym
wstrząsem. To są ogólne
wnioski, jakie pojawiły się
we wtorek 26 kwietnia podczas doraźnego posiedzenia
kopalnianego zespołu do
spraw tąpań i zagrożeń zawałowych. Zespół obradował
w poszerzonym składzie o
przedstawicieli
jednostek
naukowo – badawczych.
Kopalnia do końca porannej
zmiany we wtorek nie mogła
wydobywać węgla w rejonie
wstrząsu. Członkowie zespołu orzekli, że nie ma przeciw-

wskazań przed dalszą eksploatacją.
Wstrząsy wkalkulowane
Wiesław Kopiec, zastępca
Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku mówi, że
wstrząs z 21 kwietnia mieścił
się w prognozowanej skali.
Naukowcy podczas posiedzenia doszli do tego wniosku po
analizie m.in. energii wstrząsu i wielkości przyspieszeń.
Prognoza opracowana dla
tego rejonu kopalni jeszcze
przed rozpoczęciem tam wydobycia wskazywała, jakich
wstrząsów można się spodziewać. Czwartkowy wstrząs,
mimo że tak silnie odczuwal-

ny na powierzchni, mieścił
się w tej prognozie. Oznacza
to, że był wkalkulowany. To
średnia pociecha. Oznacza,
że podobnych zjawisk należy
się wciąż spodziewać.
Pomógł pośrednio
– Wstrząs nie wyrządził
żadnych szkód pod ziemią, a
na powierzchni uszkodzenia
są niewielkie – mówi zastępca
dyrektora. Członkowie zespołu nie doszukali się też bezpośredniego związku między
trzęsieniem a osunięciem się
fragmentu ściany starej apteki przy rydułtowskim rynku.
Zwizytowali starą aptekę.
Widzieli, że budynek był w

trakcie rozbiórki. – W związku z rozbiórką zostały zdjęte
kotwy mocujące. Ściany zostały więc osłabione. Wstrząs
trochę pomógł w osunięciu
ściany, niewykluczone, że silny wiatr wywołałby ten sam
skutek – twierdzi zastępca
dyrektora OUG w Rybniku.
Burmistrz poruszona
W podobnym tonie wypowiada się Kornelia Newy,
burmistrz Rydułtów, poruszona naszym ubiegłotygodniowym tekstem „Kopalnia
trzęsie, budynki się walą”.
Jej zdaniem tytuł i zdjęcie
mogą wywołać skojarzenia z
niedawną katastrofą w Japo-

nii. – Zamieszczone zdjęcia
mogą sugerować, że budynek
starej apteki zawalił się w wyniku wstrząsu. Tymczasem
budynek (a w zasadzie ruina)
od wielu lat jest utrapieniem
mieszkańców Rydułtów. Od
zeszłego roku zaś właściciel posesji ma obowiązek
rozebrania budynku, co też
z mniejszym lub większym
skutkiem czynił. W wyniku opisanych w artykule
wstrząsów osunęła się jedynie drobna część narożnika
budynku. Cały budynek zaś
przed wystąpieniem opisanych w artykule wstrząsów
wyglądał równie źle, jak na
zamieszczonych w artykule

zdjęciach – mówi burmistrz.
Dziesiątki zgłoszeń
Po wstrząsie 21 kwietnia
kopalnia odebrała 69 zgłoszeń
od mieszkańców. Przedstawiciele kopalni przeprowadzili
oględziny w 54 obiektach. W
33 przypadkach stwierdzono
uszkodzenia. W większości
były to pęknięte ściany. W
jednym domu przewróciła
się meblościanka. W innym
pękło okno. W trzecim budynku naderwało się mocowanie bojlera. Od początku
roku do 27 kwietnia w kopalni doszło do 92 wstrząsów
wysokoenergetycznych.
(tora)

Dlaczego prasa jest szybsza?
PSZÓW Jak to się stało, że o

tak bulwersującej sprawie jaką
jest kara ﬁnansowa nałożona
na zakład komunalny dowiedziano się z prasy? Pytanie te
zadawali radni burmistrzowi
na sesji 27 kwietnia. Chcieli
wiedzieć, dlaczego nie poin-

formowano ich wcześniej o
sprawie i jak to się stało, że nikt
dotąd nie poniósł konsekwencji. Rzecz dotyczy dwóch kar
o łącznej wysokości ponad 17
tys. zł, nałożonych na Zakład
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Pszowie

przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w
Katowicach. Inspektor wymierzył karę za spuszczanie
przez oczyszczalnię ścieków
o przekroczonych dopuszczalnych stężeniach szkodliwych substancji. O sprawie

napisaliśmy w „Nowinach
Wodzisławskich” 19 kwietnia.
Odpowiadając radnym Marek
Hawel, burmistrz powtórzył
właściwie swoją wypowiedź
dla naszego tygodnika umieszczoną w tekście. Mówił, że zarządził kontrolę w zakładzie,

która jednak została przerwana z powodu odejścia z pracy
kontrolera Zbigniewa Seemanna. Burmistrz powiedział, że
jest już nowy kontroler, który
dokończy sprawdzanie zakładu. Wtedy będzie wiadomo,
czy kary wynikły z czyjegoś

niedopatrzenia, czy też wadliwa okazała się technologia.
Tomasz Dzierżawa, zastępca
burmistrza dodał, że nie ma
obowiązku informowania
radnych o rzeczy, która jest
wewnętrzną sprawą zakładu.
(tora)
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– Wracają kontrowersje dotyczące kosztów ogrzewania mieszkań

Nie zapłacę za ciepło,
którego nie dostałem
Co roku w okresie rozliczania centralnego ogrzewania
pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące zwrotów
należnych mieszkańcom i
kwot jakie muszą dopłacić
administratorom budynków.
Nie inaczej jest w przypadku
kamienic znajdujących się
w okolicy wodzisławskiego
rynku a administrowanych
przez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej i Remontowej. Niektórzy mieszkańcy
twierdzą, że zastosowany
tutaj sposób ogrzewania się
nie sprawdza, a oni płacą
za ciepło, którego nigdy nie
otrzymali.
Kaloryfery
źle podłączone
W ścisłym centrum Wodzisławia blisko 10 lat temu
zastosowano
innowacyjne rozwiązanie. Budynki
znajdujące się przy Rynku,
ul. Aptecznej, Jana i Styczyńskiego ogrzewane są
pompami ciepła wykorzystującymi ciepło z wnętrza
ziemi. Miasto nagrodzono za
tę inwestycję w konkursach
proekologicznych. – Szkoda,
że nikt nie zapytał mieszkańców co o tym myślą. Nigdy
kaloryfery nie są wystarczająco ciepłe – denerwuje
się Andrzej Kowalczyk z
ul. Jana. – Zimą kaloryfery
są zimne a my dogrzewamy elektrycznie. W moim
przypadku okazało się ponadto, że przez lata były one

źle podłączone. Pomylono
przewody i do samego grzejnika podłączono odwrotnie
rurki. Dopływ pomylono z
odpływem. Wynająłem fachowca, który to przerobił
i domagałem się korekty rachunku. Licznik wody wpływającej do instalacji nabijał,
a ja miałem zimno w mieszkaniu. Dlatego też nie zapłaciłem za ogrzewanie, skoro
go nie otrzymałem. Naliczono mi ponad 3 tys. zł zaległości. Kiedy upomniałem się o
swoje, otrzymałem na piśmie
rozwiązanie umowy najmu.
Nakazano mi opuszczenie
mieszkania – relacjonuje
wodzisławianin.
Ciepło musiało
tutaj zostać
Grzegorz Syska, dyrektor
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
uważa, że błąd na instalacji
nie miał wpływu na ilość
zużytego ciepła. – Skoro to
ciepło zostało dostarczone
do mieszkania, to tam pozostało. Zmiana dopływu
nie mogła mieć wpływu na
jakość ogrzewania. Przy
podłączeniu jakie istniało
omyłkowo oddana została
taka sama ilość ciepła. Nie
ma innej możliwości, skoro
w obu przypadkach woda
przepływa przez kaloryfery
– wyjaśnia dyrektor Syska.
Czy grożenie eksmisją jest
odpowiedzią na żądania lokatora? – Windykacja działa

WODZISŁAW – Niektórz

niezależnie i skoro jest zadłużenie, to je egzekwujemy.
Nie ma to żadnego związku
z pismem pana Kowalczyka,
dotyczącym korekty rachunku. To zbieg okoliczności
– dodaje Grzegorz Syska.
Wodomierze
bez legalizacji
Dyrektor nie potraﬁ jednak wyjaśnić, dlaczego wodomierze zliczające wodę
wpływającą do grzejników
nie posiadają ważnej legalizacji. Andrzej Kowalczyk
uważa, że wykazują znaczne błędy. – Za identyczny
okres, przy starym wodomierzu, naliczyło mi ok. 170
m3, po jego wymianie, nowy
wskazał ponad 70 m3, więc
różnica jest potężna. – To
jest niemożliwe – odpowiada Ryszard Kühn, zastępca
dyrektora ZGMiR ds. technicznych. – Jeśli takowe pomiary lokator wykonał, to z
pewnością inaczej były ustawiane zawory. Dysponujemy
wodomierzem wymontowanym u pana Kowalczyka,
więc jeśli zwróci się do nas,
to zlecimy jego sprawdzenie
wyspecjalizowanej ﬁrmie –
twierdzi Kühn. Dodaje, że w
połowie stycznia taką procedurę wykonano w stosunku
do innego lokatora podważającego wskazania wodomierza. Okazało się, że błąd
oszacowano na poziomie
1,5% przy dopuszczalnym
błędzie 4%.

Moje grzejniki nigdy nie były gorące, dlaczego więc mam płacić za ciepło? – mówi Andrzej Kowalczyk

Będą mierzyć
dokładniej
Zarówno mieszkańcy jak
i dyrekcja ZGMiR nie mają
wątpliwości, że wodomierze
zastosowane przy ogrzewaniu to nie najlepsze rozwiązanie. Zapadła już decyzja
o ich likwidacji. Wcześniej
zrobiono to w budynkach
przy ul. Styczyńskiego 2,4,6,
ul. Aptecznej 1,3 i Jana 19,
21, 23. Tutaj większość

mieszkańców zdecydowała
o wprowadzeniu rozliczenia
ryczałtowego i wodomierze
nie są już potrzebne. W pozostałych budynkach zasilanych pompą ciepła (ul. Rynek
22, 23, 24, Apteczna 2,4, Jana
13,15) lokatorzy zdecydowali
się na zastąpienie wodomierzy ciepłomierzami. Każdy z
mieszkańców zapłaci za ciepłomierz ok. 400 zł. Płatność
będzie rozbita na kilka lat, co

daje czynsz wyższy o kilka zł
miesięcznie.
W mieszkaniach rozliczanych na zasadzie ryczałtu
lokatorzy płacą 2,58 zł za m2
mieszkania. W pomieszczeniach gdzie obowiązują jeszcze wodomierze płatności
wahają się od 1,3 zł do 8 zł za
m2. Ciepło dostarczane przez
PEC to średnio koszt w wysokości 4 zł za m2 mieszkania.
(raj)

mieszkańcy domagają się odebrania koncesji właścicielowi sklepu

Sprzedają alkohol przy szkole
Sprawa dotyczy Szkoły
Podstawowej nr 4, a właściwie niewielkiego sklepiku
usytuowanego po drugiej
stronie ulicy Górniczej. Od
lat sprzedaje się tam alkohol
i od lat sprawa budzi emocje.
– Klienci korzystający z tego
sklepu piją na zewnątrz, także na terenie szkoły. Zdarzają się wymuszenia pieniędzy
na uczniach – mówi Helena
Osińska, przewodnicząca
zarządu dzielnicy Jedłownik Osiedle. Wraz z grupą
mieszkańców domaga się
ona od władz miasta uchylenia przedsiębiorcy zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Prezydent twierdzi, że do
podjęcia konkretnych działań niezbędne są dowody

W niewielkim sklepiku przy szkole można kupić alkohol

nieprzestrzegania przepisów. Mieszkańcy twierdzą,
że takowych nie brakuje.
Pierwszym jest ich zdaniem brak wymaganej odległości oddzielającej sklep

od szkoły. Powinna wynosić ona co najmniej 100 m.
Do ogrodzenia szkoły jest
znacznie mniej. Do samego
budynku SP4 w linii prostej
również jest mniej. Odle-

głość mierzona jest według
dystansu pokonywanego
przez pieszego, dlatego nikogo na osiedlu nie dziwią
krzewy posadzone przed
sklepem. Trzeba je ominąć i

tym samym nadrobić kilka
metrów. Odległość do szkoły
jest więc dłuższa.
Drugim
argumentem
przemawiającym na niekorzyść właściciela sklepu jest
zdaniem mieszkańców zachowanie klientów popijających przed sklepem. Sprawę
wielokrotnie zgłaszali straży
miejskiej. Funkcjonariusze
często odwiedzają to miejsce, o czym poinformowała
nas także kierowniczka sklepu. – Nie mamy łatwo. Ciągle są jakieś kontrole – mówi
kobieta. Dodaje, że klienci
sklepu nie piją alkoholu na
terenie szkoły, ale przesiadują za sklepem.
Podczas obrad ostatniej
sesji rady miejskiej Helena

Osińska pytała, co się dzieje z notatkami strażników
miejskich. – Interwencji
było wiele a notatek nie ma.
Jak to możliwe, że kontrole
są a po nich nie ma śladu?
– pytała mieszkanka. Janusz Lipiński, komendant
straży miejskiej zapewnia,
że każde zgłoszenie jest rejestrowane, a notatki archiwizowane. – Nie może być
inaczej. Skoro nie ma notatek, to nie było interwencji.
Nie ma innej możliwości
– zapewnia Lipiński.
Mieszkańcy nie zamierzają rezygnować. W dalszym
ciągu będą domagać się od
prezydenta uchylenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
(raj)
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CO WARTO WIEDZIEĆ
O NOWINACH WODZISŁAWSKICH?
CZY WIESZ, ŻE:

Dlaczego warto się reklamować w Nowinach Wodzisławskich?
gazeta cieszy się największą poczytnością w powiecie wodzisławskim
jest opiniotwórcza i wpływa na postawy czytelników
jest niezależna – ﬁnansuje się z przychodów ze sprzedaży lub reklam i nie korzysta z pomocy ﬁnansowej samorządu,
partii politycznych ani żadnych innych instytucji publicznych

Jesteśmy
na rynku od 12 lat

Nowiny Wodzisławskie ukazują
się w każdy wtorek w nakładzie
ok. 5.500 egzemplarzy

Co zyskujesz ogłaszając się w tygodniku Nowiny Wodzisławskie?
Przekazujesz dokładne i pogłębione informacje o Twojej ofercie
Zyskujesz zaangażowanie odbiorcy – czytelnicy uważnie śledzą reklamy w Nowinach Wodzisławskich
Precyzyjnie docierasz do Twoich klientów
Czytelnicy ufają Nowinom Wodzisławskim, dlatego mają też zaufanie do reklamowanych produktów
Reklama pojawia się blisko tekstów o podobnej problematyce, co nadaje jej odpowiedni kontekst
Reklama w Nowinach Wodzisławskich żyje dłużej, bo czytelnicy wracają kilka razy do tego samego wydania
Poprzez reklamę w Nowinach Wodzisławskich nawiązujesz bezpośrednie i bardziej emocjonalne relacje z klientami
Reklama prasowa w Nowinach Wodzisławskich jest najbardziej wiarygodna dla odbiorców

Z badań czytelnictwa realizowanych przez Stowarzyszenia Gazet
Lokalnych wynika, że jedno wydanie Nowin Wodzisławskich czytają co najmniej 3 osoby
. Reklama
zamieszczona w całym wydaniu
gazety jest odbierana przez
16 500 osób!

Jesteśmy najchętniej wybieraną
przez czytelników gazetą lokalną
w powiecie wodzisławskim

7 grzechów, najczęściej popełnianych przez reklamodawców
1
2
3
4

5

6
7

Wybór gazety oferującej najtańszą reklamę bez względu na jej nakład i zwroty, a więc niewielki zasięg
Wybór gazety, której proﬁl czytelniczy nie pasuje do grupy docelowej reklamodawcy
Wybór gazety docierającej do klientów, których nie można obsłużyć, np. z innego miasta
Wybór najtańszej reklamy bez policzenia kosztów dotarcia do określonej grupy potencjalnych klientów,
czytelników tejże gazety
Brak przemyślanej kampanii, która zakładałaby określoną liczbę emisji tej samej reklamy w kilku wydaniach gazety,
a czasem nawet w kilku mediach równocześnie
Przygotowanie nieczytelnej reklamy – próba zmieszczenia dużej ilości tekstu na małej powierzchni reklamowej
Nieprawidłowe przygotowanie reklamy pod względem technicznym – np. wykorzystanie zdjęcia o niskiej rozdzielczości,
które w druku wychodzi zamazane

Wydajemy co tydzień równie ż Nowiny Raciborskie
i Tygodnik Rybnicki – łącznie
ponad 100 stron informacji
lokalnych.Dzięki temu docieramy z informacją do ponad
pół miliona mieszkańców
regionu!
Jesteśmy we wszystkich miejscowościach regionu i mamy
600 punktów sprzedaży gazet
Codziennie docieramy z najważniejszymi i rzetelnymi informacjami do mieszkańców z regionu za pośrednictwem portalu
Nowiny.pl. Odnotowujemy ponad 1 000 000 odsłon
i ponad
240 tys. odwiedzin
internautów miesięcznie

Jesteśmy
największym
Cała rodzina czyta Nowiny Wodzisławskie wydawnictwem
Biuro reklamy: 32 455 68 66 wew. 38
prasowym
ZAPRASZAMY
kom. 606 698 903, l.tomaszwska@nowiny.pl
DO REKLAMOWANIA SIĘ
w regionie!
www.nowiny.pl
W NOWINACH WODZISŁAWSKICH
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 Powstała książka
o dziejach Godowa
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 Polędwica i szynka z Lubomi
najlepsze w Polsce

Wraz z sąsiadami zebrał 70 worków śmieci

Po poradę zawodową
tylko do końca czerwca

Radny Tomiczek dał
mieszkańcom przykład
Radny Aleksander Tomiczek zamiast narzekać, że w
przydrożnych rowach zalegają stosy śmieci, sam zakasał
rękawy i razem z sąsiadami
zrobił porządek. Końcowy
fragment ulicy Kościuszki
przy byłym PGR-ze Olszenica jest dość odludny. Brak domostw zachęca przejezdnych
do pozbywania się w tym miejscu śmieci i odpadów. – Kiedyś
zauważyliśmy jak w zimie kilka osób próbowało pozbyć się
odpadów. Wtedy zagroziliśmy
policją, więc pozbierali je z
powrotem – opowiada Aleksander Tomiczek. Niestety
zdecydowana większość prób
pozbycia się śmieci kończy się
powodzeniem. W efekcie pobocza i rowy przy Kościuszki
jeszcze niedawno wyglądały
jak śmietnik. Zmieniło się to
kilka dni temu.
Pomogły dzieci
– Zadzwoniłem do urzędu
gminy z prośbą o podesłanie
worków na śmieci. Odpowiedź była szybka, bo już na
drugi dzień dostałem nie tylko
worki ale i pracownicę, która
pomogła w sprzątaniu. Do pomocy dołączyli się sąsiedzi i
dzieci. Zrobienie porządku
zajęło nam raptem 3,5 godziny
– podkreśla Tomiczek. Efekt

GODÓW

GORZYCE W dalszym ciągu niepracujące osoby mogą
skorzystać z punktu doradczo-konsultacyjnego przy
Wiejskim Domu Kultury.
Punkt został uruchomiony
1 marca w Gorzycach w ramach projektu „Młodzi spragnieni wiedzy – Aktywizacja
zawodowa młodzieży gminy Gorzyce, realizowanego
wspólnie przez Fundację Business for Future z Rybnika w
partnerstwie z WDK Gorzyce. – Zapraszamy wszystkich,

POWIAT Biuro powiato-

Inicjatywa Aleksandra Tomiczka spowodowała, że na Kościuszki znów jest czysto. Czy mieszkańcy
wezmą z niego przykład?

przeszedł wszelkie oczekiwania. Zebrano 70 worków śmieci i 5 sporych stert odpadów
wielkogabarytowych – starych
foteli, telewizorów, opon.
W końcu jesteśmy zielona gminą
Otwartym pozostanie pytanie na jak długo na Kościusz-

ki panował będzie porządek.
Doświadczenie radnego wskazuje, że niestety niedługo.
– Ledwo co skończyliśmy
zbierać śmieci. Akurat przejechał samochód, z którego
ktoś wyrzucił plastikową butelkę. Niestety nie zdążyłem
spisać numeru – opowiada
Tomiczek. Takie zachowa-

nie jednak go nie zraża. – Nie
możemy wiecznie narzekać.
Zachęcam by podejmować
więcej takich działań. Może
z czasem odniesie to skutek.
Nie możemy ot tak po prostu
machnąć ręką. W końcu jesteśmy zieloną gminą – apeluje
radny.
(art)

darczą, jesteśmy płatnikiem
VAT, mamy do płacenia do
100 faktur miesięcznie. Realizujemy sporo projektów
unijnych, które trzeba porządnie rozliczać. W żaden
sposób nie da się porównać
naszej działalności z biblioteką. Mamy chociażby o
wiele większy majątek do
utrzymania niż GBP. Mam
jedną księgową i jedną kadrową, które w dodatku wykonują wiele innych zadań.
Uważam, że przy tak rozbudowanej strukturze i liczbie
zadań to i tak niewiele – odpowiedziała stanowczo dyrektor GCKSiT.
Umowy
zlecenia kosztują
Nie był to koniec pytań
radnych. Ich uwagę zwróciła również wysoka zdaniem części z nich kwota
przeznaczana przez Cen-

Tatiana Stopyra przekonuje, że dwie osoby zajmujące się
księgowością i sprawami kadrowymi to niewiele jak na tak
rozbudowaną instytucję jaką jest GCKSiT

trum na umowy-zlecenie
i o dzieło, opiewająca na
ponad 90 tys. zł. – To sporo
– zauważył radny Zygmunt
Skupień. – Większość zajęć
i imprez jest prowadzonych
przez instruktorów i ludzi
kultury właśnie w ramach
umowy-zlecenia i umowy

we Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z
siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju wydłuża godziny urzędowania. – W związku z
upływającym
terminem
przyjmowania wniosków na
dopłaty obszarowe chcemy
pójść rolnikom na rękę, stąd
postanowiliśmy wydłużyć godziny urzędowania właśnie
pod kątem przyjęć tychże
wniosków – wyjaśnia Wioletta Bober, kierownik wodzi-

(art)

o dzieło. Tak to po prostu u
nas funkcjonuje. Na przykład większość instruktorów, prowadzących zajęcia
muzyczne z chórami czy zespołami pracuje na umowę
zlecenie – wyjaśnia Tatiana
Stopyra.
(art)

sławskiego oddziału Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w
Jastrzębiu-Zdroju.
I tak od 4 do 6 maja oraz od
9 do 13 maja biuro agencji będzie czynne od godz. 6.00 do
godz. 20.00. Z kolei w sobotę
14 maja wnioski będą przyjmowane od 8.00 do 15.00.
W ostatnim dniu zbierania
wniosków, czyli 16 maja biuro również będzie otwarte od
godz. 6.00 do 20.00.
(art)

GORZYCE – Radni powiatowi nie zgodzili się na

bezpłatną wymianę dokumentów mieszkańcom
Gorzyc. Podważył to nadzór prawny wojewody.
Sprawa traﬁ do sądu.

Wraca sprawa bezpłatnej
wymiany dokumentów
O zwolnienie z opłat Piotr
Oślizło, wójt Gorzyc wnioskował do rady powiatu. Sprawa
dotyczy mieszkańców ulic,
których nazwa się zmieniła.
Chodzi o ulice w Rogowie (ul.
Klonowa i Wrzosowa – wcześniej ul. Wodzisławskie), ul.
Dębowa (wcześniej ul. Wyzwolenia). W Czyżowicach
z kolei chodzi o mieszkańców ul. Parkowej (odnoga ul.
Dworcowej).

Pytania o etaty i wydatki

Nie da się
tego porównać
Pytanie wyraźnie poruszyło szefową GCKSiT
Tatianę Stopyrę. – Prowadzimy działalność gospo-

którzy planują wybór szkoły,
zawodu, zmianę lub podniesienie swoich kwaliﬁkacji,
oraz osoby posiadające pomysł na biznes i motywację
do założenia własnej działalności gospodarczej – zachęca
Inga Mamcarczyk-Króliczek,
koordynatorka projektu.
Z bezpłatnego doradztwa
do końca czerwca tego roku
mogą skorzystać wszyscy bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkańcy Gorzyc.

Z wnioskami o dopłaty
nawet wieczorem

– Po co dwie księgowe w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki?

Podczas wspólnego posiedzenia komisji rady gminy
wysłuchano sprawozdań
ﬁnansowych dyrektorów
Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki
w Godowie. Padły pytania o
konieczność utrzymywania
w GCKSiT dwóch księgowych. – W Gminnej Bibliotece Publicznej jest tylko
jedna księgowa, w dodatku
zatrudniona na ćwierć etatu.
Dlaczego Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki potrzebuje aż dwie księgowe, w dodatku pracujące na całych
etatach? – pytał radny Brunon Pyrchała.
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Wielu już zapłaciło
W lutym radni powiatowi
nie zgodzili się na zwolnienia z opłat. Starosta uważa,
że trudne do oszacowania są
koszty jakie powiat poniósłby
w związku z produkcją dokumentów. Poza tym zmianę
nazw ulic w Rogowie i Czyżowicach uchwalono już w
ubiegłym roku i od tego czasu wielu mieszkańców wymieniło już dokumenty za
własne pieniądze. Zdaniem
starosty zwolnienie z opłat
tych, którzy z tym zwlekali
byłoby niesprawiedliwe. Władze powiatu obawiają się po-

nadto, że zwolnienie z opłat
mieszkańców wspomnianych ulic spowodowałoby
napływ wniosków dotyczących innych mieszkańców
powiatu, a tego budżet powiatu mógłby nie wytrzymać.
Zdecyduje sąd
Wojewoda
unieważnił
uchwałę rady powiatu. Radni nie zgodzili się z jego argumentacją i 28 kwietnia
zdecydowali o wniesieniu
skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w
Gliwicach. Prawnicy wojewody uważają, że radni
nie powinni w ogóle podejmować uchwały, skoro nie
zgadzali się na zwolnienie z
opłat. Starosta z kolei twierdzi, że to niemożliwe, ponieważ pismo wpłynęło do
przewodniczącego rady, który nie może podejmować decyzji jednoosobowo. – Jestem
przekonany, że sąd opowie
się po naszej stronie – mówi
Tadeusz Skatuła, wodzisławski starosta.
(raj)
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– Zapisy na doﬁnansowanie do kolektorów słonecznych cieszyły się ogromnym zainteresowaniem

Pod urzędem gminy
kolejki jak za PRL-u
Możliwość uzyskania wysokich dopłat do zakupu i
montażu kolektorów słonecznych sprawiła, że po
świętach wielkanocnych
przed Urzędem Gminy w
Godowie ustawiały się tasiemcowe kolejki. Zapisy
chętnych na kolektory słoneczne ruszyły we wtorek 26
kwietnia i trwały do 2 maja.
Gmina planuje przystąpienie
do unijnego projektu, który
zakłada, że mieszkaniec
dopłaci jedynie 15 procent
kosztów zakupu i instalacji kolektora, szacowanych
średnio na 15 tys. zł. Atrakcyjne warunki i ograniczona
do 250 liczba miejsc na liście
zapisów spowodowała, że
mieszkańcy gminy już wieczorem w „lany poniedziałek” zaczęli tworzyć komitet
kolejkowy. We wtorek rano
o godz. 7.00 przed urzędem
stała pokaźna kolejka.
Każdy był podejrzany
– Znajomy, który też postanowił skorzystać z dotacji, ustawił się do kolejki już

w nocy – opowiada jeden
z mieszkańców Godowa.
Nic dziwnego więc, że rano
przed urzędem dochodziło do przepychanek. Jedni
próbowali przeciskać się do
kolejki, inni z niej wypadali. – Teściowa była 280, ale
musiała rano podjechać do
domu, jak wróciła spadła
już na 340 miejsce – opowiada inny mieszkaniec gminy.
– Pracownicy mieli problem
z wejściem do urzędu. Podejrzewano ich, że chcą się
wpisać na listę bez kolejki. Ile
przy tym wyzwisk padło pod
naszym adresem, a przecież
po prostu chcieliśmy wejść
do swojego miejsca pracy
– mówi Tomasz Kasperuk,
zastępca wójta Godowa,
który sam do urzędu wszedł
przez… kotłownię.
Może zwiększą pulę
Na początku drugiego dnia
zapisów tj. w środę 27 kwietnia zapisanych było już 560
osób. Pod koniec dnia liczba
ta wzrosła do ponad 650.
– Liczba chętnych przerosła

Niektórzy od wieczora stali w kolejce po kolektory, chociaż jeszcze wcale nie wiadomo, czy gmina uzyska pieniądze na realizację
projektu

nasze oczekiwania. Ludzie
wciąż przychodzą i się zapisują – nie kryje zaskoczenia
Mariusz Adamczyk, wójt
Godowa. Dlatego nie wyklucza, że projekt obejmie jednak większą niż zakładano
liczbę właścicieli domów.

– Ostatecznie koszty realizacji projektu pokryje Unia.
Natomiast gmina musi najpierw te środki wyłożyć, a
dopiero po zrealizowaniu
projektu poniesione przez
gminę wydatki zostaną zrefundowane. Może uda się

dokonać przesunięć terminów realizacji niektórych
inwestycji a przez to zwiększyć kwotę, którą będziemy
mogli wyłożyć na udział w
projekcie. Wtedy projekt
mógłby objąć większą liczbę
chętnych. Muszę to jednak

najpierw przedyskutować z
radnymi – mówi Adamczyk.
Na planowaną wstępnie liczbę 250 zestawów kolektorów
słonecznych gmina będzie
musiała wyłożyć ponad 3
miliony złotych.
(art), fot. Paweł Tomas

GODÓW

– Obok podwyżek będą również zwolnienia z opłat dla
rodzin wielodzietnych i ubogich

– Po zmianie dostawcy prądu gmina planuje zyskać nawet 150 tys. zł rocznie.

Kolejna gmina podnosi
opłaty za przedszkola

Oszczędności pod napięciem

Podobnie jak w gminach
ościennych, również w Godowie władze zamierzają
ujednolicić opłatę za pobyt
dziecka w przedszkolu.
Sprawa dotyczy rodziców
posyłających swoje pociechy na dłużej niż 5 godzin
dziennie, które stanowią
bezpłatną podstawę programową. Obecnie za każdą kolejną godzinę rodzice płacą
za większość zajęć 1 zł, jedynie w przypadku zajęć z
angielskiego lub logopedii
opłata ta wynosi 2 zł.
Będą konsultacje
Na wniosek wójta radni
przyjęli projekt uchwały,
który zakłada wprowadzenie od września jednej stawki w wysokości 1,8 zł. To
oznacza, że jeśli dziecko
zostaje w przedszkolu na
6 godzin (1 godziną ponadprogramową bez wyżywienia) to rodzice zapłacą 36 zł

miesięcznie, za 7 godzin (2
ponadprogramowe) 72 zł, za
8 godzin 108 zł, za 9 godzin
144 zł .
– Propozycję tę chcemy
jeszcze przedyskutować ze
związkami zawodowymi
i rodzicami. – Myślę, że ta
nowa stawka nie będzie aż
tak bardzo dokuczliwa, bo
większość maluchów zostaje w przedszkolach na 5
godzin dziennie, a więc w
tym przypadku płacą tylko
za wyżywienie – mówi Mariusz Adamczyk, wójt Godowa. Podwyżkę tłumaczy
rosnącymi kosztami utrzymania przedszkoli, na które
gminy nie otrzymują subwencji rządowej.
Będą zniżki
i zwolnienia
Ale jest również i dobra
wiadomość. Wracają zwolnienia dla rodzin wielodzietnych i ubogich. Całkowicie

zwolnieni z czesnego zostaną rodzice maluchów,
którzy korzystają z opieki
społecznej, a także rodzice
trzeciego i kolejnego dziecka w przedszkolu. Z kolei
50-procentowa zniżka czesnego przysługiwać będzie
każdej rodzinie na drugie
dziecko w przedszkolu. – U
nas kiedyś już funkcjonowały takie zapisy, ale nadzór
prawny doszedł do wniosku,
że stoją one w sprzeczności
z zasadą równości wszystkich obywateli w stosunku
do konstytucji i musieliśmy
je zlikwidować. Teraz jednak przeważyła opinia, że
należy promować rodziny
wielodzietne i ponowne
wprowadzenie takich zapisów stało się możliwe – tłumaczy Katarzyna Kubica,
szefowa referatu edukacji,
kultury i zdrowia.
(art)

MARKLOWICE

Trwa przygotowywanie
pierwszego przetargu na
dostawę prądu. Obecnie
analizowane jest zużycie
energii przez wszystkie
jednostki podległe samorządowi. Okazuje się, że

najwięcej pieniędzy pochłania oświetlenie uliczne
i nowe przedszkole, w którym zainstalowane zostały
pompy ciepła. Samorządowcy szacują, że zmiana
dostawcy prądu pozwoli

zaoszczędzić minimum 50
tys. zł rocznie. Zdaniem
wójta Tadeusza Chrószcza,
w przyszłości roczny zysk
może wynieść nawet 150
tys. zł.
(abs)

Szczepionki zrzucają z samolotu
REGION Zauważyłeś w

lesie, czy na polu małe brunatne kostki o zapachu zepsutej ryby? Nie dotykaj ich.
To szczepionki przeciwko
wściekliźnie. W województwie śląskim trwa właśnie akcja szczepienia lisów przeciw
tej chorobie.
Akcja potrwa do 10 maja
i będzie prowadzona przy
użyciu samolotów. Z dziesięciu antonowów, na lasy, łąki,
ogródki działkowe i parki, z
wysokości około 200 metrów
zostanie zrzuconych ponad
201 tys. dawek szczepionki.
Będą one rozrzucane na obszarze ponad 10 tys. km kwa-

dratowych. Średnio na 1 km
kwadratowy przypadnie ok.
20 dawek szczepionki. Nie należy jej dotykać, ani podnosić
z ziemi. Jeżeli lis wyczuje na
przynęcie zapach człowieka,
nie podejmie już takiej szczepionki. – Dla ludzi sama przynęta nie jest niebezpieczna
– mówi Agnieszka Cyngier,
zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w
Katowicach. – Jednak gdyby
rozgnieciona została, wtopiona w kostkę, ampułka z płynną zawartością, natychmiast
należy zgłosić się do lekarza.
Od razu trzeba też wodą z
mydłem umyć ręce oraz inne

części ciała, które zetknęły się
z płynem. Śląski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii przypomina również, że przez dwa
tygodnie po przeprowadzeniu akcji, nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych
na tereny niezabudowane.
Akcja wykładania szczepionek w naszym województwie
odbywa się od 1995 roku, dwa
razy do roku, wiosną i jesienią. W 2003 roku na Śląsku
stwierdzono jeden przypadek
wścieklizny u dzikich zwierząt, w 2004 roku – dwa, zaś
w latach 2007-2010 nie odnotowano ani jednego przypadku tej choroby.
(abs)
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– Prezentacja książki Daniela Jakubczyka

Powstała książka o dziejach Godowa
W piątek 28 kwietnia w
Ośrodku Kultury w Godowie
po raz pierwszy zaprezentowano publikację „Wspólne
ścieżki – Gminy na królewskim szlaku”. Książka jest
efektem projektu o tej samej
nazwie, realizowanego w
ramach unijnego programu
współpracy transgranicznej.
Jej tematem są dzieje pogranicza polsko-czeskiego pokazane poprzez optykę dwóch
sąsiadujących ze sobą gmin
– Godowa i czeskich Petrovic.
– Publikacja stara się zauważyć sprawy pozornie
drobne i błahe, które jednak
umiejętnie ułożone i uporządkowane, tworzą interesującą mozaikę i wyraźny
obraz dziejów opisywanego
obszaru – podkreśla recenzent publikacji mediewista
Norbert Mika.
To książka z miłości
dla małej ojczyzny
Autorem książki jest Daniel Jakubczyk, pasjonat i
entuzjasta lokalnych dziejów, mieszkaniec sąsiedniej
gminy Gorzyce. Z wykształcenia prawnik, pasjonuje
się historią. – Ta książka

Daniel Jakubczyk odebrał sporo gratulacji za swoją najnowszą publikację

jest efektem 16 lat mojej
fascynacji dziejami naszej
małej ojczyzny. Na pewno
nie dałbym rady jej napisać w ciągu kilku miesięcy
trwania projektu. Przypuszczam, że nawet 2 lata by mi
nie wystarczyły – przyznaje
autor. We wstępie do swojej
najnowszej publikacji (jest
również autorem podobnej

Co z Mszańskimi
Granicami?
MSZANA W jednej z inter-

pelacji na ostatniej sesji rady
gminy w Mszanie pojawił
się wątek losu Mszańskich
Granic, terenów niegdyś zabudowanych, teraz przeznaczonych do zalesienia.
Mogą budować
do oporu
Marian Grzonka zapytał, czy
na tych zrekultywowanych już
terenach, które zostały zasypane i wyrównane ze względu
na ogromne szkody górnicze,
nie mogłoby powstać osiedle
domków jednorodzinnych.
– Tam kiedyś było naprawdę
pięknie, ludzie żyli trochę jak
w sielance – wspominał radny.
Problemem jednak jest wciąż
rosnąca hałda w sąsiedztwie
sugerowanych przez radnego
terenów. – Czy nie ma możliwości, by wymóc na kopalni
zakończenie
rekultywacji
tych terenów? Musi być przecież jakiś termin zakończenia
prac – mówił radny Grzonka.
Niestety, jak się okazało, nie
ma. Kopalnia rekultywuje ten
teren na podstawie pozwolenia na budowę, w teorii więc
mogą „budować” do oporu.
– Nie możemy przecież zaplanować budowania tam
osiedla, jeśli ludzie za oknami
będą mieli rosnącą ciągle hałdę. W taki sposób na pewno

nie ściągniemy do gminy nowych mieszkańców – mówił
Tadeusz Wroński, przewodniczący rady gminy.
Plany na papierze
Oprócz kwestii hałdy, pojawia się jeszcze jeden wątek
potwierdzający decyzję o zalesieniu tych terenów. – Nie
przypominam sobie, by na terenach sugerowanych przez
radnego było kiedykolwiek
budownictwo mieszkalne. Z
pewnością były tam zabudowania gospodarcze – mówiła
Aleksandra Tkocz, kierownik
referatu planowania i inwestycji. Marian Grzonka dotarł również do materiałów
mówiących o tym, że dla terenów doliny Szotkówki były
kiedyś przygotowane projekty
zagospodarowania we współpracy z Politechniką Śląską,
miastem Jastrzębie-Zdrój oraz
Jastrzębską Spółką Węglową.
Projektów tych nigdy jednak
nie udało się pozyskać i realizować. – Według planów, miała tam powstać „Hałda Park”,
całoroczne centrum rekreacyjno-sportowe – mówi Grzonka.
– Taki projekt wygrał konkurs
na plan zagospodarowania.
Próbowaliśmy ponoć pozyskać te plany, jednak nie udało
się – dodaje.
(mark)

książki o Gorzycach i Dolnej
Lutyni) podkreśla, że miłości
do pogranicza, do rodzinnego domu, do sąsiadów uczył
się od swojej „starki” Anny
Mitkowej, z domu Jaświec,
pochodzącej z Podbucza. –
To nie jest książka naukowa.
To przede wszystkim z serca
płynące podziękowanie dla
Tych, którzy uczyli mnie mi-

LUBOMIA

łości do domu rodzinnego i
najbliższej mi małej ojczyzny
– podkreśla autor.
Książka
jest potrzebna
– Z różnych stron słyszeliśmy, że taka publikacja jest
potrzebna, że brakuje książki o dziejach gminy Godów.
Udało nam się znaleźć środ-

Goście przybyli na prezentację z dużym zainteresowaniem
przeglądali książkę

ki i autora, który nie wystraszyłby się tematu i przede
wszystkim niewielkiej ilości
czasu – mówi Tatiana Stopyra, szefowa Gminnego
Centrum Kultury Sportu i
Turystyki w Godowie. Autor zebrał spore brawa od
ponad 150 gości obecnych
na prezentacji. Każdy z nich
otrzymał po egzemplarzu

książki, która ukazała się w
nakładzie 1000 sztuk. Kto nie
był może żałować, bo okazji
do jej nabycia raczej nie będzie. GCKSiT, które jest jej
wydawcą nie planuje sprzedaży książki. Będzie ona
jednak dostępna w bibliotekach, ośrodkach kultury,
szkołach.
(art)

– W sporze o ceny działek wójt Lubomi pewny swego

Wójt o właścicielach gruntów:
„Myślą, że są jak panna na wydaniu”
Nie milkną echa zapowiedzi wójta Lubomi o wprowadzeniu opłaty adiacenckiej,
która pobierana będzie od
właścicieli gruntów na Dąbrowach, jeśli ci nie zgodzą
się na sprzedaż swoich gruntów po zaproponowanych
przez Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej cenach.
Gdyby właściciele gruntów
gremialnie odmówili zgody
na sprzedaż, to wówczas pod
znakiem zapytania stanie budowa Nowych Nieboczów i
realizacja towarzyszących

im wielomilionowych inwestycji. O tym nie chce słyszeć
wójt Lubomi.
Nałożą dodatkowy podatek?
Czesław Burek grozi ekstra
podatkiem, który rada gminy
może nałożyć na właścicieli
gruntów, jeśli ich wartość
wzrośnie w wyniku budowy
infrastruktury technicznej.
Wójta zdenerwowały zapowiedzi niektórych właścicieli. Stwierdzili, że zamierzają
poczekać, aż ktoś zapropo-

GOŁKOWICE – Wkrótce

nuje im wyższe kwoty za
grunty. – Jeśli ktoś mi mówi,
że może mi zrobić prawnie
to i to, to ja też mówię, co
mogę prawnie zrobić – powiedział w czasie nadzwyczajnej sesji Czesław Burek,
wójt Lubomi. – Niektórzy z
tych ludzi zachowują się jak
panna piękna na wydaniu
– dodał.
Nie będzie rezygnacji z
opłaty planistycznej
Włodarz Lubomi nie zamierza też rezygnować z ob-

niżenia opłaty planistycznej,
którą każdy właściciel przekwaliﬁkowanych gruntów
musi opłacić po sprzedaży
swojej ziemi. Opłata ta w
przypadku Lubomi wynosi
25 procent od wzrostu wartości działki. – RZGW namawia mnie do rezygnacji z tej
opłaty. Nie wchodzi to w grę.
Mówią, że 1,2 czy 1,5 mln zł
to nie jest pieniądz. Jak to nie
jest pieniądz to niech RZGW
da mi tyle. Wtedy z niej zrezygnuję – ciągnie Czesław
Burek.
(art)

rozpocznie się modernizacja ulicy Strażackiej

W czasie remontu
Strażacką da się przejechać
Gruntownie przebudowana zostanie jezdnia na
długości prawie 400 m, na
odcinku od skrzyżowania
z ulicą 1 Maja do ujścia cieku. Roboty obejmą wykonanie nowej podbudowy,

nawierzchni asfaltowej oraz
budowę kanalizacji deszczowej.
Przetarg wygrała ﬁrma z
Zabełkowa, która ma czas
na wykonanie robót do
końca sierpnia. – Przejazd

lokalny dla miejscowych
zostanie oczywiście zachowany. Droga zostanie zamknięta na dzień lub dwa
pod koniec remontu, kiedy
trzeba będzie położyć ostatnią warstwę asfaltu – mówi

Tomasz Kasperuk, zastępca
wójta Godowa. Całkowity
koszt modernizacji Strażackiej wyniesie nieco ponad
588 tys. zł.
(art)
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GODÓW

– Radni ustalili nowe maksymalne wysokości opłat za wywóz śmieci i nieczystości płynnych

– W tym roku bez zmian w płacach i dodatkach pracowników oświaty

Ile maksymalnie zapłacisz
za wywóz śmieci i ścieków

Nie będzie cięć
nauczycielskich
przywilejów…
na razie

Firmy komunalne, posiadające koncesję na wywóz
śmieci i ścieków na terenie
gminy Godów nie będą mogły
żądać za swoje usługi więcej
niż przewidziano w opracowanym projekcie uchwały.
Projekt był już gotowy przed
niespełna miesiącem, ale
wtedy radni zdecydowali,
że jest on niedopracowany
– brakowało w nim m.in.
preferencyjnych stawek dla
osób segregujących śmieci.
Te znalazły się już w nowym
projekcie, który zostanie
poddany pod głosowanie na
najbliższej sesji rady gminy.
I tak maksymalna kwota za
wywóz kubła 120-litrowego,
a więc takiego jaki posiada
większość mieszkańców bę-

dzie wynosić 20 zł, lub 18,60
w przypadku kiedy właściciel
posesji segreguje odpady.
Fair play wobec ﬁrm
komunalnych
Pojawiła się co prawda propozycja Zygmunta Skupnia,
by preferencyjna stawka za
wywóz kubła wynosiła 17 zł,
ale nie znalazła ona poparcia
wśród innych radnych. – Już
w ubiegłym roku ustaliliśmy
z ﬁrmą, która ma na terenie
naszej gminy najwięcej klientów, że cena będzie wynosić
18,60 zł. W zamian ﬁrma ta
bezpłatnie dodaje do każdego kubła 2 worki na odpady
segregowane. Nie zmienia
się reguł gry w czasie meczu.
To byłoby nie fair wobec tego

przedsiębiorcy, tym bardziej,
że worki dał naszym mieszkańcom z góry na cały rok –
tłumaczy Mariusz Adamczyk,
wójt Godowa. – Poza tym
gdybyśmy obniżyli stawkę
to mogłoby się okazać, że nie
będzie chętnych do wywozu
śmieci na terenie naszej gminy, bo się ﬁrmom nie będzie
opłacać – dodaje Adamczyk.
Konkurencja wymusi
obniżkę?
Kontrowersji nie było przy
ustalaniu stawek dla kubłów
o większej pojemności. Maksymalna stawka za wywóz
240-litrowego będzie wynosić
40 zł albo 28 zł jeśli właściciel
posesji segreguje śmieci, zaś
w przypadku kontenera o po-

jemności 1000 litrów kwoty te
odpowiednio będą wynosić
80 i 63 zł. Ustalono również
maksymalną kwotę za wywóz
ścieków. Wynosić ona będzie
25 zł za metr sześcienny. To
o 9,50 zł więcej niż zakładał
pierwszy projekt uchwały. Za
wywóz odpadów wielkogabarytowych mieszkaniec zapłaci maksymalnie 370 zł, zaś za
wywóz odpadów budowlanych z bieżących remontów
maksymalnie 50 zł od tony
odpadów. – Przypominam,
że to maksymalne stawki, ﬁrmy komunalne konkurują ze
sobą i w walce o klienta mogą
oferować kwoty niższe – podkreśla Mariusz Adamczyk.
Artur Marcisz

– Radni zastanawiali się nad sensownością utworzenia w gminie Biura
Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich

MARKLOWICE

Prawnik na zawołanie
Biura Bezpłatnych Porad, ﬁnansowane ze środków Unii
Europejskiej, działają już w
Rydułtowach, Wodzisławiu i
w Gorzycach. Można tam zasięgnąć informacji na przykład
na temat spraw spadkowych,
umów
cywilnoprawnych,
uprawnień emerytalno-rentowych, czy przysługujących
świadczeń społecznych. O
podobne biuro stara się już
Mszana. Część radnych z
Marklowic chętnie widziałaby taką instytucję także na terenie swojej gminy. O rozwagę
przy podejmowaniu decyzji
apelował sekretarz gminy Benedykt Kołodziejczyk. – Zastanówmy się czy takie biuro
u nas się sprawdzi, czy wśród
mieszkańców będzie popyt na
tego typu usługi – mówił podczas sesji rady gminy, która odbyła się 28 kwietnia. Okazuje
się bowiem na przykład, że
niektórzy mieszkańcy Rydułtów, mając na miejscu takie
biuro, wolą jeździć po porady

To zła wiadomość dla pracowników administracyjnych szkół. Za to lepsza dla
nauczycieli. Ci pierwsi nie
mogą w tym roku liczyć na
podwyżkę płac. Apelowały
o nią związki zawodowe,
które podkreślają, że pracownicy administracyjni to
najsłabiej zarabiająca grupa nie tylko w placówkach
oświatowych, ale i w całym
sektorze budżetowym gminy. Wójt wykluczył taką
możliwość.
Inne warunki
– Sytuacja budżetu gminy
jest taka, że nie ma szans na
podwyżki czy to dla pracowników oświaty, czy w ogóle
w innych sektorach. Chyba, że w budżecie znajdą
się jakieś nieprzewidziane
dochody. Na chwilę obecną nie widzę jednak takiej
szansy – mówi jasno Piotr
Oślizło, wójt Gorzyc. – Zdaję sobie sprawę z tego, że
płace w administracji szkolnej nie są duże, ale też taka
sprzątaczka często mieszka
po sąsiedzku ze szkołą i nie
musi ponosić wydatków na
dojazd. Pracy również ma
dziś o wiele mniej niż 20 czy
30 lat temu. Są nowe okna,
nowe podłogi. Zupełnie in-

aczej to wygląda – uważa
wójt.
Na razie spokój
Związki zawodowe nie wywalczą więc prawdopodobnie podwyżki dla najsłabiej
zarabiających pracowników
szkół. Skłoniły za to wójta do
rezygnacji z grzebania w tym
roku przy dodatku mieszkaniowym. Tydzień temu pisaliśmy, że zaproponował
znaczące jego obcięcie. Z
propozycją nie zgodzili się
jednak związkowcy. – Związek jest od tego, by bronić
pracowniczych praw – argumentował Zenon Przybyła, prezes oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w
Gorzycach. – Doszliśmy do
porozumienia, że na razie
dajemy temu spokój a do tematu wrócimy w przyszłym
roku. Wtedy pewne decyzje
trzeba będzie podjąć. Tylko
na ten dodatek wydajemy
rocznie grubo ponad 100
tys. zł. Te pieniądze można
by przeznaczyć chociażby
na podwyżki dla pracowników administracyjnych
szkół, bądź na inne cele, jak
zwiększenie puli zajęć dodatkowych dla uczniów – podkreśla Piotr Oślizło.
(art)

– Do kradzieży doszło przy
drodze dojazdowej do strefy gospodarczej
na tzw. Polach Gołkowickich
SKRZYSZÓW

Ze studzienek
zniknęło 18 pokryw

Zanim powołamy Biuro Porad Prawnych zastanówmy się, czy taka instytucja znajdzie uznanie
naszych mieszkańców – mówił Benedykt Kołodziejczyk, sekretarz gminy Marklowice

do Wodzisławia, nie chcąc się
aﬁszować tym, że korzystają
z pomocy prawnika. W odpowiedzi, radny Piotr Zając
zauważył, że o sensowności
przedsięwzięcia będzie można

mówić po jego uruchomieniu.
– Dla osób starszych, dla których dojazd do Wodzisławia
czy Rydułtów jest znacznym
utrudnieniem, takie Biuro Porad, usytuowane na miejscu,

byłoby z pewnością dobrym
rozwiązaniem – dodał. Ostatecznie stanęło na tym, że
gmina postara się o utworzenie na swoim terenie punktu
porad prawnych.
(abs)

Polędwica i szynka z Lubomi najlepsze w Polsce
LUBOMIA Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn Janeta zdobył najwyższe laury
w Ogólnopolskim Konkursie
„Wielkanoc – Mięsne Święta
– Polska Tradycja”.
– Wyróżniono naszą szynkę
tradycyjną, oscypek drobiowy
wędzony, polędwicę wołową
wędzoną – wyjaśnia Robert
Łukaszczyk z Zakładu Rzeźniczo-Wędliniarskiego Ernestyn
Janeta. To nie jedyny sukces,

GORZYCE

bo ﬁrma otrzymała również
Puchar Marszałka Śląskiego
dla najlepszej ﬁrmy śląskiej w
tym współzawodnictwie oraz
Puchar Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w kategorii „Danie gotowe” za golonko pieczone i pierogi z podrobami.
– Wyroby były oceniane przez
wyspecjalizowany
zespół
sensoryków, technologów
zakładów mięsnych, ludzi
nauki, właścicieli hurtowni,

przedstawicieli ﬁrm współpracujących z przemysłem
mięsnym. Przewodniczącym
kapituły oceniającej był profesor Włodzimierz Dolata z
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu – dodaje Łukaszczyk.
Konkurs organizowany był
przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu pod
auspicjami Związku Rzemiosła Polskiego i ogólnopolskich

stowarzyszeń branży mięsnej.
Przedsięwzięcie skierowane jest do zakładów branży
mięsnej. Celem konkursów
jest wyłonienie najlepszych
producentów wędlin, którzy
wytwarzają według sprawdzonych i starych receptur.
Poznański konkurs jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów tego rodzaju
w Polsce.
(art)

Jaki był sens kradzieży 18
pokryw nie wiadomo. Są wykonane z betonu, więc trudno
przypuszczać, by ukradli je złodzieje złomu. – Wykluczyć niczego nie można, ale metalu w
tego typu pokrywach jest niewiele. Jedynie na ich obwodzie
jest metalowy pasek. Reszta to
beton – wyjaśnia Zbigniew
Prucnal, kierownik referatu
budownictwa Urzędu Gminy
w Godowie. Do kradzieży doszło ponad dwa tygodnie temu.
Została o niej poinformowana
policja, sprawców na razie nie
udało się znaleźć. Koszt jednej
pokrywy to około 200 zł.
Piesi korzystający z chodnika przy nowej drodze powinni
uważać. Studzienki są zlokalizowane poza pasem jezdni i
chodnika, w dodatku większość z nich znacznie wystaje
ponad poziom gruntu. Ale nie
wszystkie. Część studzienek

Pokrywy studzienek
kanalizacji zniknęły przy nowej
drodze

posiada wyloty równo z poziomem gruntu. Nie zostały one
zabezpieczone, dlatego zboczenie w nocy poza jezdnię i
chodnik dla pieszych może
skończyć się wpadką do metrowej głębokości studni.
(art)

14 oświata
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– Konkurs „Śladami Heweliusza” rozstrzygnięty

Czekają na partnerów ze Słowenii

KOSMICZNY
KONKURS

WODZISŁAW Od dwóch lat
uczniowie Gimnazjum nr 4
w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu wraz z uczniami
ze szkoły w Słowenii uczestniczą w dwustronnym projekcie językowym Comenius
pod tytułem: „Wspólna
Europa, wspólne zainteresowania. Odwiedź słowiańską Europę”. Przed rokiem
wodzisławianie odwiedzili
Słowenię. Teraz czas na rewizytę. Goście przyjadą do
Wodzisławia 11 maja. Wizyta potrwa do 20 maja. Na
12 maja zaplanowano uroczystą galę powitalną, na
której obie szkoły przedstawią się i przybliżą specyﬁkę
prac nad projektem. (red)

wygrali wodzisławianie
Gimnazjaliści i uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych
wzięli udział w nietypowym,
kosmicznym konkursie, który odbył się także w powiecie
wodzisławskim, a swój ﬁnał
miał 27 kwietnia w Gimnazjum w Jankowicach.
Dwie konkurencje
Patron konkursu jest
oczywiście nieprzypadkowy, gdyż w tym roku przypada 400 rocznica urodzin
Jana Heweliusza, wielkiego
astronoma. W Gimnazjum
w Jankowicach spotkało się
osiem dwuosobowych zespołów z powiatów rybnickiego oraz wodzisławskiego. Uczniowie walczyli w
dwóch konkurencjach: pre-

zentacji na wybrany wcześniej temat oraz w teście,
którego pytania odnosiły się
do obiektów astronomicznych i postaci związanych z
tą dyscypliną.

pod względem wielkości
okularu. Jest też jednym
z
najnowocześniejszych
– mówi Mateusz Krakowczyk, jeden z uczniów jankowickiego gimnazjum.

Pierwszy etap
w Wodzisławiu
Pierwszy etap odbył się
w II LO im. ks. Tischnera
w Wodzisławiu, gdzie 11
drużyn pisało test. Wyłoniono osiem najlepszych
zespołów, które walczyły w
ﬁnale. Drugi etap konkursu
nieprzypadkowo odbywa
się w Jankowicach. Tutejsza
placówka jest jednocześnie
obserwatorium. – Nasz teleskop jest trzecim w Polsce
urządzeniem edukacyjnym

Mateusz i Kamil
wicemistrzami
Jury, po podliczeniu
punktów z prezentacji oraz
testu z prezentacją, pierwsze
miejsce przyznało Łukaszowi Czerniakowi i Mateuszowi Mazelanikowi z II LO w
Rybniku. Drugie miejsce zajęli Mateusz Falkowski i Kamil Krakowiecki z II LO w
Wodzisławiu. Najniższy stopień podium zajęły uczennice IV LO w Rybniku – Marta
Król i Ewa Wala.
(mark)

Patron ZST wybrany

Podczas świątecznego spotkania było wesoło i kolorowo

Świątecznie
w świetlicy
WODZISŁAW W poniedziałek
18 kwietnia w Świetlicy nr 3
na Jedłowniku będącej częścią Zespołu Świetlic Proﬁlaktyczno-Wychowawczych
zebrali się wychowankowie,
ich rodzice i opiekunowie.
Postanowili wspólne spędzić
czas w świątecznym klimacie. Śniadanie wielkanocne,
nad przygotowaniem którego czuwały: Luiza Rybicka
i Małgorzata Pawlas, uatrakcyjnił występ wychowanków

Sprawdzian z ekologii dla
gimnazjalistów z Syryni
z Gimnazjum Katolickiego
oraz Gimnazjum nr 1, 2 i 4
w Wodzisławiu. Nie zabrakło
gimnazjalistów z Czyżowic,
Gorzyc, Mszany, Pszowa,
Radlina i Syryni. Uczestnicy zmagali się z pytaniami z
ekologii, ochrony środowiska
oraz zagrożeń globalnych.

Konkurs odbył się po raz dwunasty

(red)

Odyseja umysłu
nad morzem

Mateusz Krakowczyk prezentuje jankowicki teleskop

WODZISŁAW 28 kwietnia w
Gimnazjum nr 3 w Wodzisławiu odbył się XII Konkurs Ekologiczny pod hasłem
,,Ziemia nie jest własnością
człowieka”. Wzięli w nim,
udział gimnazjaliści z powiatu wodzisławskiego. W tym
roku zjawili się uczniowie

Świetlicy nr 2. Przedstawili
oni teatrzyk kukiełkowy, a
następnie dzieci odśpiewały przebój Skaldów – „Wiosna”. Potem były upominki
nie tylko dla gości, ale także
podopiecznych.
Podobne
wielkanocne
spotkania odbyły się w pozostałych świetlicach: nr 1 na
terenie Paraﬁi św. Herberta,
nr 4 na Wilchwach i nr 5 w
Turzyczce.

Forma konkursu obejmowała m.in. test, krzyżówkę, rebusy, rozpoznawanie gatunków
chronionych, rozmieszczenie
parków narodowych.
Pierwsze miejsce zajęli
uczniowie Gimnazjum w Syryni: Klaudia Kuźnik, Paulina Michalska, Adrian Tkocz
(opiekun Jolanta Hausman).
Na drugim stopniu podium
stanęli Aleksandra Romanek, Magdalena Wielgosz,
Szymon Chowański z Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu
(opiekun Danuta Paszylka),
natomiast na trzecim: Karina
Piechaczek, Beata Papierok,
Bartosz Czech z Gimnazjum
nr 4 w Wodzisławiu (opiekun
Małgorzata Bąk-Wala).
(red)

PSZÓW Grupa kameleonów
ze świetlicy środowiskowej
odniosła duży sukces nad
morzem. W Gdańskiej Filharmonii wzięli udział w
ogólnopolskim ﬁnale konkursu Odyseja umysłu. Na
118 drużyn zajęli miejsce w
pierwszej dziesiątce. Sukces
tym większy, że pszowskie
dzieciaki debiutowały w imprezie pokonując wszystkie
szczeble aż do ﬁnału w Gdańsku. Konkurs mający w Polsce już 20-letnią tradycję, ma
charakter międzynarodowy.
Walka toczyła się o wyjazd
do USA. Wśród uczestników
znalazły się grupy w wieku
szkolnym, gimnazjalnym,
licealnym, a nawet studenci
politechniki. Do rozwiązania
były różne problemy np. „Raczej proste inaczej”, „Chwila
dla Myszomobila”, czy „Da
się na zawiasie”. Trzeba było
wykazać się kreatywnością
i zmysłem konstruktorskim.
Kameleony wybrały temat „Z
notatnika przewodnika”, któ-

ry miał charakter teatralny.
Wiele miesięcy prac 7-osobowej grupy zaowocowało
przedstawieniem „Śladami
misia bez ucha”, zawierającym zgodne z regulaminem
ściśle określone elementy, zaskakujące i wesołe. Pszowicy
podkreślają, że najlepsze w
zabawie było wymyślenie
i zrobienie wszystkiego samemu. Napisali scenariusz,
stworzyli dekoracje, stroje,
rekwizyty. Działania dzieci
nadzorowali odysejowi trenerzy, czyli odpowiednio
przeszkolone wychowawczynie ze świetlicy. Kameleony spędziły nad morzem
dwa dni. Miały dość czasu na
zwiedzenie Gdańska, wypoczynek na plaży w Sopocie,
zabawę urodzinową szopa
Omera – maskotki konkursu w gdańskiej stoczni. Zapowiadają, że za rok znowu
wezmą udział w Odysei.
(tora)

WODZISŁAW Uczniowie, rodzice i nauczyciele wybierali spośród Krystyny Bochenek, znanej dziennikarki, która zginęła
w Katastroﬁe Smoleńskiej i
rotmistrza Witolda Pileckiego. Głosujący wybrali tego
drugiego. W technikum wchodzącym w skład ZST Witold Pilecki otrzymał 57,93 proc. głosów. W Liceum Ogólnokształcącym i Liceum Proﬁlowanym
na rotmistrza oddano 59,9
proc. głosów. W Zasadniczej
Szkole Zawodowej na Witolda
Pileckiego głosowało aż 62,22
proc. głosów. To właśnie on
zostanie ogłoszony patronem
wodzisławskiej „budowlanki”.
Zanim to nastąpi uchwałę w
tej sprawie przyjmą radni powiatowi.
(red)

Konkurs wielkanocny z rodzicami
PSZÓW Przedszkole nr 1 w
Pszowie już dziewiąty raz
zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i szkolnych „Wielkanocne Malowanie z Mamą i
Tatą”. W grupie wiekowej 3-4
lata wygrała Anna Lepiorz z
P 2 przed Emilią Michalak i
Maksymilianem Gawarzyńskim. Wyróżnienie dostał
Daniel Kubek (cała trójka z
P 1). W grupie 5 i 6-latków
wygrał Antoni Peteja (P 1),
przed Natalią Gawełek (P
2) i Dawid Kubek (P 1). Wyróżnienia dostali Nina Paruzel, Inga Przeliorz, Szymon
Dronszczyk, Piotr Michalak,
Remigiusz Taszarek, Emilia
Kozub. W grupie 7 – 9 lat
najlepsza okazała się Kamila Ostrowska, dalej byli
Zoﬁa Tytko i Błażej Bugla
(wszyscy SP 1). Wyróżnienia
dostali Wojciech Ostrowski
i Agnieszka Stokowy. Prace jak stroiki wielkanocne,
pisanki, palmy przekazano
na Jarmark Wielkanocny
organizowany przez Akcję
Katolicką przy Paraﬁi NNMP
w Pszowie. Dochód z jarmarku przeznaczony zostanie na
doﬁnansowanie wypoczynku
letniego i dożywianie najuboższych dzieci.
(tora)
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WYWIAD TYGODNIA

MECZE ROZGRYWANE 3 MAJA
– SZUKAJ RELACJI NA PORTALU

RAFAŁ PŁÓCIENNIK opowiada, jak
założyłRMF Caroline Team i ściągnął
dozespołu Adama Małysza
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Wspieram swój klub

POLECAMY

 MINIŻUŻEL

Kacper Woryna w pierwszych zawodach sezonu
potwierdził dobrą formę  3
PIŁKA NOŻNA

OPUSZCZĄ ODRĘ? – str. 3

 AIKIDO

Przyjechał mistrz
z Bułgarii

 10

ŻUŻEL

Wszyscy, którzy chcą pomóc swojemu zespołowi – mogą to teraz zrobić! Wystarczy, że włączą
się w akcję zbierania kuponów. Wiele drużyn boryka się z problemami ﬁnansowymi. Dzięki Tobie
może im być łatwiej. Nasza gazeta i sklep e-futbol organizują konkurs dla klubów piłkarskich.
Główną nagrodą jest komplet strojów piłkarskich. Nagrodzeni zostaną również kibice!
 KONKURS – strona 16

 TENIS STOŁOWY

 TEMAT TYGODNIA

KLASY SPORTOWE – POTRZEBA CHWILI CZY FIKCJA

STRONA 15

POLECAMY

Uczcili jubilata z Gwiazdy
 11
Skrzyszów
POLECAMY

 PIŁKA NOŻNA – Podokręg Racibórz, Rybnik

Zryw Rudnik ograł
lidera C klasy

JAZDA
KONNA NUMERZE:

W NASTĘPNYM

8

os
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 AMATORZY – Koszykówka

Rynek Basket
 ZŁOTE MYŚLI

DARIUSZ
MOMOT

dyrektor RKM Rybnik

 13

SEZON ROZPOCZĘTY – str. 11

Przegrała cała
drużyna. Lepszy
był Gdańsk i tyle.

ry
tra

waliza

c
ja

LKS Bełk w końcu zdobył
komplet punktów

imprezy • rozrywka • kultura

OSAMOTNIONY ANTONIO – str. 9
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 PRACA NA PŁYWALNI
WRE
W raciborskiej Szkole Mistrzostwa Sportowego trwa remont
pływalni, który m.in. polega na
montażu niecki basenu z elementów z blachy nierdzewnej.
W najbliższym czasie zostanie
dostarczony komplet elementów
blaszanej niecki basenu, a po 3
maja odbędzie się ich montaż.
Według harmonogramu prace
mają zostać zakończone pod
koniec lipca. – Jestem bardzo
zadowolony z tego, że ﬁrma wykonuje wszystkie prace zgodnie
z terminami. Wygląda na to, że
pływalnia będzie wyremontowana w dobrym standardzie – z
dumą informuje dyrektor SMS
Arkadiusz Tylka.

 PIŁKA NOZNA – Ekstraliga kobiet

Unia gromi, pokaz siły na Zamkowej

Po czterech bramkach
Winczo, dwa traﬁenia dołożyła Żelazko i po jednym
Landeki i Wiśniewskiej.
W typowym meczu do jednej bramki, gospodynie nie
schodziły z połowy prze UNII STUKNĘŁO�����������������������������������
65 LAT
ciwnika.
Bramkarka Unii
27 kwietnia minęło 65 lat odkąd
Dorota Wilk miała tylko kildziała Unia Racibórz. Tradycje
kakrotnie kontakt z piłką,
wywodzą się od założonego
co pokazuje, jaką siłą ofentego dnia 1946 roku – KS Plania. W latach 1954 i 1956 Unia
sywną dysponował przedwukrotnie zdobyła mistrzociwnik. Okrasą spotkania
stwo Polski juniorów. W 1963
była bramka Anny Żelazko,
drużyna seniorów oparta na
która strzeliła gola „szczupagrupie wychowanków uzyskała
kiem”. Piłka najpierw odbiła
awans do ekstraklasy, gdzie
się od poprzeczki, a po udezajęła ósme miejsce w sezonie
rzeniu podopiecznej Remi1963/1964. Od 2008 roku istgiusza Trawińskiego traﬁła
nieją dwa niezależne Kluby RTP
do bramki AZS–u. BohaterUnia z piłką kobiecą i KP Unia z
ką spotkania była, obecnie
sekcją męską. Obecnie seniorzy
najlepsza piłkarka w kraju,
grają w lidze IV lidze, a kobiety
Agnieszka Winczo, która
w Ekstralidze. Na 19 czerwca są
zaplanowane obchody 65-lecia
klubu.

 POWTÓRZĄ MECZ
Piłkarze LKS Lyski i LKS
Adamowice ponownie rozegrają niedokończony mecz B
klasy podokręgu Racibórz z 3
kwietnia, który został przerwany w 38. minucie na wskutek
zasłabnięcia zawodnika drużyny
gości Tomasza Harnasza,
który zmarł po przewiezieniu do
szpitala. Nowy termin, w którym
kluby rozegrają zawody został
wyznaczony na 1 czerwca (środa) o godzinie 18. Mecz Lysek i
Adamowic zostanie powtórzony
w całości, tym samym wynik,
który utrzymał się do 38. minuty
- 1:0 dla Adamowic został anulowany. Wydział Gier poinformował również o nowym terminie
przełożonego z przyczyny żałoby
meczu Adamowic z Nieboczowami. Spotkanie zaplanowane jest
na 18 maja (środa) godzina 18.

PO MECZU POWIEDZIAŁ

Kolejne wysokie zwycięstwo zanotowały
mistrzynie Polski, które
pokonały u siebie FC
AZS AWF Katowice
8:0.

Remigiusz Trawiński,
trener RTP Unia Racibórz
Jednostronny mecz. W
drugiej połowie tempo
spadło, ale strzeliliśmy
więcej bramek niż w
pierwszych 45 minutach.
Jedynym pozytywem
z takiego grania, jest
możliwość ćwiczenia
ataku pozycyjnego, który
polskim drużynom za bardzo nie wychodzi. W tym
elemencie gry jesteśmy
teraz najlepsi w Polsce.
FOT. WALDEMAR ZIMNY

SPRINTEM
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Anna Żelazko zdobyła dwa gole w meczu. Bramka głową była okrasą spotkania

czterokrotnie umieściła piłkę w siatce bramki przeciwniczek. Najskuteczniejsza
zawodniczka Unitek tym
samym wskoczyła na fotel lidera klasyﬁkacji najlepszych
strzelców – z 19 golami na

koncie. Zdobywając cztery
bramki w tym spotkaniu,
wyprzedza byłą zawodniczkę Unii Annę Sznyrowską o
trzy traﬁenia. Trzecie miejsce ze stratą 6 goli zajmuje
Anna Żelazko, która zdobyła

do tej pory 13 bramek.
W najbliższy wtorek, 3
maja RTP Unia rozegra na
wyjeździe mecz półﬁnału
rozgrywek o puchar Polski z
AZS PWS Biała Podlaska.

RTP Unia Racibórz
FC AZS AWF Katowice

8:0
BRAMKI: Winczo (1.), (karny 15.),
(46.),(76.), Żelazko (49.),(77.), Wiśniewska (59.), Landeka (11.)
RTP UNIA RACIBÓRZ: Wilk, Hajduk,
Mika (Sosnowska 60.), Konsek (Pencherkiewicz 70.), Istokova, Pożerska
(Krupa 60.), Landeka, Stobba, Żelazko, Winczo, Wiśniewska.

WiZ

 PIŁKA NOZNA – IV liga

W Bielsku padł rekord
W meczu z wiceliderem
KP Unia Racibórz doznała
pierwszej porażki tej wiosny. Raciborzanie w Bielsku
zagrali z miejscowym Rekordem otwarty futbol. Gospodarzom wychodziło jednak
wszystko, a gościom zabrakło
skuteczności i szczęścia.

Po pierwszej połowie
miejscowi prowadzili po
pięknym traﬁeniu Papatanasiu z 30 metrów. Napastnik z Bielska traﬁł w samo
okienko bramki Kubowa.
Po wyrównanych 45 minutach nikt się nie spodziewał
pogromu raciborskiej Unii,

PO MECZU POWIEDZIAŁ
Andrzej Marców, trener KP Unia Racibórz
Prowadziliśmy wyrównaną grę, ale Rekord był lepiej poukładaną drużyną. Porażka boli, szczególnie dlatego, bo wysoki wynik
nie odzwierciedla wydarzeń na boisku. Z przebiegu spotkania
nie zasłużyliśmy na tak wysoką porażkę. Brakowało nam skuteczności i szczęścia, a trzecia stracona bramka zaważyła na wyniku. Chłopcom było się ciężko podnieść po stracie tylu goli.

która prowadziła równorzędną grę z wyżej notowanym rywalem. Po przerwie
unici chcieli jak najszybciej
odrobić straty. To spowodowało, że odsłonili się w
defensywie i stracili cztery
bramki w ciągu 16 minut.
Dwa rzuty karne i dyskusyjny gol strzelony ręką,
podcięły skrzydła drużynie z Raciborza, która ostatecznie doznaje dotkliwej
porażki 6:1. Jedyną bramkę dla Unii zdobył Pawlisz
strzelając z półobrotu w długi róg bramki Rekordu. Dla
podopiecznych Andrzeja

Rekord Bielsko–Biała

6:1

KP Unia Racibórz

BRAMKI: Papatanasiu (34., 49. karny), Bogdan (56.),Woźniak (63. karny, 65., 87.)
– Pawlisz (74.)
SĘDZIA: Mirosław Górecki
KP UNIA RACIBÓRZ: Kubów, Selera, Fryt, Chełchowski, Słysz (60. Pytlik), Prusicki
(69. Gawryluk), Podstawka (77. Haras), Kowalczyk, Potaczek, Haras (60. Pawlisz),
Pniewski.
REZ.: Kała, Rachwalski, Szałkowski.
TRENER: Andrzej Marców.

Marcowa jest to pierwsza
porażka na wiosnę, oraz
pierwsza na boisku Rekordu. Raciborska Unia we
wszystkich meczach rundy
wiosennej nie straciła tylu

bramek, ile w tym jednym
spotkaniu. W najbliższym
meczu KP Unia Racibórz będzie rywalizować na wyjeździe z Nadwiślanem Góra.

REKLAMA

Tel. 784 540 134
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Kuchnie murowane,
Kominki,
Wykończenia wnętrz

Altanki ogrodowe,
Wędzarniki,
Grille
i in. konstrukcje z drewna

*SYSTEMY SOLARNE
*DOFINANSOWANIE NAWET 45%

www.dajkor-kolektory.pl
tel. 607645050

 siatki, słupki
 podmurówki
 bramy, furtki

 panele ogrodzeniowe
 akcesoria
 transport, montaż

www.siatexpol.pl
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PO MECZU POWIEDZIELI

Przygotowani na twardo,
zrobieni na miękko

Rory Schlein,
zawodnik KS ROW Rybnik
Możemy powiedzieć, że tor jest problemem, ale wiemy, jak jechać, znamy tor.
Nie byłem może wolniejszy na trasie,
ale dziś najważniejsze było wychodzenie spod taśmy. Choć miałem dobry
start w ostatnim biegu, nawet to nie
przyniosło mi szczęścia.
Adam Pawliczek,
trener KS ROW Rybnik
Pogoda pokrzyżowała nam szyki. Tor po
opadach zrobił się taki, na jakim jeżdżą
w Gdańsku. Ja to sam wiem, bo też tam
jeździłem. Także oni czuli się mniej więcej jak u siebie w domu. Byliśmy przygotowani na twardo. Obawiałem się
tego meczu. Mają bardzo dobry skład.
Ward na rezerwie, Szwedzi, którzy tu jeździli Max i Zetterstroem, wiedzieli, jakich użyć przełożeń, a geometrii toru nie zmieniło się przecież. Nam brakowało Andrzeja (Karpowa – przyp.
Red.). Ronnie kolejny raz udowodnił, że jest słaby. Trzeba z nim
porozmawiać.

Gospodarze nie stanowili w
niedzielę zespołu. Skutecznie
walczył tylko Antonio Lindbaeck i momentami Aleksander Loktajew. Rory Schlein,
który nie wygrał ani jednego
biegu, określił mecz i swoją
postawę słowem – rozczarowanie. Sławomir Drabik
dobrze wychodził ze startu,
ale tracił pozycje i punkty
na dystansie. – Problemy
widziałem już w Poznaniu.
Nie wiem, czy przyczyna
leży w silniku, czy we mnie
– mówił Drabik. Kolejny raz
kompletnie zawiódł Ronnie
Jamroży. Adam Pawliczek,
trener rekinów, zdecydował
się stosować zastępstwo za
Andrieja Karpowa. Manewr
częściowo się powiódł – jadący za niego zawodnicy zdobyli 6 punktów.
Gospodarzom szyki pomieszał obﬁty deszcz, który

FOT. TOMASZ RAUDNER

Żużlowcy KS ROW
Rybnik przegrali 38:52
na własnym torze w
niedzielę w meczu I ligi
żużla z Lotosem
Wybrzeże Gdańsk.

Eugeniusz Skupień szykuje motocykle Ronniemu Jamrożemu. Niestety, zawodnik pojechał słabo.

zaczął padać mniej więcej
trzy kwadranse przed zawodami. Oba zespoły chciały

rozegrać spotkanie. Sędzia
Piotr Nowak zdecydował, że
jeśli o nominalnej godzinie

 MUAY THAI – Proﬁliga Youngblood

Łokcie i kolana
Łukasz Kubiak już
przygotowuje się do
kolejnych, ważnych walk
REKLAMA

Podczas zawodowej gali
Muay Thai, która odbyła
się na Słowacji, Łukasz Kubiak, startujący tym razem
w wyższej kategorii wagowej odniósł kolejne cenne
zwycięstwo na zawodowym
ringu. Rybniczanin pokonał
swojego rywala jednogłośnie na punkty. Walka były
prowadzona na pełnych zasadach Muay Thai, czyli z

użyciem najmocniejszych
broni w tajskim boksie jakimi
są łokcie i kolana. Przeciwnikiem Kubiaka był utytułowany Słowak, Tomas Gasperan.
Obecnie Łukasz Kubiak
przygotowuje się do jednej z
najważniejszych walk w karierze – walki o mistrzowski
pas w amatorskiej Eurolidze
Muay Thai i pucharu świata
w formule K-1.
(pm)

rozpoczęcia meczu, czyli o
17.00, nie będzie padało, poleci przygotować tor do jazdy.
Mocno ubita nawierzchnia
nie ucierpiała od wody. Żużel
rozpoczął się z półgodzinnym
opóźnieniem. Tor z bardzo
twardego zmienił się jednak
na przyczepny. – Trenowaliśmy na twardym torze, a jeździliśmy na takim, który na
co dzień mają żużlowcy w
Gdańsku – mówił po meczu
Adam Pawliczek. Dariusz
Momot, dyrektor sportowy
klubu, mówił jednak na pomeczowej konferencji prasowej, że inny tor w żaden
sposób nie tłumaczy przegranej.
Spotkanie w pierwszej
części było wyrównane.
Pierwszych sześć wyścigów

Dariusz Momot,
dyrektor sportowy KS ROW Rybnik
Szybka drużyna z Gdańska przyjechała
do Rybnika i przegraliśmy. Mieliśmy jednego Antonia Lindbaecka i masę dziur
w składzie. Zastępstwo zawodnika myślę, że spełniło rolę, bo dało 6 punktów,
ale nie dołożył do tego punktów Ronnie
Jamroży, trochę zawiódł Rory Schlein,
Sławkowi brakowało trochę szybkości. Chłopaki z Gdańska
były bardzo szybkie. Pogoda trochę dopisała scenariusza, bo
mieliśmy przygotowany twardy tor. Na takim trenowaliśmy,
ale to nie jest usprawiedliwienie.
KS ROW Rybnik – Wybrzeże Gdańsk 38:52
Rory Schlein – 8+1 (2,1*,2,2,1,0)
Ronnie Jamroży – 3+1 (1*,2,d,0,–,–)
Sławomir Drabik – 5 (2,1,1,1,0)
Andriej Karpow – Z/Z
Antonio Lindbaeck – 15+1 (2,3,3,3,2*,1,1)
Mateusz Domański – 3+1 (2,1*,–,–,0)
Aleksandr Loktajew – 4+1 (1*,0,0,3,0)

kończyło się remisem. Była
to pewna analogia do poprzedniego meczu rekinów
na własnym torze z Polonią
Bydgoszcz. Wtedy jednak
wyścigi wygrywali indywidualnie rybniczanie, a goście
ratowali remisy. Teraz było
na odwrót. Liderzy gości byli
poza zasięgiem gospodarzy,
którzy musieli walczyć, by
przywozić remisy. Pierwsze
indywidualne zwycięstwo
rybniczanie odnieśli dopiero w szóstym biegu. Goście
z Gdańska wypracowali potem czteropunktową przewa-

gę. Zawodnicy ROW Rybnik
odrobili straty i wyszli na prowadzenie w biegach 10. i 11.,
wygranych odpowiednio 4:2
i 5:1. W obu biegach jechał
Lindbaeck. Jednak końcówka Lotosu była druzgocąca.
Wszystkie pozostałe 4 wyścigi wygrali podwójnie. Zasłużone wysokie zwycięstwo
gdańszczan było wynikiem
właściwego spasowania z torem, znakomitej postawy liderów (Jonasson 12 pkt, Max
13 pkt, Zetterstroem 13 pkt i
Ward 10 pkt) i dobrej jazdy
parą.
Tomasz Raudner

18
4 sport-365.pl

| WODZISŁAW
| RYBNIK • wtorek, 3 maja 2011 r.
RACIBÓRZNowiny
WODZISŁAWSKIE

 PIŁKA NOŻNA – Odra Wodzisław

Zdrahal oskarża: „Pomocnicy czeskiego
udziałowca okazali się oszustami”
Marek Zdrahal oskarżył
swoich byłych współpracowników o nieczystą grę.
Dariusz Kozielski zrezygnował z miejsca w zarządzie
klubu.
Sporo rewelacji przyniosła konferencja prasowa, zorganizowana przez
zarząd I–ligowego klubu
piłkarskiego Odra Wodzisław w piątek 29 kwietnia.
Marek Zdrahal oskarżył
swoich dotychczasowych
kompanów o to, że przez
ponad 1,5 roku oszukiwali
Zdenka Zlamala, większościowego udziałowca Odry,
wprowadzając go w błąd co
do sytuacji klubu. – To nie
była wojna polsko–czeska,
ale wojna polsko–polska.
Okazuje się, że był pomysł,
by czeskimi rękami pozbyć
się z Odry kilku osób – uważa Marek Zdrahal.

Szczury uciekły
z okrętu
– Zdenkowi Zlamalowi
przedstawiano nieprawdziwy
obraz sytuacji Odry. Wykorzystywano jego problemy z komunikacją w języku polskim.
Tymi informacjami kierował
pan Surma, większość z nich
nie polegała na prawdzie. Także do innych osób pan Zlamal
nie ma już kompletnie zaufania, jest ich działaniami poirytowany i zdegustowany.
Osoby te uciekły z Odry jak
szczury z tonącego okrętu –
dodaje Zdrahal, precyzując,
że chodzi o Romana Wistubę, Karela Possingera i Jana
Moravcika. Jego zdaniem cała
sytuacja ma ten jeden plus,
że obecnie w Odrze zostali
tylko ludzi, którym rzeczywiście na tym klubie zależy.
Co na to Andrzej Surma,
który formalnie z ramienia

czeskiego akcjonariatu pozostaje przewodniczącym rady
nadzorczej? – Trudno mi to
komentować. Zawsze przekazywałem rzetelne informacje.
Nikogo nie chciałem się też z
Odry pozbywać. Jestem całkowicie zaskoczony – nie kryje
zdziwienia Andrzej Surma.
Były prezes się kaja
Zdrahal sam również bije
się w pierś. To właśnie w
czasie kiedy on został prezesem drużyna z jesieni została kompletnie rozbita przez
Jana Muchę, zatrudnionego
przez Zdrahala na stanowisku dyrektora klubu. – Muchę polecał mi Possinger,
jako człowieka kompetentnego, który wie, jak wybrnąć z
trudnej sytuacji. Do tego polecała go ﬁrma Fortuna, z którą
on prowadził rozmowy na temat sponsoringu. Miałem do

Marek Zdrahal (z lewej) oskarżył swoich byłych współpracowników o oszustwo. Obok Dariusz
Kozielski, który zrezygnował członkostwa w zarządzie klubu

niego zaufanie, nie sprawdziłem go dostatecznie dobrze
– przyznaje Zdrahal.
– Najwięcej w całej sytuacji
stracili akcjonariusze, pan
Rojek i pan Zlamal. Ten
drugi wydał na Odrę 3 miliony złotych. Efekt tego jest
jednak taki, że w Polsce nazywany jest oszustem, a w

 PIŁKA NOŻNA – Odra Wodzisław

Skrobacz chciał zrezygnować
z trenowania Odry
brą grę, ale na pojedyncze
dobre mecze owszem. Kilka
takich spotkań mieliśmy, czy
to z Podbeskidziem, czy w
Radzionkowie, ale zabrakło
nam w nich szczęścia – mówił nieco załamany Skrobacz.
– My wiemy, jakie są przyczyny słabej gry tej drużyny i na pewno nie leżą one
w osobie trenera. Wszyscy
przecież wiedzą, w jakich
warunkach tworzył się ten
zespół. To zawodnicy muszą
się wznieść na wyżyny swoich umiejętności i powalczyć
jeszcze o pozostanie klubu w
I lidze. Trener ma kontrakt na

REKLAMA

www.serwisbob.pl
SKLEP I SERWIS
ROWEROWY BOB
 sprzedaż części
i rowerów różnych marek
 indywidualne doradztwo
i dobór roweru dla klienta
 składanie rowerów
na zamówienie
 naprawy i przeglądy bieżące oraz
specjalistyczne

47-400 Racibórz, ul. Jana Pawła II 16 (wejście od Żorskiej)
mapka dojazdu na stronie www

Tel. 600 883 966 lub 664 031 119

Trener Odry Jarosław
Skrobacz mimo rezygnacji
dalej będzie trenował zespół

Pierwsze zwycięstwo Odry

Odra pokonała 2:1 na wy- bywając tym samym wiosną
jeździe Górnika Polkowice, swojego trzeciego gola. GoKokoszka. Tych doświad- odnosząc tym samym pierw- spodarze doprowadzili do
czonych graczy nam braku- sze od 13 listopada ubiegłego wyrównania jeszcze przed
przerwą, a strzelcem gola zoje. Popatrzmy na Kolejarza, roku zwycięstwo.
Nastroje przed tym me- stał Damian Ałdaś. Mecz był
GKP czy Wartę. Każdy lidość ostry, w efekcie czego
czył, że z tymi drużynami czem w drużynie z Bogumińu siebie wygramy, ale oka- skiej nie były najlepsze. Dzień obaj strzelcy bramek odniezuje się, że w ich składach przed meczem na konferen- śli kontuzje i jeszcze przed
jest po kilku zawodników z cji prasowej trener Jarosław zmianą stron musieli opuekstraklasową przyszłością Skrobacz przyznawał, że po ścić plac gry. W 55. minucie
– tłumaczy przyczyny nie- porażce z Kolejarzem Stróże Odra zdobyła kolejnego gola,
atmosfera w zespole „siadła”.
ale nie został on uznany, bo
powodzeń trener Odry.
– Chłopcy chodzą ze spusz- sędzia dopatrzył się spalone(art)
czonymi głowami – mówił go.
Skrobacz. Jednocześnie jedPrzewagę w drugiej ponak podkreślał, że wierzy w łowie mieli górnicy, którzy
SAMOOBSŁUGOWA MYJNIA BEZDOTYKOWA 24H
możliwość odnoszenia zwy- jednak nie mieli pomysłu na
cięstw przez drużynę złożoną sforsowanie obrony Odry, a
z aktualnych zawodników.
do tego bardzo dobre zawoW Polkowicach drużyna dy rozgrywał Michał Buchaodwdzięczyła
się za tą wiarę lik. Kiedy wydawało się, że
MYJNIA
BEZDOTYKOWA
TRZY STANOWISKA
W TYM
JEDNO ODKRYTE
Skrobaczowi
zwycięstwem.
mecz zakończy się podziaTrener Odry mecz oglądał z łem punktów w 87. minucie
wysokości trybun (zawiesze- na strzał z dystansu zdecydonie za incydent w Radzion- wał się Paweł Polak. Po ładkowie), a jego podopieczni nym uderzeniu piłka wpadła
wyszli na prowadzenie już w do siatki tuż przy prawym
15. minucie. Robert Caha zo- słupku. Odra nie oddała już
�������������������������������������������
stał sfaulowany
w polu kar- prowadzenia i mogła cieszyć
MYCIE BEZDOTYKOWE �������������������������������������������������
���� ��������� ���������� ������ ���� ������� ���������� ���������������
�������
nym,
a
jedenastkę
na bramkę się z pierwszej wiosennej wy��������������������������������������������������������������������������
�����������
������������������������������������������������������������
zamienił Tomasz Stolpa, zdogranej.
(art)
 bogaty wybór programów
 brak mechanicznego tarcia po lakierze
 doskonała czystość bez uszkodzeń lakieru
Górnik Polkowice
Odra Wodzisław
 mycie wybranych elementów pojazdu
Bramki: Damian Ałdaś (38.) - Tomasz Stolpa (16. karny), Paweł Polak (87.)
 brak konieczności demontażu lusterek, bagażnika na dachu, itd.
Skład Odry: Buchalik - Marek (46. Skrobacz), Tanżyna, Cybulski, Caha - Polak,
 dwustanowiskowy odkurzacz
��������
��������
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 w sezonie zimowym także serwis
narciarski

Artur Marcisz

 PIŁKA NOŻNA – I liga

k s.

 serwis amortyzatorów rowerowych

dwa sezony i myślę, że uda
się go wypełnić – mówił Dariusz Kozielski, który w piątek 29 kwietnia sam złożył
rezygnację z członkostwa w
zarządzie klubu.
Brak
doświadczonych
zawodników daje się we
znaki.Zdaniem Skorbacza
główna przyczyna niepowodzeń leży w zimowej zawierusze wokół klubu. – Jan
Mucha, który jest kompletnym ignorantem w sprawach sportowych, rozbił
drużynę z jesieni. Pozwolono odejść takim zawodnikom jak Radler, Markowski,
Kłos, Chmiest, Rybski czy

Na początek zmiany
w organizacji spółki
Na tej samej konferencji
prasowej Dariusz Kozielski
podał informację o swojej
rezygnacji z członkostwa w
zarządzie klubu. – Dostałem
pismo z PZPN, któremu nie

podoba się moje zaangażowanie w Zagłębiu i Odrze.
Dlatego rezygnuję z członkostwa w zarządzie. Na funkcjach i stanowiskach mi nie
zależy. Klubowi będą pomagał na tyle, na ile to możliwe
– wyjaśnia Kozielski. Zdrahalowi pomagał będzie dyrektor klubu Piotr Sowisz, który
został prokurentem zarządu
spółki. Konieczne jest również wybranie nowej rady
nadzorczej klubu, bo obecna funkcjonuje już tylko w
jednoosobowym składzie.
Oprócz jej przewodniczącego Andrzeja Surmy pozostali członkowie wycofali się,
bądź zostali wycofani z jej
składu.

Mia
rki

W zeszłym tygodniu trener
Odry Wodzisław złożył rezygnację z prowadzenia zespołu. Nie została ona jednak
przyjęta przez zarząd klubu.
– Być może ktoś uważa,
że inny trener jest w stanie
zrobić z tą drużyną więcej,
więc nie chcę przeszkadzać
– twierdził Jarosław Skrobacz. Dopytywany, czy zarząd klubu miał do niego
pretensje o słabą grę drużyny, odpowiadał, że nie.
– Chłopcy chodzą ze spuszczonymi głowami, ostatnia
porażka bardzo ich przybiła.
Od początku mówiłem, że
nie stać nas na seryjnie do-

Czechach się z niego śmieją, ponieważ zainwestował
w polski klub – powiedział
Dariusz Kozielski, drugi z
członków zarządu. Szansą
na wyprostowanie sytuacji
ﬁnansowej klubu jest zgoda
akcjonariuszy na podwyższenie kapitału spółki. Miał się
już na to zgodzić Zlamal. Zarząd musi przekonać do tego
jeszcze drugiego udziałowca,
Andrzeja Rojka.
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1:2

Bańczyk, Sikorski, Figiel, Nganbe Nganbe (75. Sobik) - Stolpa (23. Odunka)
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DWIE BRAMKI I ASYSTA BYSIECA

III LIGA

(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

Wyniki • XXII kolejka (30.04.2011 r.)
Energetyk ROW Rybnik - BKS Stal
1:1
Polonia Łaziska Górne - Oderka Opole
1:1
Orzeł Babienica/Psary - Victoria Chróścice 4:0
KS Krasiejów - LZS Leśnica
0:3 (wo)
MKS Myszków - Skalnik Gracze
2:0
LZS Piotrówka - Pniówek Pawłowice Śl. 2:2
Victoria Częstochowa - Start Bogdanowice 0:2
Skałka Żabnica - Rozwój Katowice
1:0

FOT. MAREK PIETRAS

TA B E L A

Piłkarze z Bełku w końcu mogli cieszyć się ze zwycięstwa

1. Energetyk ROW Rybnik
2. LZS Leśnica
3. BKS Stal Bielsko-Biała
4. Oderka Opole
5. Skałka Żabnica
6. Start Bogdanowice
7. Polonia Łaziska Górne
8. Orzeł Babienica/Psary
9. Rozwój Katowice
10. MKS Myszków
11. LZS Piotrówka
12. Pniówek Pawłowice
13. Victoria Częstochowa
14. Victoria Chróścice
15. Skalnik Gracze
16. KS Krasiejów

22
23
23
22
22
22
22
21
21
21
22
21
22
21
21
22

50
45
41
40
37
34
34
30
28
28
27
25
21
20
10
4

50-18
43-24
34-18
33-16
32-23
35-28
32-28
29-24
24-21
32-28
39-34
21-28
20-34
15-36
18-43
6-60

IV LIGA

Jedyna drużyna z naszego regionu, która rywalizuje w I grupie ligi okręgowej
podejmowała na swoim boisku piłkarzy z Chełma Śląskiego. Patrząc na wyniki
ostatnich kolejek, to goście
wydawali się być faworytem
tej potyczki.

LKS Bełk w ostatnim meczu dość wyraźnie przegrał
w Łące, tydzień wcześniej na
swoim stadionie nie dał rady
Pogoni Imielin. Kibice mieli
więc uzasadnione obawy, jak
zakończy się konfrontacja z
trzecią drużyną ligowej tabeli. Humory poprawił im By-

siec, który już w 4. minucie
wpisał się na listę strzelców.
Napastnik z Bełku traﬁł do
bramki rywala po tym, jak
zdecydował się na uderzenie
lewą nogą z 20 metrów. To
dało prowadzenie miejscowej drużynie po pierwszych
45 minutach 1:0.

PO MECZU POWIEDZIAŁ
Sławomir Paluch, trener LKS Bełk
Po dwóch porażkach taki wynik oczywiście cieszy. Mecz był ciężki. Wszyscy pamiętali spotkanie z Imielinem, w którym nie potraﬁliśmy wykorzystać swoich szans i wysoką porażkę w Łące, mimo całkiem niezłej gry. Dziś
oprócz tego, że pokazaliśmy ponownie dobrą grę to jeszcze udało się wygrać. Po raz kolejny potwierdziła się zasada, że w tej lidze każdy może wygrać
z każdym. No może jedynie lider z Pszczyny trochę się wyróżnia, chociaż też
traci punkty.

Po zmianie stron podopieczni Palucha nie zamierzali
spocząć na laurach. W 54. minucie przeprowadzili bardzo
efektowną, zespołową akcję,
która rozpoczęła się w pobliżu ich własnego pola karnego. W efekcie drugą bramkę
strzelił Bysiec. Gości dobił
trzy minuty później Obarski,
który wykorzystał dogranie
Bysieca i ustalił wynik spotkania na 3:0.

LKS Bełk

Po meczu trener gospodarzy nie krył zadowolenia. Trzy
punkty pozwolą na chwilę oddechu jego podopiecznym. 3
maja LKS Bełk jedzie na mecz
do Suszca. Cztery dni później,
w sobotę 7 maja ponownie zagra przed własną publicznością. Tym razem zawodnicy
Palucha ligowych punktów
poszukają w rywalizacji z rezerwami GKS-u Katowice.
Marek Pietras

3:0

Stal Chełm Śląski

BRAMKI: Bysiec (4., 54.), Obarski (57.)
BEŁK: Święty, B. Lasia (M. Lasia), Włodarek, Stajer, Kupczyk, Cichecki (Szeja), Gabryś, Obarski, Horny (Stopa), Bysiec

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 2)

XXI kolejka (30.04.2011)

Rekord B-B – Unia Racibórz
Rydułtowy – Nadwiślan Góra
Żory – Czechowice-Dziedzice
Ruda Śląska – Marklowice
Ornontowice – Rogów
Porąbka – Mikołów
Bojszowy – Czaniec
Podbeskidzie B-B II – Carbo Gliwice

TA B E L A

1. Rogów
2. Rekord B-B
3. Czechowice-Dziedzice
4. Nadwiślan Góra
5. Czaniec
6. Podbeskidzie B-B II
7. Mikołów
8. Ornontowice
9. Bojszowy
10. Rydułtowy
11. Unia Racibórz
12. Porąbka
13. Ruda Śląska
14. Marklowice
15. Żory
16. Carbo Gliwice

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

6:1 (1:0)
0:2 (0:2)
1:0 (1:0)
0:1 (0:0)
0:2 (0:1)
0:3 (0:1)
0:3 (0:0)
3:1 (2:0)

46
44
42
41
37
36
34
30
25
24
21
20
19
19
16
12

36:18
52:18
43:21
49:34
31:22
44:23
31:27
33:37
37:42
34:43
25:53
22:41
37:45
21:29
21:41
25:47

PROMOCJA

 PIŁKA NOŻNA
– Liga okręgowa, III grupa
W KOŃCU WYGRALI

Piłkarze z Jejkowic ostatnich
tygodni nie mogą zaliczyć do
udanych. Przegrali na własnym boisku z Rafako oraz
na wyjeździe w Czyżowicach.
Tą serię przerwali meczem z
Rymerem, który wygrali 2:1 i
awansowali na ósme miejsce
w tabeli.
Już w 3. minucie do bramki
bronionej przez Mieszańca traﬁł Odon, który wykorzystał podanie Wypchoła. Mecz toczył
się głównie w środku pola. Do
końca pierwszej połowy obie
ekipy miały okazję, aby zmienić rezultat meczu. Nic z tego
jednak nie wyszło. Po zmianie
stron bardziej zdecydowanie
zaatakowali gospodarze, co
przyniosło efekt w 60. minucie. Wtedy to na listę strzelców
wpisał się Lemiesz. Honorowe
traﬁenie dla gości było efektem skutecznie wykorzystanego rzutu karnego.

JEDNOŚĆ JEJKOWICE
– RYMER RYBNIK 2:1
BRAMKI: Odon (3.), Lemiesz

(50.) – Mika (52.)
JEDNOŚĆ: Dyczka, Kogut,
Kuczmaszewski, K. Gańczorz
(62. Banaśkiewicz), S. Pieczka,
Wypchoł, M. Pieczka, Reguła,
Paprotny (80. Paszenda), Odon
(90. G. Gańczorz), Lemiesz (70.
Pancer)
RYMER: Mieszaniec, Mika, Tumula, Mikeska, Drobny, Paleń
(46. Moskal), Kurc (81. Krypczyk), Góralczyk, Hawro, Pielczyk, Huwer (69. Skoczylas)
SĘDZIA: Witulski (Zabrze) (pm)

Nie byłeś
na meczu?
Nie rozpaczaj!

Zapowiedzi


III LIGA

(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

XXIV kolejka (07.05.2011)

Victoria Częstochowa – Skałka Żabnica (sb 11:00), Energetyk ROW Rybnik – Leśnica (sb 17:00), Piotrówka
– Rozwój Katowice (sb 17:00), Myszków – Start Bogdanowice (sb 17:00),
Polonia Łaziska Górne – Stal Bielsko-Biała (sb 17:00), Orzeł Psary/Babienica – Skalnik Gracze (sb 17:00), Oderka
Opole – Victoria Chróścice (sb 19:30),
Pniówek Pawłowice – pauza.



IV LIGA

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 2)

XXIII kolejka (07/08.05.2011)

Ruda Śląska – Bojszowy (sb 11:00),
Rydułtowy – Czaniec (sb 17:00), Żory
– Marklowice (sb 17:00), Rekord
Bielsko-Biała – Rogów (sb 17:00),
Czechowice-Dziedzice – Carbo Gliwice
(sb 17:00), Ornontowice – Mikołów
(sb 17:00), Porąbka – Podbeskidzie
Bielsko-Biała II (sb 17:00), Nadwiślan
Góra – Unia Racibórz (nd 17:00).

Przeczytasz
o tym u nas



KLASA OKRĘGOWA

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 1)

XXIII kolejka (07/08.05.2011)

Bełk – GKS Katowice II (sb 17:00), Iskra
Pszczyna – Czarni Piasek (sb 17:00),
Concordia Knurów – Tempo Paniówki
(sb 17:00), Sokół Wola – Leśnik Kobiór
(sb 17:00), Lędziny – Stal Chełm Śląski (sb 17:00), Unia Kosztowy – Łąka
(sb 17:00), Unia Bieruń Stary – Pogoń
Imielin (sb 17:00), Znicz Jankowice
– Krupiński Suszec (nd 17:00).



KLASA OKRĘGOWA

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

XXIII kolejka (07/08.05.2011)

Krzyżanowice – Jedłownik* (sb 17:00
bez udziału kibiców), Nędza – Lubomia (sb 17:00), Syrynia – Gorzyce (sb
17:00), Czyżowice – Świerklany (sb
17:00), Rymer Rybnik – Rafako Racibórz (sb 17:00), Jejkowice – Pszów (sb
17:00), Połomia – Szczejkowice (nd
17:00), Skrzyszów – Pietrowice Wielkie
(nd 17:00).

KLASA OKRĘGOWA
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 1)

Wyniki • XXI kolejka (30.04.2011 r.)
Sokół Wola - Tempo Paniówki
Iskra Pszczyna - Concordia Knurów
Unia Bieruń Stary - Leśnik Kobiór
Unia Kosztowy - Czarni Piasek
Znicz Jankowice - LKS Łąka
LKS Bełk - Stal Chełm Śląski
GKS II Katowice - Krupiński Suszec

TA B E L A

1. Iskra Pszczyna
2. Unia Bieruń Stary
3. Krupiński Suszec
4. Sokół Wola
5. Stal Chełm Śląski
6. GKS II Katowice
7. MKS Lędziny
8. Pogoń Imielin
9. Leśnik Kobiór
10. Czarni Piasek
11. LKS Bełk
12. Concordia Knurów
13. Tempo Paniówki
14. LKS Łąka
15. Unia Kosztowy
16. Znicz Jankowice

21
21
21
21
21
21
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21

2:1
1:0
2:0
2:1
4:3
3:0
3:0
54
36
34
34
32
32
30
30
29
28
27
26
22
19
17
14

54-8
31-22
46-34
32-30
37-37
41-27
35-27
26-31
32-31
30-40
37-38
20-26
30-47
29-41
20-33
26-54

KLASA OKRĘGOWA
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

XXI kolejka (30.04 – 01.05.2011)
1:3 (0:1)
2:1 (0:0)
1:5 (1:2)
0:5 (0:3)
2:1 (1:0)
1:0 (0:0)
1:4 (1:1)
2:1 (1:1)

Krzyżanowice – Świerklany
Nędza – Szczejkowice
Czyżowice – Rafako Racibórz
Syrynia – Jedłownik*
Jejkowice – Rymer Rybnik
Pietrowice Wielkie – Lubomia
Skrzyszów – Gorzyce
Połomia – Pszów

TA B E L A

1. Jedłownik*
2. Krzyżanowice
3. Świerklany
4. Pietrowice Wielkie
5. Rafako Racibórz
6. Nędza
7. Pszów
8. Jejkowice
9. Lubomia
10. Rymer Rybnik
11. Czyżowice
12. Syrynia
13. Połomia
14. Gorzyce
15. Szczejkowice
16. Skrzyszów

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

52
36
36
34
33
32
32
32
31
29
29
24
20
20
18
15

68:13
49:32
42:30
35:31
36:42
39:29
40:31
36:32
38:38
31:35
30:38
35:41
26:40
28:48
29:52
22:52

Pod nazwą Jedłownik* występuje Jastrzębie.

6 sport-365.pl
 PIŁKA NOŻNA – Liga okręgowa, grupa III

XXII kolejka (30.04.2011)
0:0
1:0 (1:0)
1:0 (0:0)
3:0 (2:0)
1:0 (0:0)
4:1 (2:1)
2:3 (2:3)
0:2 (0:0)

TA B E L A

1. Kuźnia Raciborska
2. Górki Śląskie
3. Gaszowice
4. Zawada
5. Krzanowice
6. Rudy
7. Turza Śląska
8. Buków
9. Ruda Kozielska
10. Nowa Wieś
11. Kornowac
12. Krzyżkowice
13. Tworków
14. Ocice Racibórz
15. Rzuchów
16. Samborowice

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

47
43
43
41
34
32
31
30
28
26
26
25
22
20
17
16

57:26
49:18
57:34
39:16
39:29
34:29
43:47
37:31
33:33
35:43
38:46
24:36
23:36
36:67
31:59
28:53

ZAPOWIEDZI
XXIII kolejka (07/08.05.2011)
Kuźnia Raciborska – Tworków (sb 15:00),
Samborowice – Krzanowice (sb 17:00), Nowa
Wieś – Rudy (sb 17:00), Buków – Gaszowice
(sb 17:00), Ruda Kozielska – Kornowac (nd
15:00), Ocice Racibórz – Turza Śląska (nd
17:00), Zawada – Górki Śląskie (nd 17:00),
Rzuchów – Krzyżkowice (nd 17:00).

A KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

Wyniki • XXII kolejka (30.04.2011 r.)
Wicher Wilchwy - Górnik Boguszowice
Pierwszy Chwałowice - LKS Skrbeńsko
Orzeł Jankowice - KS Wielopole
Olza Godów - Polonia Łaziska Rybnickie
Granica Ruptawa - TKKF Zuch Orzepowice
MKS 32 Radziejów - Górnik Czerwionka
Górnik Radlin - LKS Rój
Start Mszana - Płomień Ochojec

TA B E L A

1. Granica Ruptawa
22
2. Górnik Radlin
22
3. Pierwszy Chwałowice
22
4. MKS 32 Radziejów
22
5. LKS Skrbeńsko
22
6. Start Mszana
21
7. Polonia Łaziska Rybnickie 21
8. Płomień Ochojec
22
9. TKKF Zuch Orzepowice 22
10. LKS Rój
22
11. Górnik Czerwionka
22
12. KS Wielopole
22
13. Olza Godów
22
14. Wicher Wilchwy
22
15. Górnik Boguszowice
22
16. Orzeł Jankowice
22

46
45
36
36
35
35
33
31
30
29
27
26
25
24
20
15

0:0
1:1
3:2
2:2
1:1
6:1
1:0
3:2

53-22
39-16
36-27
49-38
54-41
34-32
40-31
40-29
34-36
34-39
40-50
38-51
28-50
35-42
24-47
27-60

Czarni wygrali kolejny mecz o życie
był atakowany przez rywali
główkował jednak wysoko
ponad bramką. Chwilę później dogodną sytuację miał
zawodnik Gwiazdy Szymon
Tlołka, ale jego strzał minimalnie minął prawy słupek
bramki strzeżonej przez Łukasza Strzeleckiego.
Kibice doczekali się bramek tuż przed upływem
drugiego kwadransa gry.
W 28. minucie dobre podanie z głębi pola na lewym
skrzydle otrzymał Mirosław
Pawlusiński. Napastnik gości zdecydował się na strzał
z ostrego kąta, zaskakując
Stręka. Goście jeszcze nie
przestali świętować, a już
padło wyrównanie. Miejscowi rozpoczęli grę od środka
boiska, rzucili długą piłkę w
pole karne Czarnych, gdzie
Łukasz Jackowski wygrał
przepychankę z obrońcami
gości i pokonał Strzeleckiego.

Obie drużyny rozpoczęły
grę ze świadomością sporego ciężaru gatunkowego tego
spotkania. Dlatego też z początku na boisku było sporo
chaosu i szarpaniny. Arbiter
zawodów musiał często używać gwizdka, bo piłkarze nie
przebierali w środkach, próbując powstrzymać rywali.
Pierwsi grę uporządkowali
goście, którzy z czasem zaczęli też przeważać. Kilkakrotnie
po stałych fragmentach gry i
strzałach z dystansu w opałach znajdował się Krzysztof
Stręk, rezerwowy bramkarz
Gwiazdy (Paweł Lajda leczy
kontuzję), który do tego z początku bronił niezbyt pewnie. Dwukrotnie ratował go
słupek. W 15. minucie goście
powinni wyjść na prowadzenie. Po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego w doskonałej sytuacji znalazł się Jan
Krupiński. Boczny obrońca
Czarnych mimo tego, że nie

Gwiazda Skrzyszów

1:4

Czarni Gorzyce

BRAMKI: Jackowski (29.) – Pawlusiński (28.), Pawliczek (48.), Ogierman – k (53.),
Stolarski (63.)
GWIAZDA: Stręk, Hudek, Dróżdż, Wramba, Czech, Świerzyński (78. Kanafek), Jackowski, Woźnica, Czapka (73. Klapuch), Tlołka, Stabla
CZARNI: Strzelecki, Lamczyk, Krupiński, Kotkowski, Stolarski, Ogierman (85. Wala),
Płaczek, Skrzyszowski (78. Adam), Pawlusiński, Pawliczek (87. Łukasiak), Widenka
ŻÓŁTE KARTKI: Czech – Płaczek, Lamczyk

ZAPOWIEDZI
XXIV kolejka (07/08.05.2011 r.)

B KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XXII kolejka (30.04.2011)
2:0 (0:0)
4:1 (3:0)
1:1 (1:1)
3:1 (1:1)
0:4 (0:1)
0:1 (0:0)
1:2 (1:0)
1:4 (0:3)

Lyski – Babice
Cyprzanów – Płonia Racibórz
Brzezie – Pstrążna
Nieboczowy – Bieńkowice
Adamowice – Pawłów
Zabełków – Chałupki
Gamów – Dzimierz
Studzienna – Markowice

TA B E L A

1. Dzimierz
2. Nieboczowy
3. Brzezie
4. Gamów
5. Pawłów
6. Cyprzanów
7. Studzienna
8. Bieńkowice
9. Lyski
10. Markowice
11. Zabełków
12. Chałupki
13. Płonia Racibórz
14. Pstrążna
15. Babice
16. Adamowice

21
20
21
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
19

47
46
38
37
36
34
31
31
26
26
25
20
19
18
15
14

57:18
60:31
39:26
49:42
60:45
45:42
46:38
49:37
40:41
43:44
43:47
36:58
34:68
29:50
37:50
40:70

ZAPOWIEDZI
XXIII kolejka (07/08.05.2011)
Chałupki – Brzezie (sb 17:00), Pawłów – Nieboczowy (sb 17:00), Bieńkowice – Babice (sb
17:00), Cyprzanów – Lyski (nd 13:00), Dzimierz – Zabełków (nd 14:00), Pstrążna – Adamowice (nd 14:30), Płonia Racibórz – Studzienna (nd 15:30), Markowice – Gamów (nd
16:00).

Piotr Dróżdż,
trener Gwiazdy
Co mam
powiedzieć.
Byliśmy po
prostu słabsi,
stąd porażka.
I tyle.
Jan Adamczyk,
trener Czarnych
Wszystko
jasne. Cała
gra rywala
polegała na
kopaniu długich piłek i
to wszystko, co przeciwnik
prezentował. Byliśmy lepsi
i wygraliśmy całkowicie
zasłużenie.

Dawid Widenka, napastnik Czarnych gola nie strzelił,
ale wywalczył rzut karny

Po zmianie stron lepiej w
rytm gry weszli przyjezdni,
którzy od początku narzucili swój styl i w ciągu kilkunastu minut rozstrzygnęli
losy spotkania. Najpierw,
kilka chwil po wznowieniu
gry, Przemysław Pawliczek,
korzystając z bierności zawodników Gwiazdy, zdecydował się na strzał z 25
metrów. Piłka nie została
uderzona zbyt mocno, ale
za to bardzo precyzyjne i

 PIŁKA NOŻNA – A klasa podokręg Racibórz

ZDECYDOWAŁA JEDENASTKA
Górki Śląskie, które w ostatnich
dwóch meczach nie straciły
bramki, chciały podtrzymać dobrą passę w spotkaniu rozegranym u siebie z Wypoczynkiem
Buków. Goście z Bukowa też
mogą się pochwalić dobrą defensywą w rundzie wiosennej,
jeśli tracili gola to zazwyczaj
tylko jednego. Dobra obrona
jednak to nie wszystko, bo żeby
mecz wygrać, trzeba atakować.
Jako pierwsi do ataków rzucili
się goście z Bukowa wspierani
przez swoich głośno dopingujących kibiców. Ku ich zmartwieniu piłkarze Wypoczynku
marnowali sytuację za sytuacją,
a zawodnicy Górek jedynie przyglądali się konstruowanym przez
rywala akcjom. Gospodarze mogli pozazdrościć tak dobrych
okazji do zdobycia gola. Żadna
z drużyn nie strzeliła bramki
do końca pierwszej połowy. W
drugiej części spotkania ożywili
się gospodarze, którzy próbowali otworzyć wynik. Mĳały
kolejne minuty, a gola nie było.

Z kontrą wyszli goście i mogli
jako pierwsi traﬁć do siatki rywala. Stuprocentową sytuację
zmarnował Michał Zając z Bukowa, nie traﬁając do bramki
z jednego metra. – Ta sytuacja
się zemści – powiedział jeden
z kibiców. I faktycznie, długo
nie trzeba było czekać. Wprowadzony po przerwie Tomasz
Zawada wbiegł w pole karne i
został sfaulowany przez gracza

FOT. KOZZ

Wicher Wilchwy - LKS Skrbeńsko , Górnik Boguszowice - KS Wielopole, Pierwszy Chwałowice - Polonia Łaziska Rybnickie, Orzeł Jankowice - TKKF Zuch Orzepowice, Olza Godów
- Górnik Czerwionka, Granica Ruptawa - LKS
Rój, MKS 32 Radziejów - Płomień Ochojec,
Górnik Radlin - Start Mszana

PO MECZU
POWIEDZIELI

W meczu drużyn zagrożonych spadkiem
z ligi okręgowej zdecydowanie zwyciężyli
goście z Gorzyc. Drużynę gospodarzy porażka przygwoździła do ostatniego miejsca.

FOT. ARTUR MARCISZ

A KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

Krzyżkowice – Zawada
Tworków – Rzuchów
Górki Śląskie – Buków
Rudy – Ocice Racibórz
Krzanowice – Ruda Kozielska
Gaszowice – Samborowice
Turza Śląska – Kuźnia Raciborska
Kornowac – Nowa Wieś
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Tomasz Czerny
zdaje się mówić
do kolegi
z drużyny:
“Wstawaj, chłopie!
Musimy wygrać ten mecz”.

przyjezdnych, a sędzia wskazał
na jedenasty metr. Sam poszkodowany podszedł do piłki ustawionej na “wapnie” i pewnie
wykorzystał stały fragment gry.
Gospodarze kontynuowali ataki
na bramkę Bukowa, jednak już
do końca zawodów gol nie padł.
Górki, zdobywając trzy punkty,
nadal pozostają wśród potencjalnych faworytów do awans
(kozz)
do klasy okręgowej.

wpadła za kołnierz nieco
wysuniętego przed bramkę Stręka. 5 minut później
goście cieszyli się z kolejnej
bramki. Obrońca Gwiazdy
Jacek Czech zapaśniczym
chwytem powalił w polu
karnym napastnika gości
Dawida Widenkę i sędzia
musiał wskazać na jedenasty metr. Stręk wyczuł
intencje strzelca, ale uderzenie Marcina Ogiermana
było bardzo precyzyjne i

LKS Górki Śląskie

piłka tuż przy słupku wpadła do siatki Gwiazdy. W
63. minucie było już po meczu. Dośrodkowanie z rzutu wolnego traﬁło na głowę
Tomasza Stolarskiego, który
mimo asysty dwóch obrońców zdołał skierować piłkę
w stronę bramki, a ta wpadła
do siatki tuż przy słupku.
Do końca meczu wynik
nie uległ już zmianie. Czarni wykonali kolejny kroczek
w kierunku bezpiecznego
miejsca. Z kolei Gwiazda
przegrała niezmiernie ważne spotkanie. Z grą jaką
zaprezentowała przeciwko
Czarnym wydaje się, że już
deﬁnitywnie może zostać
czerwoną latarnią ligi okręgowej.

1:0

(art)

LKS Wypoczynek Buków

BRAMKI: Tomasz Zawada (68. karny)
ŻÓŁTE KARTKI: Marcin Mikler, Tomasz Czerny (Górki Śląskie), Mateusz Tomanek,
Łukasz Pawlica (Wypoczynek Buków)
SĘDZIOWALI: Bronisław Pytlik, Grzegorz Piwowarczyk, Arkadiusz Targowski.
LKS GÓRKI ŚLĄSKIE: Mariusz Kołakowski - Piotr Kwiatkowski (46. Tomasz Zawada), Grzegorz Słachowiak, Marcin Czorny, Radosław Moskwa, Łukasz Pogoda,
Marcin Bochenek (89. Damian Napora), Tomasz Czerny, Marcin Mikler, Arkadiusz
Tarasiewicz (87. Robert Halama), Tomasz Sobeczko
LKS WYPOCZYNEK BUKÓW: Szymon Sobol - Adam Lucyga, Marek Tomanek (75.
Aleksander Kucza), Michał Zając (77. Wojciech Konopek), Mieczysław Koźlik (56.
Jacek Mężyk), Łukasz Pawlica, Zbigniew Burek, Mateusz Tomanek, Dawid Kubica,
Kamil Kubica, Rafał Koczy.

PO MECZU POWIEDZIELI
Adam Kubica, trener Wypoczynku Buków
Jeżeli nie wykorzystuje się sytuacji stuprocentowych, no to później się to mści. Szkoda, bo
byliśmy drużyną na pewno lepszą i z gry i z sytuacji. Liczy się to, co wpadnie do bramki i to rywal
strzelił, a nie my. Do sędziów nie mam żadnych
zastrzeżeń, uważam, że nie wypaczyli wyniku
spotkania.
Mieczysław Masłowski, trener Górek Śląskich
Mecz w pierwszej połowie był nudny dla naszych kibiców. Po przerwie spotkanie było
szybsze, graliśmy bardziej kombinacyjną piłkę.
Wejście Tomka Zawady wpłynęło pozytywnie
na zespół. W drugiej połowie wykazywaliśmy
większą determinacje i biorąc pod uwagę tylko
drugą część meczu, to wygraliśmy zasłużenie. Sędziowanie
było na przyzwoitym poziomie.

sport-365.pl 7
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 PIŁKA NOŻNA – A klasa, podokręg Rybnik

Start wykorzystał błędy Płomienia
Płomienia. Animuszu miejscowym starczyło jednak
nie na długo. Powoli do głosu zaczęli dochodzić goście.
Wyrównanie wydawało się
kwestią czasu, ale gola zdobyli gospodarze. W 69. minucie pod bokiem pola karnego
w niegroźnej sytuacji sfaulowany został Janusz Muszyński. Do precyzyjnie dogranej
z rzutu wolnego piłki najwyżej wyskoczył Wojciech Telicha i zrobiło się 2:0.
Gości utrata bramki wcale jednak nie załamała. Już
dwie minuty później cieszyli
się ze zdobycia gola kontaktowego. Rozgrywający dobre
zawody Andrzej Miera przymierzył z rzutu wolnego.
Uderzona z 25. metra piłka
poszybowała ponad murem
zawodników z Mszany i
wpadła tuż przy słupku do
bramki Startu. Zapowiadało
się na spore emocje w końcówce meczu. Nadzieje na
korzystny rezultat zaprzepaścili swojej drużynie obrońcy Płomienia, popełniając
na 10 minut przed końcem
zawodów katastrofalny w
skutkach błąd. Tak fatalnie

Start Mszana

TA B E L A

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

39
36
36
33
32
29
29
28
25
20
17
14
11
10

56-21
48-21
45-29
44-27
47-33
37-29
37-27
37-26
23-30
35-45
34-51
21-48
29-60
26-72

ZAPOWIEDZI
XX kolejka (07/08.05.2011 r.)
Orzeł Palowice - Sygnały Gotartowice, KS 27 Gołkowice - Inter Krostoszowice, Płomień Czuchów
- Forteca II Świerklany, Polonia II Marklowice - Polonia Niewiadom, Żar Szeroka - KP Kamień, LKS
Baranowice - TKKF Jedność Grabownia, Dąb Dębieńsko - Ruch Stanowice

C KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

XV kolejka (30.04 – 01.05.2011)

Wojciech Telicha strzela drugą bramkę dla Startu

zagrywali między sobą piłkę, że ta traﬁła wprost pod
nogi Kindalskiego. Zawodnik gospodarzy wykorzystał
prezent i podwyższył na 3:1.
Nie był to koniec emocji. W
86. minucie dobrze do tej
pory spisujący się Henkel
popełnił błąd. Dośrodkowaną z rzutu rożnego piłkę wypiąstkował tak niefortunnie,

3:2

Płomień Ochojec

BRAMKI: Skomro (47.), Telicha (69.), Kindalski (83.) – Miera (71.), Morgała (81.)
ŻÓŁTE KARTKI: J. Szlosarek, Bujanowski
SĘDZIOWALI: Płowaś, Mandrysz, Kopiec
START: Henkel, Godula (86. Świerczek), Kuźnik, Nowak, Telicha, Król, Pesta, Muszyński (80. Dzierżęga), Kindalski, Skomro, Cięciała (73. Wita)
PŁOMIEŃ: Czok, D. Szlosarek, Matuszewski, Ostrowski, Ochojski, Bujanowski, Miera, J. Szlosarek (79. Bernacki), Zając (55. Popiela), Morgała, Lachowicz (58. Reclik)

że ta niemal spadła na głowę
Gabriela Morgały. Ten z najbliższej odległości dopełnił
formalności, dzięki czemu
ambitnie grający Płomień
zmniejszył rozmiary poraż-

ki. Na więcej jednak Start
nie pozwolił i tym samym
wygrał czwarty wiosenny
mecz.
(art)

PO MECZU POWIEDZIELI
Andrzej Wiśniowski, trener Startu
Ta nasza gra nie wyglądała dziś najlepiej. Nie graliśmy płynnie, nasze akcje były szarpane. Przez
to nie był to zbyt atrakcyjny mecz. Szkoda, bo na
treningach przykładamy dużą uwagę do konstruowania płynnych akcji, ale na razie nie ma to przełożenia na naszą grę.
Krzysztof Skupień, trener Płomienia
Szkoda, że zaczęliśmy dobrze grać dopiero po
stracie bramki. Potem niestety popełniliśmy proste błędy i przegraliśmy mecz. Myślę, że gdyby
nie one, to dziś cieszylibyśmy się ze zwycięstwa.

Traﬁła kosa na Kamień

TA B E L A

1. Nędza II
2. Gaszowice II
3. Siedliska
4. Zawada Książęca
5. Raszczyce
6. Kobyla
7. Jankowice
8. Bogunice
9. Górki Śląskie II
10. Czernica
11. Lyski II
12. Babice II*

15
15
15
15
15
15
15
14
13
15
14
15

36
36
35
27
24
24
18
17
15
13
6
0

Babice II* wycofały się z rozgrywek.

Wiesław Wiera, trener KP Kamień
Zagraliśmy skutecznie, nie odpuszczaliśmy rywalowi pomyłek i to się sprawdziło. Te boisko
jest dla nas trudne, ciężko grać tutaj w piłkę, jednak udało nam się zdobyć komplet, a to zbliża
nas do awansu.
Andrzej Burek, trener Dębu Dębieńsko
My graliśmy piłką, oni strzelili bramkę. Chłopaki
walczyli dzielnie i chwała im za to. Nie odpuszczali do końca, próbowali wyrównać, tym razem
się nie udało. Nie pozostaje nam nic innego, jak
grać i walczyć w kolejnych meczach.

63:11
66:25
51:26
34:22
34:30
38:38
39:42
34:27
26:32
27:49
19:42
6:93

ZAPOWIEDZI
XVI kolejka (07/08.05.2011)
Zawada Książęca – Lyski II (sb 16:00), Bogunice –
Gaszowice II (sb 17:00), Jankowice – Czernica (nd
15:00), Kobyla – Raszczyce (nd 15:00), Siedliska
– Nędza II (nd 17:00), Górki Śląskie II – pauza.

C KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

XIX kolejka (30.04 – 01.05.2011)

TA B E L A

PO MECZU POWIEDZIELI

FOT. MAREK GRECICHA

Nędza II – Kobyla
1:0 (1:0)
Lyski II – Jankowice
0:4 (0:0)
Gaszowice II – Zawada Książęca 3:2 (1:1)
Czernica – Siedliska
1:4 (1:0)
3:0 (wo)
Raszczyce – Babice II
Górki Śląskie II – Bogunice
przełożony

1:0 (1:0)
1:2 (0:1)
1:2 (0:1)
3:0 (0:0)
1:0 (0:0)
3:0 (wo)
pauza

Rudnik – Pietrowice Wielkie II
Bełsznica – Lubomia II
Olza – Owsiszcze
Kokoszyce – Bolesław
Syrynia II – Wojnowice
Borucin – Grzegorzowice
Pietraszyn

 PIŁKA NOŻNA – B klasa, podokręg Rybnik

W arcyważnym meczu na
szczycie tabeli spotkały się
ekipy z Kamienia oraz Dębieńska. Obie drużyny mają
tę samą liczbę punktów, obie
też wciąż mają realne szanse
na awans. Gospodarz – Dąb
Dębieńsko już raz pokonał
KP Kamień 3:1, w tabeli zajmował miejsce 3., drużyna
przeciwna – czwartą lokatę. Przez pierwsze 20 minut
meczu zupełnie nic nie wskazywało na to, że taki stan
rzeczy miałby się zmienić. I
choć obie drużyny naciskały, to Dąb częściej próbował
stwarzać sobie sytuacje podbramkowe. Obraz gry odmienił się w 26. minucie na
korzyść KP Kamień, kiedy to
po ambitnym wejściu Dawida Towarnickiego na połowę
przeciwnika i celnym dograniu piłki, już po chwili ze zdobytej bramki mógł się cieszyć
Michał Tlołka. Mecz nabrał
rumieńców, do przerwy wynik się jednak nie zmienił. Po
rozpoczęciu drugiej połowy

XVIII kolejka (30.04.2011 r.)
Orzeł Palowice - KS 27 Gołkowice
2:0
Płomień Czuchów - Sygnały Gotartowice 0:0
Polonia II Marklowice - Inter Krostoszowice 5:0
Żar Szeroka - Forteca II Świerklany
5:1
LKS Baranowice - Polonia Niewiadom
3:1
Dąb Dębieńsko - KP Kamień
0:1
Ruch Stanowice - TKKF Jedność Grabownia 1:0
1. Sygnały Gotartowice
2. TKKF Jedność Grabownia
3. KP Kamień
4. Dąb Dębieńsko
5. Polonia II Marklowice
6. KS 27 Gołkowice
7. LKS Baranowice
8. Orzeł Palowice
9. Ruch Stanowice
10. Polonia Niewiadom
11. Żar Szeroka
12. Forteca II Świerklany
13. Płomień Czuchów
14. Inter Krostoszowice

FOT. ARTUR MARCISZ

Po zaciętym, ale niezbyt
porywającym meczu, Start
Mszana pokonał drużynę
Płomienia Ochojec. Wszystkie bramki padły dopiero w
drugiej połowie.
Najlepszą okazję do zdobycia gola w pierwszej części
gry miał w 7. minucie Damian Król. Pomocnik Startu
nie traﬁł jednak do pustej
bramki z linii 5 metrów.
Później piłkarze obu drużyn
uraczyli kibiców nudnym
widowiskiem. Gra toczyła
się głównie w środku pola.
Ożywienie nastąpiło dopiero po dwóch kwadransach.
Kotłowało się zwłaszcza pod
bramką Adriana Henkla,
bramkarza Startu, który najwięcej pracy miał po sprawnie wyprowadzanych przez
gości kontrach. Coraz śmielej atakujących gości mógł
skarcić Arkadiusz Kindalski,
ale po jego uderzeniu piłka
minimalnie minęła prawy
słupek bramki.
Miejscowi na przerwę
schodzili w wyraźnie złych
nastrojach, mając do siebie
sporo pretensji. Piłkarze
Startu długo nie wychodzili z szatni. Nie wiadomo, co
trener Andrzej Wiśniowski
im powiedział, ale szybko
odniosło to skutek. Już w 47.
minucie pozostawiony bez
opieki na 11 metrze Mateusz Skomro otrzymał precyzyjne podanie i nie miał
problemów z pokonaniem
Marcina Czoka, bramkarza

B KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

1. Borucin
2. Pietrowice Wielkie II
3. Pietraszyn
4. Rudnik
5. Owsiszcze
6. Syrynia II
7. Olza
8. Bolesław
9. Lubomia II
10. Wojnowice
11. Kokoszyce
12. Bełsznica
13. Grzegorzowice*

18
17
17
18
18
17
17
18
17
18
18
18
17

43
41
37
37
36
29
24
22
18
17
14
5
4

57:14
44:14
48:28
44:20
63:26
51:41
39:36
35:44
26:57
31:42
24:43
17:68
16:62

Grzegorzowice* wycofały się z rozgrywek.

ZAPOWIEDZI
XX kolejka (07/08.05.2011)
Pietrowice Wielkie II – Borucin (sb 15:00), Wojnowice
– Olza (sb 17:00), Owsiszcze – Pietraszyn (sb 17:00),
Bolesław – Syrynia II (sb 17:00), Lubomia II – Kokoszyce (nd 11:00), Bełsznica – pauza, Rudnik – pauza.

C KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

Dąb Dębieńsko
Strzelec jedynej bramki – Michał Tlołka

do ataku wyraźnie ruszyli
gospodarze, jednak na nic
zdawały się ich zabiegi. Niedokładność i brak wykończenia akcji nie pozwalały im na
zdobycie bramki. Zdecydowanie za łatwo oddawali też
piłkę rywalom, skupiając się
przez znaczną część drugiej
połowy na wrzutkach pod
pole karne z własnej połowy,

do których rzadko dochodzili napastnicy. Sytuacje te pozwalały jednak gościom na
konstruowanie niebezpiecznych kontrataków. Z przodu
dalej szalał Dawid Towarnicki wraz z Robertem Szymurą,
jednak im także, mimo kilku
dogodnych sytuacji, nie udało
się zmienić wyniku. Kamień
pokonał Dąb Dębieńsko, zaj-

0:1

KP Kamień

BRAMKI: Michał Tlołka (26.)
DĄB DĘBIEŃSKO: Szewczyk, Tomaszewski, Piecha (65. Bartoszek), Tomecki,
Zajusz (80. Herdzina A.), Bartuszek, Cieślak, Kamiński, Owczarek, Piechulik (75.
Śliwa), Wojna (85. Herdzina M.)
KP KAMIEŃ: Ćwiklinski, Sułkowski, Korzeniowski, Nowak, Glucklich, Tlołka, Mandera, Szymura, Oporski, Horny, Towarnicki (80. Sikora)
ŻÓŁTE KARTKI: Zajusz - Towarnicki, Nowak, Tlołka

mując tym samym trzecie
miejsce w tabeli, i nadal liczy
się w walce o awans. Sytuacja Dębieńska stała się teraz

trudniejsza, jednak drużyna
wciąż zachowuje szanse na
satysfakcjonujący ich wynik.
Marek Grecicha

Wyniki • XV kolejka (30.04.2011 r.)
LKS Zwonowice - Start II Mszana
KS Szczerbice - Iskra Rowień
Jedność Rogoźna - Granica II Ruptawa
LKS II Bełk - Polaris Żory
Naprzód Kłokocin - Unia Książenice

1:1
2:1
2:5
3:5
0:8

Tabela
1. Iskra Rowień
2. KS Szczerbice
3. Granica II Ruptawa
4. Polaris Żory
5. LKS Zwonowice
6. Unia Książenice
7. Start II Mszana
8. Zryw Bzie
9. Jedność Rogoźna
10. LKS II Bełk
11. Naprzód Kłokocin

14
13
14
14
14
14
14
13
13
13
14

33
28
25
25
24
20
18
17
14
9
0

44-15
30-11
40-21
47-24
28-20
33-20
27-23
26-23
23-38
28-38
9-102
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 PIŁKA NOŻNA – C klasa podokręg Racibórz

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA A)

Lider pokonany

XII kolejka (01.05.2011)

Pszów – Studzienna
1:4 (0:3)
1:3 (0:2)
Pawłów – Turza Śląska
Płonia Racibórz – Czyżowice
0:3 (0:1)
Zawada – Syrynia
6:0 (2:0)
Rafako Racibórz – Ocice Racibórz 8:0
(mecz zakończony w 40 minucie z powodu
zdekompletowania drużyny gości)

TA B E L A

1. Czyżowice
2. Rafako Racibórz
3. Pawłów
4. Zawada
5. Pszów
6. Studzienna
7. Syrynia
8. Ocice Racibórz
9. Turza Śląska
10. Płonia Racibórz

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

31
26
21
21
16
15
15
14
13
0

„Zagrali piękny mecz”–
zachwalał poziom spotkania jeden z kibiców. „To był
najlepszy mecz jaki ostatnio
widziałem” – komentował
inny. Trudno się z tym nie
zgodzić. Były emocje, doping kibiców i sytuacje podbramkowe. Mowa o spotkaniu czwartego zespołu
grupy II C klasy podokręgu
Racibórz LKS Zryw Rudnik
z liderem tabeli – LKS Start
II Pietrowice Wielkie.

50:10
53:11
36:25
38:18
33:28
29:32
34:33
24:43
30:57
8:78

ZAPOWIEDZI
XIII kolejka (08.05.2011)
Syrynia – Pszów (nd 11:00), Rafako Racibórz
– Pawłów (nd 11:00), Studzienna – Płonia
Racibórz (nd 11:00), Ocice Racibórz – Zawada (nd 11:00), Czyżowice – Turza Śląska (nd
11:00).

Pierwsze minuty spotkania były bardzo wyrównane.
Grząska murawa utrudniała
dokładne konstruowanie akcji. W pierwszym kwadransie dochodziło do wielu fauli z
obydwu stron, co prowadziło
do groźnych rzutów wolnych.
Żaden jednak nie był wykonany na tyle precyzyjnie, aby
piłka wpadła do bramki. W
kolejnych minutach niewielką przewagę uzyskali gospodarze. Szybko odbierali piłkę

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA B1)

XII kolejka (01.05.2011)

1:5 (0:1)
1:6 (0:1)
0:2 (0:0)
1:5 (0:2)
3:0 (3:0)

1. Krzyżanowice
2. Tworków
3. Krzyżkowice
4. Kornowac
5. Zabełków
6. Olza
7. Rzuchów
8. Pstrążna
9. Dzimierz
10. Brzezie

TA B E L A

12
13
12
12
12
12
13
12
12
12

33
27
27
27
26
13
12
7
5
2

44:9
60:25
32:21
43:10
35:12
27:36
34:38
13:43
7:61
7:47

ZAPOWIEDZI
XIII kolejka (07/08.05.2011)
Dzimierz – Rzuchów (sb 11:00), Kornowac
– Olza (sb 17:00), Krzyżkowice – Krzyżanowice (nd 11:00), Brzezie – Pstrążna (nd 11:00),
Tworków – Zabełków (nd 17:00).

FOT. WK

Rzuchów – Zabełków
Olza – Tworków
Pstrążna – Kornowac
Dzimierz – Krzyżkowice
Krzyżanowice – Brzezie

W meczu nie brakowało zaciętej walki o piłkę

rywalom i próbowali zagrozić z kontrataku bramce Jana
Franczyka. W 30. minucie
Mateusz Winkler przeprowadził piękną akcje. Najpierw
minął jednego z obrońców,
aby później zwodem minąć...
bramkarza i wpakować piłkę do pustej bramki. „Brawo
Mateusz, takie bramki można
oglądać wiele razy!” – krzyczał kibic z Rudnika. Bramka
Winklera dała nadzieję gospodarzom na jeszcze lepszy
wynik, ale też spowodowała
mobilizację w szeregach Pietrowic. Już w 35. minucie nad
poprzeczkę strzelił Damian
Rutyna. W kolejnych pięciu
minutach pietrowiczanie atakowali bramkę Janosza kilkukrotnie. W 41. goście oddali
groźny strzał pod poprzeczkę, bramkarz jednak zachował czujność i wybił piłkę.
W 42. padł gol dla gospodarzy. Sędzia nie uznał bramki
twierdząc, że bramkarz przyjezdnych był faulowany.
Drugą połowę lepiej rozpoczęli goście. Już w 50. minucie
Mateusz Nowak traﬁł w boczną siatkę, a trzy minuty później sytuacji bramkowej nie
wykorzystał Marek Wesoły.

LKS „Zryw” Rudnik

1:0

LKS „Start” Pietrowice

BRAMKI: Mateusz Winkler (30.)
RUDNIK: Janosz, Cięcinka, Szwetka, Himel (75. Kretek), Ryrszlag, Zajonc, Pawlik
(80. Żok), Fojcik, Twaróg, Winkler (85. Żok), Kalabis
PIETROWICE: Franczyk, Pientka, Reichel, Muszal, Szramowski, Wesoły, Rutyna,
Slwester, Nowak (70. Witzisk) (85. Bula), Duerschlag, Machnik
ŻÓŁTE KARTKI: Twaróg (78. Rudnik), Sylwester (78. Pietrowice)
SĘDZIA: Antoni Krybus

PO MECZU POWIEDZIELI
Piotr Poznański, trener Start-u Pietrowice Wielkie
To był mecz walki. W pierwszej połowie zagraliśmy słabo. W drugiej było już lepiej. Rudnik oddał tylko dwa strzały na bramkę, zagrał za to dobrze w obronie. Nie wyszedł nam ten mecz. Nie
zawsze można wygrać. Wynik jest jaki jest i trzeba
grać dalej. W następnych meczach będzie lepiej.
Józef Rzytki, trener LKS-u Zryw Rudnik
Mecz był emocjonujący. Byliśmy zespołem lepszym. U nas rywalom gra się zawsze ciężko. Nie
przegraliśmy u siebie od roku. W naszej grupie
wszystko jest możliwe. Teraz pauzujemy, później
jedziemy do Borucina. Postaramy się tam wygrać i będzie dobrze.

w których Kamil Twaróg w
groźnej sytuacji nie pokonał
bramkarza. Goście chcieli
jeszcze wyrównać i wywalczyli rzut wolny. Strzał z 20
metrów był jednak niecelny.
Po końcowym gwizdku podopieczni Józefa Rzytki nie kryli radości i w drodze do szatni
powtarzali: „Pokonaliśmy lidera!”.

W kolejnym kwadransie dominował Zryw Rudnik. Najpierw stuprocentową sytuacje
zmarnował Andrzej Himel, a
później sytuacje sam na sam
z Franczykiem zepsuł Marek
Fojcik. Jedyną „setkę” w zespole Pietrowic miał Mateusz
Witzisk. Ostatnie pięć minut
regulaminowego czasu gry
to dominacja gospodarzy. Arbiter doliczył siedem minut,

Wojciech Kowalczyk

PROMOCJA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA B2)

XII kolejka (01.05.2011)

Samborowice – Bogunice
Ruda Kozielska – Górki Śląskie
Gamów – Raszczyce
Markowice
Rudy

TA B E L A

1. Bogunice
2. Rudy
3. Markowice
4. Samborowice
5. Gamów
6. Raszczyce
7. Ruda Kozielska
8. Górki Śląskie

10
8
9
10
10
10
10
9

0:4 (0:1)
0:3 (0:2)
2:4 (1:3)
pauza
pauza
27
24
18
12
10
9
7
6

33:9
38:5
37:15
21:29
28:39
16:38
12:27
15:38

ZAPOWIEDZI
XIII kolejka (08.05.2011)

Przyszłość wygrała
i prowadzi w tabeli
Przyszłość wygrała
2:0 na boisku Gwarka
Ornontowice i zwiększyła swą przewagę
nad resztą stawki do 2
punktów.

REGIONALNA LIGA JUNIORÓW
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

Mecz XIX kolejki (30.04.2011)

Unia Racibórz – Concordia Knurów 6:2 (3:1)

ZAPOWIEDŹ
Mecz XXI kolejki (07.05.2011)
Unia Racibórz – MSPN Górnik Zabrze (sb 9:30).

JUNIORZY MŁODSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XII kolejka (30.04 – 01.05.2011)
Pietraszyn – Nędza
1:3 (0:1)
2:3 (1:1)
Pietrowice Wielkie – Adamowice
Zawada – Zawada Książęca
3:0 (wo)
Rogów – Buków (drużyna gości nie przyjechała na mecz)
Lyski
pauza

TA B E L A

1. Lyski
2. Zawada
3. Rogów
4. Pietrowice Wielkie
5. Nędza
6. Adamowice
7. Buków
8. Pietraszyn
9. Zawada Książęca*

10
10
10
11
11
10
9
11
10

30
27
19
16
16
12
10
3
3

44:3
42:11
45:17
30:29
34:35
31:46
32:27
11:73
23:51

Zawada Książęca* wycofała się z rozgrywek.

ZAPOWIEDZI
XIII kolejka (07/08.05.2011)
Rogów – Zawada (sb 11:00), Adamowice
– Pietraszyn (sb 11:00), Buków – Pietrowice Wielkie (nd 11:00), Lyski – pauza, Nędza
– pauza.

Piłkarze Przyszłości do Ornontowic jechali podwójnie
zmobilizowani. Chęć wygranej zwiększała ambicja podrażniona przecież jesienią,
kiedy Przyszłość u siebie
musiała uznać wyższość
Gwarka. Dobre zawody rozgrywał Paweł Wieczorek,
który w 30. minucie wyprowadził swoją drużynę na
prowadzenie. Gol był potwierdzeniem przewagi, jaką
utrzymywała w tym meczu
Przyszłość. Losy spotkania
rozstrzygnął w drugiej połowie, wracający do strzeleckiej formy, Robert Żbikowski, który wykorzystał błąd
obrońców Gwarka i podwyższył na 2:0. W końcówce spotkania wynik mógł
podwyższyć Wieczorek, ale
piłkę po jego uderzeniu wybili z bramki obrońcy.
– Zagraliśmy bardzo dobre

zawody w pierwszej połowie, stwarzając sobie ciekawe sytuacje do zdobycia
gola. Po przerwie zagraliśmy nieco słabiej, być może
zbyt się cofnęliśmy, ale bardzo poprawnie zagrała nasza formacja defensywna i
bramkarz, nie dopuszczając
rywala do klarownych sytuacji. Teraz czeka nas maraton bardzo trudnych meczów z rywalami z czołówki
– powiedział Tomasz Sosna,
trener Przyszłości.

Polonia też wygrała

Bardzo ważne zwycięstwo
odniosła również drużyna
Polonii Marklowice, która
na wyjeździe pokonała 1:0
drużynę Grunwaldu Ruda
Śl. Gola na wagę 3 punktów
zdobył Piotr Kobeszko, który w 84. minucie wepchnął
piłkę do siatki po podaniu
Łukasza Dzierżęgi. Ta, dopiero pierwsza wyjazdowa
wygrana w tym sezonie pozwoliła Polonii utrzymać dystans nad drużyną Żor, która
niespodziewanie pokonała
u siebie dotychczasowego
lidera MRKS Czechowice–
–Dziedzice.
(art)

ry
a
tr

waliza

c

ja

Górki Śląskie – Gamów (nd 11:00), Raszczyce
– Samborowice (nd 11:00), Markowice – Rudy
(nd 11:00), Ruda Kozielska – pauza, Bogunice
– pauza.

 PIŁKA NOŻNA – IV liga

os

JUNIORZY STARSI
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 MINIŻUŻEL – Turniej o Złoty Kilofek Dyrektora Kopalni Chwałowice

TRAMPKARZE STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

KOMPLETNY KACPER WORYNA
Ośmiu najlepszych zawodników z turnieju parowego zakwaliﬁkowało się
do miniturnieju rozgrywanego w systemie pucharowym (dwa półﬁnały i ﬁnał).
Pierwsze miejsce w Turnieju o Złoty Kilofek Dyrektora
Kopalni Chwałowice zajął
bezkonkurencyjny Kacper
Woryna. Drugi był Mike
Trzensiok, a trzeci Krzysztof Wojaczek. Wszyscy ci zawodnicy trenują w Rybkach
Rybnik. – Jesteśmy bardzo
zadowoleni z dzisiejszych
zawodów. W tym sezonie
nie nastawiamy się na jakiś
konkretny cel. Chcemy w
każdych zawodach wypaść
jak najlepiej – powiedział
Mirosław Woryna, opiekun
Kacpra.

TURNIEJ PAR
1. MKMŻ Rybki
Rybnik II – 29 pkt
Robert Chmiel 11
(2,2,2,1,2,2)
Kacper Woryna 18
(3,3,3,3,3,3)
2. GUKS Speedway
Wawrów/MKMŻ Rybki Rybnik – 21 pkt
Kamil Wieczorek 15
(3,2,3,2,3,2)
3. Lotos Wybrzeże
Gdańsk – 20 pkt
4. GUKS Speedway
Wawrów – 20 pkt
5. MKMŻ Rybki
Rybnik I – 19 pkt
Mike Trzensiok 11
(u/w,3,2,1,2,3)
Krzysztof Wojaczek 8
(3,2,0,d,1,2)
6. Orlęta Wrocław/

(pm)

AK Brezolupy – 10
pkt
7. UŚKS Speedway
Częstochowa – 7 pkt

TA B E L A

1. Rudy
2. Kuźnia Raciborska
3. Kobyla
4. Piece
5. Pszów
6. Czernica
7. Nowa Wieś
8. Pstrążna
9. Górki Śląskie

TURNIEJ O ZŁOTY
KILOFEK DYREKTORA KOPALNI
CHWAŁOWICE:

Półﬁnał 2
Finał

1. Kacper Woryna
2. Mike Trzensiok
3. Krzysztof Wojaczek
4. Kamil Nowacki

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

XIV kolejka (30.04.2011)

Kacper Woryna podczas pierwszych
zawodów w Chwałowicach wygrał
wszystko, co mógł

Lyski grają dalej

(opr. pm)

2:0 (1:0)
0:5 (0:2)
4:1 (1:0)
4:4 (4:1)
pauza

Syrynia – Gorzyce
Owsiszcze – Zabełków
Rogów – Bieńkowice
Lubomia – Chałupki
Krzyżanowice
1. Rogów
2. Lubomia
3. Syrynia
4. Chałupki
5. Bieńkowice
6. Zabełków
7. Gorzyce
8. Krzyżanowice
9. Owsiszcze

TA B E L A

13
13
11
12
12
13
12
11
11

34
30
23
22
16
16
10
6
0

70:12
67:21
37:9
46:29
48:33
33:39
33:52
23:69
3:96

ZAPOWIEDZI
Zaległe mecze XIII kolejki
(04.05.2011)
Krzyżanowice – Syrynia (śr 17:00), Gorzyce
– Owsiszcze (śr 17:00).

ZAPOWIEDZI
XV kolejka (07.05.2011)
Chałupki – Rogów (sb 11:00), Zabełków – Syrynia (sb 11:00), Gorzyce – Krzyżanowice (sb
11:00), Bieńkowice – Owsiszcze (sb 11:00),
Lubomia – pauza.

TRAMPKARZE STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 3)

X kolejka (30.04.2011)

0:7 (0:2)
3:0 (1:0)
2:17 (2:5)
pauza

Ocice Racibórz – Krzanowice
Rafako Racibórz – Studzienna
Nieboczowy – Borucin
Cyprzanów

TA B E L A

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

nie zakończyło się wynikiem
7:0.
Drugi mecz pomiędzy drużyną z Nędzy i zespołem z
Grzegorzowic był wyrównany, choć wynik 3:1 nie
odzwierciedlał sytuacji na
boisku. Chłopcy z Grzegorzowic mieli parę dogodnych
sytuacji, których nie zamienili na bramki. W drugiej połowie chłopcy z Nędzy zdobyli
jeszcze dwa gole i ostatecznie
zwyciężyli 5:1.
W trzecim meczu zawodnicy z Lysek świadomi swojej
przewagi wyszli na boisko
zmotywowani i pełni wiary
w zwycięstwo oraz awans
do dalszej rundy rozgrywek.
Zagrali dobrze i skutecznie w
ofensywie. Do przerwy prowadzili 6:0 i marzenia o drugiej rundzie stały się realne.
Ostatecznie wygrali 12:0.

75:16
79:17
43:33
35:44
30:40
33:47
21:36
22:52
13:66

TRAMPKARZE STARSI

 PIŁKA NOŻNA – Coca-Cola Cup

UKS Gracz z Lysek był
gospodarzem i organizatorem pierwszego etapu rundy eliminacyjnej 13. edycji
Ogólnopolskiego Turnieju
Coca-Cola Cup 2010. Zawody rozegrano 18 kwietnia na
boisku Orlik w Lyskach. W
wyniku rozgrywek do dalszego etapu awansowała tylko jedna drużyna. W turnieju
uczestniczyły trzy gimnazja
z Nędzy, Grzegorzowic i Lysek.
Po losowaniu turniej rozpoczęły drużyny z Lysek i
Nędzy. Początkowo pojedynek był rozgrywany w spokojnym tempie, obie ekipy
badały, na co stać rywala. Z
każdą minutą jednak rosła
przewaga gospodarzy, co
odzwierciedlał wynik 3:0 po
pierwszej połowie. W drugiej
lyszczanie dołożyli jeszcze
cztery bramki i całe spotka-

39
27
20
17
16
13
12
8
4

Pszów – Czernica (sb 10:00), Kuźnia Raciborska – Rudy (sb 11:00), Piece – Nowa Wieś (sb
11:00), Pstrążna – Kobyla (sb 11:00), Górki
Śląskie – pauza.

Woryna, Trzensiok,
Szczotka, Wieczorek
(d/0)
Nowacki, Wojaczek,
Mikel, Chmiel (d/0)

13
11
11
12
12
12
12
13
12

3:3 (2:1)
10:3 (4:1)
przełożony
przełożony
pauza

ZAPOWIEDZI
XV kolejka (07.05.2011)

Półﬁnał 1

FOT. MAREK PIETRAS

Na minitorze żużlowym w
Chwałowicach po raz pierwszy w sezonie zawarczały silniki motocyklowe. Co prawda
planowany na sobotę Turniej
o Złotą Lampkę Górniczą
Pamięci Prezesa Andrzeja
Skulskiego organizatorzy, z
powodu ulewy, musieli odwołać, ale już w niedzielę kibice mogli emocjonować się
rywalizacją miniżużlowców.
Na początek rozegrano
turniej par, w którym zwyciężyli gospodarze: Chmiel
– Woryna. Tuż za nimi uplasował się mieszana para złożona z zawodnika Rybek
– Kamila Wieczorka i Marcela Strudzińskiego z GUKS
Speedway Wawrów. Na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy Wybrzeża
Gdańsk.

XIV kolejka (30.04.2011)

Nowa Wieś – Pstrążna
Rudy – Piece
Kobyla – Pszów
Górki Śląskie – Kuźnia Raciborska
Czernica

1. Krzanowice
2. Borucin
3. Rafako Racibórz
4. Ocice Racibórz
5. Studzienna
6. Cyprzanów
7. Nieboczowy

Skład zwycięzców z Lysek: Michał Błaszczok, Łukasz Kuczera, Piotr Grzybek, Marcin Frank, Martin
Bugdol, Tomasz Palica, Paweł Niewrzoł – bramkarz, Dawid Boczek, Bartosz Pytlik, Paweł Grzybek.

STRZELCY BRAMEK; Martin Bugdol (Lyski) 5, Paweł Grzybek (Lyski) 4, Piotr Grzybek (Lyski) 3,
Patryk Harbacz (Nędza) 2, Bartosz Pylik (Lyski), Łukasz Kuczera (Lyski) i Tomasz Palica (Lyski),
jedną bramkę zdobyli: Ernest Chrobocze (Nędza), Szymon Paskuda (Nędza), Tomasz Tumult
(Grzegorzowice), Marcin Frank (Lyski).

9
9
9
8
8
8
9

27
24
15
9
6
6
3

42:5
59:15
18:20
21:37
13:27
25:26
13:61

ZAPOWIEDZI
XI kolejka (07.05.2011)
Borucin – Ocice Racibórz (sb 11:00), Krzanowice – Cyprzanów (sb 11:00), Studzienna
– Nieboczowy (sb 11:00), Rafako Racibórz
– pauza.

ŚLĄSKA LIGA TRAMPKARZY
(ŚL. ZPN KATOWICE)

Mecz XV kolejki (30.04.2011)
Unia Racibórz – MOSiR Jastrzębie

0:3 (0:1)

ZAPOWIEDŹ
Mecz XVI kolejki (08.05.2011)
UKS Ruch Chorzów – Unia Racibórz (nd 10:30).

 PIŁKA NOŻNA – Juniorzy starsi, podokręg Racibórz

KAPITULACJA OCIC

Tylko ośmiu piłkarzy Ocic
wybiegło na boisko. Juniorzy nie oddali meczu wal-

kowerem i postanowili go
rozegrać. Rafakowcy nie
mieli litości dla osłabionych
rywali i wbili im w pierwszej
połowie osiem goli. Bramki
dla gospodarzy zdobyli: Mateusz Wiliger, Damian Botorek, Maciej Pawlisz, Łukasz
Zajda. Tym samym spotkanie prowadzone przez Łukasza Sytnika zakończyło
się zwycięstwem KS Rafako
8:0.
KS RAFAKO – LKS OCICE 8:0
– PRZERWANY PO PIERWSZEJ POŁOWIE
BRAMKI: Wiliger (2.), Botorek (7., 13’.), Pawlisz (17.),

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XIII kolejka (29/30.04.2011)
Gorzyce – Pszów
Kokoszyce – Pietrowice Wielkie
Gamów – Nędza
Kuźnia Raciborska – Tworków
Rogów – Unia Racibórz

Zajda (24., 30., 37., 40.)
KS RAFAKO: Kałuża – Zając,
Miszewski, Figurniak, Błędowski, Woniakowski, Wiliger, Zajda, Pawlisz, Dokupil,
Botorek.
REZERWY: Czerner, Zawitkowski, Drozd.
TRENER: Łukasz Pikuła.
LKS OCICE: Zieliński – Mainusch, Żukowski, Zajda,
Natołoczny, Włodarczyk,
Święty, Solich.
TRENER: Marcin Handziuk.
Wojciech Kowalczyk

TA B E L A

1. Gamów
2. Pietrowice Wielkie
3. Unia Racibórz
4. Rogów
5. Gorzyce
6. Kuźnia Raciborska
7. Pszów
8. Nędza
9. Tworków
10. Kokoszyce

13
13
12
12
12
13
13
13
12
13

3:3 (2:0)
2:5 (0:3)
6:0 (3:0)
8:0 (3:0)
przełożony
33
27
25
25
19
17
16
12
7
0

62:13
37:22
46:21
27:12
47:34
29:30
36:41
31:38
18:49
3:76

ZAPOWIEDZI
XIV kolejka (05/06.05.2011)
Pszów – Kuźnia Raciborska (cz 16:00), Unia
Racibórz – Kokoszyce (pt 17:00), Pietrowice
Wielkie – Gamów (pt 17:00), Nędza – Gorzyce
(pt 17:00), Tworków – Rogów (pt 17:00).

FOT. WK

W meczu 19. kolejki
ligi juniorów starszych
podokręgu Racibórz KS
Rafako podejmowało u
siebie LKS Ocice. Spotkanie trwało... 40 minut,
ponieważ goście zdecydowali, że nie wybiegną na
drugą połowę. Powodem
był brak pełnej kadry meczowej i bolesna porażka
w pierwszej części meczu.

TRAMPKARZE MŁODSI

Damian Botorek (przy piłce) strzelił Ocicą dwa gole

Uwaga! W przypadku takiej samej liczby
punktów o miejscach w tabelach decyduje
bilans bezpośrednich spotkań.

24
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 AIKIDO - Ed Germanov w Raciborzu

 RACIBÓRZ – Nagrodzili zawodników

Odwiedziny bułgarskiego mistrza

Stypendia rozdane

Od 15 do 17 kwietnia w Raciborskim Ośrodku Aikido
gościł światowej klasy mistrz
Aikido sensei Ed Germanov
5 dan Aikikai. 17 kwietnia
odbył się ostatni trening z
sensei, który przebywał w
Raciborzu, na zaproszenie
sensei Jacka Ostrowskiego i
Polskiej Organizacji Aikido.
Sensei Ed Germanov przeprowadził kilka zajęć w raciborskim dojo, mieszczącym
się w SP 15. Były to treningi
Aikido, walka z bronią jo (kij
o dł. ok 130 cm) i tanto (drewniany nóż). W sobotę przeprowadzono również egzaminy
na kolejne stopnie kyu, które były wyczerpujące nawet
dla świetnie przygotowanych
kondycyjnie studentów. Po
trzygodzinnym egzaminie
zakończonym z większymi
i mniejszymi sukcesami nie
było czasu na relaks, tylko
kolejne dwie godziny treningu pod okiem sensei Germanova. W czasie całego stażu
sensei uczył młodych ludzi
różnych technik walki z przeciwnikiem, także z przeciwnikiem uzbrojonym w nóż i
kij (jo). Zaznaczał jednak na
każdym miejscu, iż wraz z
rozwojem umiejętności prowadzenia walki należy rozwijać swój umysł i zgłębiać
ﬁlozoﬁę sztuk walki. Mimo,
że sam jest mistrzem Aikido,
przekonywał, że najlepszą
sztuką walki jest sztuka walki bez walki, czyli przycho-

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr III/22/2011
Rady Miasta Racibórz z dnia
19 stycznia 2011 r. w sprawie
stypendiów sportowych przyznawanych przez prezydenta
Raciborza, zostały pryznane
stypendia zawodnikom, któ-

Zagrał
dla Polski
Łukasz Zejdler, były piłkarz Unii Racibórz, a obecnie
pierwszoligowego czeskiego
Banika Ostrawa zadebiutował w reprezentacji Polski do
lat 19. 26 kwietnia w Struga
w Macedonii Polacy zagrali
mecz towarzyski z zespołem gospodarzy, w którym
bezbramkowo zremisowali.
Zejdler wyszedł w podstawowym składzie i zagrał całe
90 minut. W 65. minucie wychowanek raciborskiej Unii
został ukarany żółtą kartką.
Kariera młodego piłkarza
rozwija się bardzo szybko.
Po przejściu z Unii do juniorów Banika, gdzie spędził pół
roku, traﬁł do seniorskiej kadry klubu z Ostrawy. Trener
Banika, Karol Marko, już w
jednej z pierwszych kolejek
czeskiej ekstraklasy w rundzie wiosennej wstawił Zejdlera do pierwszej jedenastki.
Kilka dobrych występów w
Gambrinus Lidze sprawiło,
że zainteresował się nim trener kadry narodowej do lat
19, Janusz Białek.
(oprac. kozz)

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Wykaz zawodników, którym na okres drugiego kwartału
2011 r. przyznano pomoc ﬁnansową w formie stypendium
oraz kwot rat miesięcznych:

Karol Łaciok, adept Aikido podczas zajęć z mistrzem Germanowem (z lewej)

samolot, nazwie go Aikido i
będzie wytrwale trenował,
pewnego dnia wzniesie się
w przestworza, w swoich marzeniach – powiedział sensei
Ed Germanov.
Karol Łaciok, adept Aikido – Ćwicząc z Germanowem jest dostęp do wiedzy
mistrza u którego ćwiczył
sensei. Mogę rozwijać swoje
techniki, których nie mamy u
nas na treningach. Rozwijam
też swój umysł i ciało, o co tak
na prawdę chodzi w sztukach
walki. Zawsze na zajęciach
jest część podstawowa i bardziej rozbudowana. Czasami mam wrażenie, że mistrz
podczas zajęć rozbudowuje i
dodaje nowe elementy.
Jacek Ostrowski, organizator zajęć z mistrzem Ger-

dzący czasami najtrudniej
sposób uniknięcia walki.
Dowodził również, że ból jest
nieodłącznym towarzyszem
życia, że z bólem musimy nauczyć się żyć, pokonywać go.
Ból jest w naszym umyśle i
tam możemy go pokonać.
Na koniec życzył wszystkim
uczestnikom seminarium,
aby nie ustawali w treningach. – Stały trening ciała i
umysłu niech nas doprowadzi do bycia sensei, niekoniecznie w sensie zdobycia
czarnego pasa Aikido czy
zostania nauczycielem, ale
aby każdy z nas został sensei
dla samego siebie i czerpał z
tego radość życia. Jeżeli ktoś
zapragnie latać w powietrzu, jest to niemożliwe. Ale
jeżeli zbuduje swój własny

manowem – Całe zajęcia od
poprzednich różniły się taktyką. Tematyka na tych warsztatach dotyczyła kija z którym
ćwiczymy, jak i obrony przed
nożem. Następne zajęcia odbędą się w listopadzie, będą
to ćwiczenia z mistrzem z
Japonii, który będzie prowadził egzaminy na stopnie mistrzowskie w Polsce.
Krzysztof Jankowiak, mistrz
Ken Jutsu, 9 dan – Dla mnie
są to drugie zajęcia Aikido.
Bycie uczniem to dla mnie
rzadkość. Zawsze jestem tym,
który prowadzi zajęcia. Znalezienie się w tej innej roli było
dla mnie fajna zabawą. Zapytałem mistrza czy mogę ćwiczyć na zajęciach, bo mógłby
powstać konﬂikt różnych
szkół – tłumaczy. (kozz, WiZ)

 TRÓJBÓJ SIŁOWY - VIII Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych

Upragnione złoto Huraganu
Reprezentanci dwóch raciborskich sekcji terenowych:
„Animusz” oraz „Huragan”
wzięli udział w VIII Regionalnym Mityngu w Trójboju
Siłowym Olimpiad Specjalnych. Zawody odbyły się w
kwietniu w Miedarach koło
Tarnowskich Gór. Damian
Klimek z S.T. „Animusz” w
trójboju siłowym osiągnął
łączny rezultat 270 kg, co
uplasowało go na 3 pozycji.
Na trójbój siłowy składa się
wyciskanie na ławeczce,
martwy ciąg oraz przysiad ze
sztangą. Zawodnik S.T. „Huragan” Sebastian Malinowski
uzyskał łączny wynik 347
kg, co w efekcie przyniosło
pierwsze miejsce i upragniony złoty medal. Debiutujący
w tej dyscyplinie drugi zawodnik „Huraganu” Tomasz
Szmainta brał udział w dwuboju siłowym (ławeczka i
martwy ciąg). Drobny błąd
techniczny w ostatnim rwaniu przeważył na niekorzyść
zawodnika
„Huraganu”,
któremu złoto przeszło koło
nosa i musiał się zadowolić
drugim miejscem. Mimo to,
z uśmiechem na twarzy od-

1. Dawid Ersetic – MKZ „Unia” 800 zł
2. Mateusz Wolny – MKZ „Unia” 800 zł
3. Kamil Błoński – MKZ „Unia” 550 zł
4. Mateusz Wanke – MKZ „Unia” 550 zł
5. Arkadiusz Gucik – MKZ „Unia” 300 zł
6. Krzysztof Bańczyk – MKZ „Unia” 100 zł
7. Bartłomiej Derwieczyński – MKZ „Unia” 100 zł
8. Marek Fijas – MKZ „Unia” 100 zł
9. Kamil Koszany – MKZ „Unia” 100 zł
10. Kacper Wołek – MKZ „Unia” 100 zł
11. Sara Jezierzańska – LKS „Dąb” 450 zł
12. Sebastian Jezierzański – LKS „Dąb” 250 zł
13. Nikola Chluba – LKS „Dąb” 200 zł
14. Aleksandra Iwanowska – LKS „Dąb” 200 zł
15. Justyna Ratyńska – LKS „Dąb” 200 zł
16. Paweł Drzeżdzon – LKS „Dąb” 200 zł
17. Mateusz Pukas – LKS „Dąb” 150 zł
18. Mateusz Kampik – LKS „Dąb” 100 zł
19. Patryk Ołenczyn – LKS „Dąb” 100 zł
20. Nataniel Ostrowski – LKS „Dąb” 100 zł
21. Patryk Gołuchowski – LKS „Dąb” 100 zł
22. Michał Grzeszczuk – LKS „Dąb” 100 zł
23. Patryk Żelechowski – LKS „Dąb” 100 zł
24. Justyna Święty – MKS–SMS „Victoria” 400 zł
25. Rafał Smoleń – MKS–SMS „Victoria” 400 zł
26. Krzysztof Tokarski – MKS–SMS „Victoria” 400 zł
27. Katarzyna Nawaryńska – MKS-SMS „Victoria” 350 zł
28. Katarzyna Rogacz – MKS-SMS „Victoria” 200 zł
29. Wojciech Gabrysz – MKS-SMS „Victoria” 200 zł
30. Maciej Sudenis – MKS-SMS „Victoria” 200 zł
31. Agnieszka Ostrowska – AZS PWSZ 500 zł
32. Joanna Bach – AZS PWSZ 100 zł
33. Sabina Kajtoch – AZS PWSZ 100 zł
34. Katarzyna Widzik – AZS PWSZ 100 zł
35. Tomasz Marcinek – AZS-AWF Katowice 400 zł
36. Tomasz Brembor – AZS-AWF Katowice 250 zł
37. Mariola Krzemińska – AZS-AWF Katowice 150 zł
38. Natalia Rypel – AZS-AWF Katowice 150 zł
39. Jakub Goliniewski – AZS-AWF Katowice 150 zł
40. Dawid Klecha – AZS-AWF Katowice 150 zł
41. Kamil Tarnawski – KS „Łamator” 200 zł
42. Bartosz Hończak – KS „Łamator” 100 zł
43. Katarzyna Szymańska – GSML 300 zł
44. Jakub Grochowski – WKS „Śląsk” 200 zł
45. Karolina Wojciechowska – „Polonia” Rybnik 200 zł
46. Michał Obruśnik – KSz „Silesia” 150 zł
(oprac. kozz)

 SCHLAGBALL - Międzynarodowy Turniej piłki palantowej
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

 PIŁKA NOŻNA - Reprezentacja Polski do lat 19

rzy osiągnęli wynik sportowy
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym, przeznaczone
m.in. na realizację programu
szkolenia i udział we współzawodnictwie.

Święto palanta
Tomasz Szmainta (2. miejsce) wraz z jednym z trenerów
Magdaleną Michalewską

bierał swój srebrny medal.
Gościem na zawodach był,
mistrz świata strongman
amatorów Mateusz Baron.
W przerwie zawodów dał
popis swojej siły w wyciskaniu na ławeczce i martwym
ciągu. W tym ostatnim wykorzystał wszystkie krążki
dostępne na zawodach, co
na zawodnikach wywarło
duże wrażenie. Reprezentanci z Raciborza zrobili
sobie pamiątkowe zdjęcie z

Mateuszem, a zawodnik „Huraganu” Tomasz Szmainta
w czasie pozowania zdążył
wypytać siłacza o wszystkie
sukcesy sportowe. Dla naszych zawodników Mityng
w Miedarach był uwieńczeniem całorocznych treningów, które często – jak to w
przypadku Damiana z S.T.
„Animusz” przeprowadzane
są pod okiem profesjonalnego trenera.
(oprac. kozz)

Osiem drużyn zaprosił
Ludowy Klub Sportowy
Cyprzanów na międzynarodowy turniej w schlagballu
(piłce palantowej), który
jest zaplanowany na początek lipca. W trzydniowych
zawodach o Puchar Starosty Raciborskiego wezmą
udział trzy niemieckie, jeden rumuński i cztery polskie zespoły. Pierwszego
dnia zaplanowany jest pokazowy mecz piłki palantowej
i koncert zespołu rockowego. W dniu następnym poza
turniejem odbędzie się program artystyczny i zabawa

taneczna. Trzeci dzień rozpocznie się od Mszy Świętej,
a po niej rozegrany zostanie
ﬁnał turnieju klubowego i
mecz reprezentacji Polski,
Niemiec i Rumunii. Święto
palanta zakończy występ
zespołu folklorystycznego z
Constancji (Rumunia) i zabawa taneczna z zespołem
Colt. Zaproszone zespoły:
Hicktory Koln 08, Kieler
Keulen, F&A Berlin, Federacja OINA, Silesia Rybnik,
Grabów,
Samborowice/
Pawłów, Lublin.
(kozz)
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 TENIS STOŁOWY – III liga

Bernarda Oślizło – oldboy ze Skrzyszowa

kę Leszną Górę. Innego rozwiązania goście pod uwagę
brać w tym meczu nie mogli.
Lesznianka to zupełny outsider ligi, który od miesięcy nie
zaznał smaku zwycięstwa i
chcąc utrzymać się w lidze,
Bełsznica nie miała innego
wyjścia, jak tylko wygrać, co
też się udało. Mecz zakończył
się wynikiem 7:3 na korzyść
Bełsznicy, która zajmuje 14
miejsce, mając już 3 punkty
przewagi nad BISTS-em Bielsko Biała i 3 punkty straty do
KTS-u II Lędziny.
W grupie drużyn walczących o mistrzostwo trzeciej z
rzędu porażki doznała Jedynka Pszów. Tym razem na wyjeździe uległa aż 10:0 Dąbowi
Gaszowice. Na usprawiedliwienie młodych zawodników z Pszowa należy dodać,
że wszystkie trzy spotkania
przegrali z drużynami, które
pretendują do awansu i wyraźnie wyprzedzają resztę
stawki.
(art)

 BIEGI – Memoriał Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka

Gospodarze zdominowali memoriał
Uczniowie rydułtowskich
szkół zdominowali XIX Memoriał Jana Margicioka i
Leopolda Hałaczka, harcmistrzów i poruczników Armii
Krajowej, coroczną imprezą
biegową ulicami Rydułtów.
Impreza odbyła się 28 kwietnia. W kategorii szkół podstawowych – dziewczęta
wygrała SP 1 w Rydułtowach
przed SP 1 Marklowice i SP

Lyski. W kategorii podstawówek – chłopcy najlepsza
okazała się ekipa ZS Rydułtowy przez ZSS Radlin i SP1
Rydułtowy. W kategorii gimnazjów – dziewczęta wygrało
Gimnazjum w Jejkowicach,
drugie miejsce zajęło G Marklowice, trzecie – ZS Rydułtowy. Na tym samym szczeblu
wśród chłopców zwyciężyło
G 1 w Rydułtowach przez

ZSS Radlin I i ZSS Radlin II.
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kategorii
dziewcząt wygrał ZSP 1 im
Powstańców Śląskich w Rybniku przed ZSE-U Rybnik i
ZSP 2 Rydułtowy. Wśród
chłopców pierwsze miejsce
wywalczył ZSP 1 Rydułtowy,
drugie miejsce – ZSB Rybnik
i trzecie – ZSP Radlin I. Najsilniej obsadzoną kategorią

były szkoły podstawowe
– chłopcy, w której wystartowało 16 ekip. Najmniejsza konkurencja była wśród
dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych – 4 ekipy. Tradycyjnie w memoriale wzięli
udział uczniowie zaprzyjaźnionej z Rydułtowami szkoły
w czeskiej Orłowej, ale zajęli
odległe miejsca.
(tora), fot. UM Rydułtowy

W zawodach, które odbyły się w Kokoszycach startowały panie

 JAZDA KONNA – Skoki przez przeszkody

Sezon konny rozpoczęty
Michaela Karpisz, Paulina
Kaczyńska i Eliza Pinior zwyciężyły w zawodach skoków
konnych przez przeszkody,
które odbyły się 1 maja w
Ośrodku Jazdy Konnej w
Kokoszycach.
Uczestnicy zawodów rywalizowali w trzech klasach
konkursowych. Najwięcej,
bo 11 wystartowało w klasie LL, czyli przeszkodach o
maksymalnej wysokości 90
cm. Tutaj rywalizację wygrała Michaela Karpisz na koniu
Haker. Podobnie jak 5 innych zawodników przejazd
ukończyła nie popełniwszy
ani jednego błędu. Wygrała,
bo parkan pokonała z najlepszym czasem. 2. miejsce

(art)

 TENIS ZIEMNY – Turniej MOSiR

Dominika, Paweł i Mateusz
najlepsi na kortach MOSiR-u
Młodzi amatorzy tenisa powalczyli w pierwszym tegorocznym turnieju na kortach
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Wodzisławiu.
W turnieju dla dzieci i
młodzieży, który rozegrano
1 maja wystartowało 13 zawodników, którzy nie wystraszyli się kiepskiej porannej
pogody. W kategorii najmłodszych uczestników wygrał
Paweł Jaskuła, a 2. miejsce
zajęła Natalia Matera. W
kategorii dziewczyn zwyciężyła Dominika Smołka, a 2.
miejsce przypadło Agnieszce
Rygiel. W kategorii chłopców
wygrał Mateusz Kotarski, a 2.
był Karol Szczygielski.
(art)

W biegu wystartowało 16 ekip

wywalczyła Adrianna Rogozińska na koniu Krupier, zaś
3. była Roksana Jędryca na
koniu Eryk.
W klasie L (wysokość
przeszkód do 100 cm) wystartowało 10 zawodników.
Wygrała Paulina Kaczyńska na koniu Werka, nie
popełniając w czasie przejazdu ani jednego błędu, co
udało się również 3 innym
zawodniczkom. 2. miejsce
zajęła Michaela Karpisz na
Hakerze, a 3. Eliza Pinior na
Bursztynie.
Tylko 3 zawodniczki przystąpiły do rywalizacji w klasie P (do 110 cm). Wygrała
Eliza Pinior na Bursztynie.

FOT. MOSIR

Wydarzeniem XXII serii
spotkań w grupie 2. śląskiej
III ligi tenisa był jubileusz
50-lecia gry w rozgrywkach
tenisowych
zawodnika
Gwiazdy Skrzyszów Bernarda Oślizło. 64-letni weteran
karierę tenisową rozpoczynał w Skrzyszowie i tu ją
zakończy – chociaż jeszcze
nie teraz. Grał też w zespołach tenisowej ekstraklasy
z Jastrzębia i Czerwionki.
Zdobył 5 tytułów mistrza i 5
tytułów wicemistrza Polski
Weteranów w grach indywidualnych i deblowych. W
środę 27 kwietnia Gwiazda
uczciła swojego najstarszego
i najbardziej utytułowanego
zawodnika ligowym zwycięstwem. W meczu u siebie pokonała 6:4 wyżej notowaną
drużynę LKS-u Rój II Żory,
dzięki czemu w ligowej tabeli
awansowała na 11 miejsce.
Powody do zadowolenia
mają również zawodnicy
OSP Bełsznica, którzy na
wyjeździe ograli Lesznian-

FOT. MOSIR

Gwiazda uczciła jubilata zwycięstwem

Na kortach MOSiR
rywalizowało 13 zawodników

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary

 SIATKÓWKA – Turniej kobiet Eurovolley
 PIŁKA NOŻNA – Charytatywny Turniej Piłki Nożnej

Zagrają w piłkę dla Krzysztofa Kosidra
W sobotę 7 maja na boisku
Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu przy
ulicy Pszowskiej odbędzie
się czwarta już edycja Charytatywnego Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Starosty.
Drużyny uczestniczące w

tej imprezie wpłacają dobrowolne datki na rzecz byłego
ucznia Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu
Krzysztofa Kosidra, który
uległ ciężkiemu wypadkowi
i porusza się na wózku inwalidzkim. Do tej pory w czasie

trzech edycji zebrano 7 tys.
zł.
W turnieju weźmie udział
10 amatorskich drużyn (ponad 100 zawodników) z terenu powiatu wodzisławskiego
i rybnickiego. Rozpoczęcie
zmagań przewidziane jest na

godzinę 9.00, a zakończenie
około godziny 14.00 – 15.00.
Organizatorami
imprezy
jest Starostwo Powiatowe w
Wodzisławiu, Zespół Szkół
Technicznych z Samorządem Uczniowskim.
(art)

Siatkarskie emocje w „Ósemce”
Sezon siatkarski w naszym
regionie w zasadzie dobiegł
już końca, ale kto ma jeszcze ochotę na dawkę siatkarskich emocji powinien
7 maja przyjść na halę przy
Szkole Podstawowej nr 8 w
Wodzisławiu. W tym dniu rozegrany zostanie tutaj turniej
siatkówki kobiecej „Eurovolley”. Zagrają w nim drużyny

Zorzy Wodzisław, Dwójki
Świerklany, Polonii Łaziska
Górne i Happy Sport Ostrava. Poza emocjami sportowymi organizatorzy zapewniają
wiele innych atrakcji, a wśród
nich prawdziwą żołnierską
grochówkę. Rozpoczęcie turnieju zaplanowano na godz.
10.00.
(art)
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 PIŁKA NOZNA – III liga

Zremisowali bo przysnęli
Energetyk ROW Rybnik

PO MECZU POWIEDZIELI

BKS Stal Bielsko–Biała

Jan Furlepa, trener Energetyka ROW
Szkoda, że na początku drugiej połowy dostaliśmy bramkę na własne życzenie. Ja wiem, iż BKS na wyjazdach gra
bardzo dobrze, udowodnili to dzisiaj, jednak uważam, że
mogliśmy dziś wygrać. Jesteśmy na tyle doświadczoną drużyną, że musimy umieć utrzymać prowadzenie. Przy wyniku remisowym różnie mogło się to wszystko skończyć. My
mieliśmy swoje szanse, ale nasi rywale również. Nie myślę,
żeby drużyna już uwierzyła w awans. Dziś straciliśmy punkty, ponieważ zdrzemnęliśmy się w pierwszych minutach po
przerwie. Musimy się szybko pozbierać i przygotować do
kolejnych meczów. Powtarzam zawodnikom, że nikt przed
liderem nie klęknie.

1:1
BRAMKI: Kocur (36.) – Rejmanowski (47.)
ROW: Paś – Wrześniak (10. Żyrkowski), Mitura, Pielorz, Janik, Wieczorek, (69. Andraszak), Bonk, Kostecki,
Kasprzak (55. Cieślak), Szatkowski
(84. Mazur), Kocur
ŻÓŁTE KARTKI: Janik, Bonk, Kasprzak, Kocur

strzelec musiał opuścić boisko z powodu kontuzji.
Zastąpił go Żyrkowski. Rybniczanie starali się kontrolować przebieg wydarzeń na
boisku. Nie generowało to
jednak okazji strzeleckich.
Do 36. minuty. Wtedy to w
pole karne wpadł Kostecki,
zwiódł obrońców i wyłożył
piłkę Kocurowi. Temu nie
pozostało nic innego, jak pokonać bramkarza z Bielska.
Na przerwę obie ekipy schodziły więc przy prowadzeniu
Energetyka ROW 1:0.

FOT. MAREK PIETRAS

Kamil Kostecki (nr 20) zaliczył w meczu z BKS–em fantastyczną
asystę

ich bramkarz, który w 75
minucie popisał się skuteczną interwencją. Po ostatnim
gwizdku bielszczanie unieśli ręce w górę. To pokazało,
jaki był ich cel. Zawodnicy z
Rybnika nie fetowali zdobycia jednego punktu, ale też
nikt nie robił z tego tragedii.
Jeżeli tylko podopieczni Furlepy utrzymają koncentrację
prze najbliższe kilka tygodni,
to ich awans do II ligi wydaje
się być nie zagrożony.

Po zmianie stron przyjezdni
szybko odrobili straty. Po dośrodkowaniu z prawej strony
Rejmanowski strzałem głową
wpakował piłkę do bramki
Pasia. Jak się później okazało była to bramka, która dała
drużynie gości jeden punkt.
Rybniczanie mieli co prawda
prawie 40 minut, aby zdobyć
zwycięskiego gola, jednak nie
potraﬁli przeprowadzić rozstrzygającej akcji. Co więcej,
remis rybniczanom uratował

Powalczą o awans

 SIATKÓWKA – IV liga

W niedzielę, 8 maja rybniczanie zagrają na swoim
stadionie kolejny mecz. Tym
razem będą podejmować drużynę z Leśnicy, która wdrapa-

ła się na pozycję wicelidera.
Kolejny raz kibice w Rybniku
będą więc świadkiem potyczki z cyklu „hit kolejki”.
Marek Pietras

 GOLF – Turniej inauguracyjny

Najstarszy golﬁsta
w Polsce

PO MECZU POWIEDZIAŁ

FOT. MAREK PIETRAS

Gdy na początku roku
działacze siatkarskiego klubu UKS Jedynka Rybnik
zgłaszali drużynę dziewczyn do rozgrywek IV ligi,
nikt nie przypuszczał, że
podopieczne Antoniego
Adamczyka włączą się do
walki o awans do wyższej
klasy rozgrywkowej. Trudno było oczekiwać takiego
wyniku od dziewczyn, które
są jeszcze kadetkami.
W ostatnim meczu sezonu
zasadniczego do Rybnika
przyjechała drużyna rezerw
AZS UŚ Olimp–Sport Katowice. Rybniczanki wyraźnie
ustępowały swoim rywalkom
siłą ﬁzyczną, co nie przeszkodziło im w podjęcie wyrównanej walki.
Pierwszy set padł łupem
przyjezdnych. Siatkarki z
Rybnika próbowały utrzymywać kontakt punktowy, ale
w końcówce musiały uznać

Jarosław Wieczorek, zawodnik Energetyka ROW
Grając u siebie, musimy zdobywać komplet punktów. Dziś
nasz przeciwnik grał bardzo dobrze, wysoko zawiesił nam
poprzeczkę. Mam nadzieję, że w kolejnym meczy z Oderką
Opole zagrają równie dobrze. Wierzę, że po ostatniej kolejce
będziemy na pierwszym miejscu i nie będzie potrzeby analizować, gdzie można było zdobyć więcej punktów. Na teraz
nie ma jednak możliwości, abyśmy już myśleli o czerwcu.
Skupiamy się na każdym kolejnym spotkaniu i traktujemy je
jako najważniejsze w sezonie.

Młode siatkarki z Rybnika zagrają w turnieju, którego stawką
będzie awans do III ligi

wyższość katowiczanek. Inny
przebiegł miała partia numer
dwa. Wynik najczęściej oscylował wokół remisu. Chociaż
w pewnym momencie Erbud
odskoczył na kilka punktów.

UKS Jedynka ERBUD Rybnik – KU AZS UŚ Olimp–
–Sport Katowice II 1:3 (20:25, 25:23, 24:26,
12:25)
Erbud Rybnik: Funk, Maleszewska, Grzybek, Jaciów, Kurpanik,
Rusek, Zawisza, Krzystała, Hajska, Oszek. Trener: Adamczyk
1. KU AZS UŚ Olimp–Sport Katowice II 14
40
41–9
2. UKS Jedynka ERBUD Rybnik
14
35 37–12
3. MCKiS Jaworzno II
13
26 32–19
4. UKS „Sokół 43” Katowice
14
24 32–25
5. MKS Bielsko–Biała
13
21 27–24
6. UKS Dwójka Świerklany
13
10 14–31
7. UKS „Metalik” Radziechowy
13
6 10–34
8. GLKS Wilkowice
14
0
3–42

Bardziej doświadczone zawodniczki z Katowic odrobiły jednak straty i przy stanie
23:23 o czas poprosił Adamczyk, opiekun rybniczanek.
Po nim jego zawodniczki zdołały wygrać dwie piłki i mogły cieszyć się ze zwycięstwa
w secie. Kolejny rozpoczęły
równie imponująco. Po kilku
minutach prowadziły 3:0 a potem 12:6. Wtedy o przerwę na
żądanie poprosił trener gości.
Od tego momentu lepiej zaczęły grać zawodniczki AZS–u.
Wyszły na prowadzenie 18:17
i ostatecznie wygrały seta na
przewagi. Czwarta, i jak się
później okazała ostatnia, partia tego meczu nie miała już

Antoni Adamczyk, trener
Jedynka ERBUD Rybnik
Jestem
zadowolony z trzech pierwszych setów. Czwarty
nam uciekł ale biorąc pod
uwagę różnicę wiekową
można usprawiedliwić zawodniczki. Zabrakło nam
siły ﬁzycznej i ogrania. Pod
względem technicznym nie
było widać różnicy. Jestem
zaskoczony na plus postawą dziewczyn w całym
sezonie. Z meczu na mecz
grały coraz lepiej, a trzeba
pamiętać, że równocześnie
rywalizowały w kategorii
kadetek, więc mogły czuć
się zmęczone. Na turniej ﬁnałowy jedziemy poszukać
swojej szansy. Nastawie
zespół na walkę.

żadnej historii. Od początku
do końca dominowały przyjezdne, co dało im wygraną w
secie do 12. i w całym meczu
3:1.
Teraz rybniczanki wezmą
udział w turnieju o wejście
do III ligi. Samo uczestnictwo
w nim jest już sukcesem rybnickiej drużyny. Być może
jednak sprawdzi się maksyma, że w sporcie wszystko
jest możliwe. Marek Pietras

FOT. MAREK PIETRAS

Po zwycięstwie w Opolu
piłkarze Energetyka ROW
Rybnik są bardzo blisko wywalczenia awansu do wyższej klasy rozgrywkowej.
Kolejnym krokiem w tym
kierunku miało być pokonanie ekipy BKS–u z Bielska
– Białej. Wszyscy zdawali
sobie sprawę, że zadanie nie
będzie łatwe. Mimo to, kibice wierzyli w wygraną podopiecznych Jana Furlepy i
od początku dopingowali
swoich piłkarzy. Na to samo
mogli liczyć zawodnicy z
Bielska. Na stadion przy ul.
Gliwickiej przyjechała bowiem spora grupa kibiców
BKS–u.
Mecz rozpoczął się dość
spokojnie. Widać było, że
obie ekipy darzą się nawzajem sporym szacunkiem.
W 6. minucie z rzutu rożnego dośrodkowywał Bonk i
głową piłkę uderzył Wrześniak. Nie na tyle jednak
precyzyjnie, aby pokonać
bramkarza rywali. Cztery
minuty później pechowy

Maksymilian Tarabura wciąż jest w znakomitej formie

Rybnicki Klub Golfowy
był organizatorem turnieju
inauguracyjnego połączonego z beneﬁsem Maksymiliana Tarabury, członka zarządu RKG, który obchodził
osiemdziesiąte urodziny.
Jak się okazało, jest on najstarszym czynnym golﬁstą
w Polsce.
W imprezie wystartowało osiemdziesięciu zawodników. Rybnicki klub
reprezentowało szesnastu
golﬁstów. Pozostali uczestnicy na co dzień zrzeszeni
są m.in. w klubie śląskim,
tyskim, pszczyńskim, gliwickim czy opolskim. Turniej w
kategorii open wygrał Włodzimierz Pawlik, który zawody ukończył z wynikiem
– 77 uderzeń. Wśród członków klubu z Rybnika prym

wiedli Bogdan Macionczyk i
Piotr Dragon, którzy wygrali odpowiednio klasyﬁkację
strokeplay brutto i netto. Zawody zostały rozegrane na
polu golfowym w Siemianowicach Śląskich.
(pm)
WYNIKI
ZAWODNIKÓW RKG
Strokeplay brutto
1. Bogdan Macionczyk
2. Marek Kantor
3. Bogdan Tannenberg
STROKEPLAY NETTO
1. Piotr Dragon
2. Jacek Szulik
3. Bartłomiej Til
WYNIKI OPEN
1. Włodzimierz Pawlik
2. Wojciech Łoposzko
3. Piotr Kopiec
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I LIGA

 PIŁKA NOŻNA – Liga amatorska ROW

na boisko wybiegli zawodnicy Rymera. Podejmowali
zespół Solszybu, który od
początku rozgrywek boryka
się z problemami kadrowymi
i ten mecz również rozpoczął
w okrojonym składzie. Po kilkunastu minutach odpadli
kolejni dwaj zawodnicy i Solszyb kończył mecz w ośmiu.
Wynik 11:0 dla Rymera nie
powinien nikogo zaskoczyć,
a dla ambitnie grających zawodników Solszybu należy
się wielki szacunek, za to,
że nie zeszli z boiska. W drugim meczu rozgrywanym w
sobotę mistrz ligi MaxBud
pewnie pokonał ekipę wicemistrza, FC Basseno 4:0,

Po przerwie świątecznej
wznowiła rozgrywki Liga
ROW, która rozegrała 5. kolejkę. Nie zawiedli w niej
faworyci rozgrywek, którzy
powygrywali swoje mecze.
Za miano sensacji w I lidze
można uznać porażkę Centrum z Meksykiem i to aż 0:4
oraz w II lidze przegraną Habrovej z Vikingami 0:3.
Jeszcze się kolejka na dobre
nie rozpoczęła, a okazało się,
że jest problem z obsadą sędziowską. Zespoły zrzeszone
pod egidą OZPN rozgrywały
swoje mecze w sobotę i stąd
wyniknął ten problem.
W sobotnie popołudnie z
zespołów I ligi, jako pierwsi

FOT. LIGA ROW

Faworyci
nie
zawodzą

Rymer Niedobczyce - Solszyb Chwałowice 11:0
MaxBud Rybnik - FC Basseno 4:0
Felgus Meksyk - Centrum Rybnik 4:0
FC Żory - Victoria - Głożyny 4:2
FC Baranowice - AP Instal Chwałowice 1:3
FC Kawasaki - Marat Rybnik 1:7
1. Marat Rybnik
2. Rymer Niedobczyce
3. MaxBud Rybnik
4. AP Instal Chwałowice
5. FC Żory
6. Felgus Meksyk
7. Centrum Rybnik
8. FC Basseno
9. Victoria Głożyny
10. FC Kawasaki
11. FC Baranowice
12. Solszyb Chwałowice

Drużyna MaxBud Rybnik wygrała wysoko swój
mecz i awansowała na trzecie miejsce w tabeli
chodź do przerwy na tablicy wyników było tylko 1:0.
W kolejnym meczu FC Żory
pokonały beniaminka I ligi
drużynę Victorii 4:2. Ciężką
przeprawę miał AP Instal,
jednak zdołał wygrać 3:1 z
FC Baranowice, którzy okupują przedostatnie miejsce
w tabeli. W ostatnim meczu
lider rozgrywek Marat pewnie pokonał FC Kawasaki 7:1,
który rozgrywał mecz w dziesięciu, jednak nie poddał się
i potraﬁł strzelić nawet honorowego gola.
W II lidze na czele nadal
pozostaje niepokonany Old
Stars. Zespół ten w tej kolejce wygrał 4:0 z RowRybem,

ale wynik powinien być dużo
wyższy, jednak napastnicy
Old Stars seryjnie marnowali dogodne sytuacje. Było
to jedyne zwycięstwo gości.
W pozostałych meczach
górą byli gospodarze. Warto
dodać, że drużyna Old Stars
nie straciła jeszcze bramki w
tegorocznym rozgrywkach i
pewnie zmierza po awans.
Na drugim miejscu usadowił się Amator, który pokonał drużynę Continental 5:0.
W następnej kolejce spotkają
się obie te drużyny i będzie
to jeden z najciekawszych
meczów na drugoligowym
froncie. Niegościnni okazali
się zawodnicy RKP, którzy

 KOSZYKÓWKA – Rynek Basket
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11
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25:2
23:6
18:7
17:8
17:13
14:16
11:15
8:11
11:15
8:19
6:19
4:31

II LIGA

pokonali dzielnie grających
zawodników KS Kleszczów
4:3. W pozostałych meczach
Iskra wygrała z Dżonsonami
5:2, Klimapol pokonał FC
Chwałowice 3:1, Ryfama
ograła Lubar 3:0. Niespodzianką zakończył się mecz
Vikingów z Habrovą. Górą
byli gospodarze, wygrywając 3:0. W drużynie Habrovej
zabrakło bramkarzy i musiał
na bramce stanąć obrońca,
a jakby tego było mało w 60.
min spotkania czerwoną
kartę otrzymał jeden z zawodników i mecz kończyli
w dziesiątkę.
Tomasz Kowalczuk

RowRyb - Old Stars Boguszowice 0: 4
Amator Boguszowice - Continental
Żory 5: 0
RKP Caroline Team Rybnik
- KS
Kleszczów 4: 3
Iskra Rowień
- Dżonsony 5: 2
Klimapol Radlin - FC Chwałowice 3: 1
Ryfama Rybnik - Lubar Buzowice 3: 0
Viking Rybnik - FC Habrova 3: 0
1. Old Stars Boguszowice
2. Amator Boguszowice
3. FC Habrova
4. Caroline Team Rybnik
5. Continental Żory
6. Ryfama Rybnik
7. Klimapol Radlin
8. Iskra Rowień
9. Viking Rybnik
10. Lubar Buzowice
11. KS Kleszczów
12. Dżonsony
13. FC Chwałowice
14. RowRyb

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15
13
10
10
10
9
9
9
6
4
3
3
1
0

18: 0
24: 8
19: 9
19: 11
12: 12
9: 5
12: 11
12: 11
12: 12
7: 15
13: 16
8: 23
4: 19
4: 21

 SIATKÓWKA – Rybnika Amatorska Liga Siatkówki

Koszykarze spotkali się na ulicy

Rozpoczęła się runda prawdy
Siatkarze amatorzy z Rybnika rozpoczęli zmagania w
fazie play-off. Rywalizacja
pomiędzy drużynami toczy
się do dwóch zwycięstw. Już
w pierwszej rundzie doszło
do kilku niespodzianek. Największą była poraża zwycięzcy fazy zasadniczej Jedynki

Jankowice II. Liderzy tabeli I
ligi wygrali rewanż i o awansie do ﬁnału zadecyduje
trzecie spotkanie. Do decydującej potyczki awansowała
już ekipa Dwójka Świerklany
Żywiec Zdrój, która uporała
się z Nowa Computer-Mokate-TKKF Pawłowice.
(pm)

PLAY-OFF
II LIGA

I LIGA

FOT. MOSIR RYBNIK

Jak co roku, w pierwszym
dniu maja koszykarze amatorzy z całego regionu spotkali się na rybnickim rynku,
aby wziąć udział w imprezie
Rynek Basket. – Pogoda na
samym początku trochę postraszyła, ale potem dopisała
i do rywalizacji zgłosiły się
42 zespoły. Rozgrywki rozpoczęliśmy punktualnie o
10:00. Kilkadziesiąt meczów
na pięciu koszach wyłoniło
zwycięzców w sześciu kategoriach wiekowych – powiedziała Barbara Kalisz–Gaweł
z rybnickiego MOSiR-u. Organizatorzy zapewniają, że
za rok ponownie zaproszą
wszystkich fanów basketu
do Rybnika.
(opr. pm)
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

W zawodach koszykówki ulicznej wystartowało przeszło czterdzieści zespołów

KOBIETY – 98 i mł.
I miejsce – Marta Szklarska, Karolina Sałata, Justyna Latos
II miejsce – RMKS Rybnik – Michalina Kowalczyk, Klaudia Wernik, Angelika
Hochel

MĘŻCZYŹNI 95 – 97 r.
I miejsce – DJ ED – Daniel Sikora, Jakub Kaziur, Edmund Tomko, Dawid Nowobilski
II miejsce – Niwa – Maciej Worwa, Krzysztof Kopacz, Szymon Miler, Bartosz Porwisz

KOBIETY – 97 i st.
I miejsce – Dziołszki Team – Agnieszka Stawowska, Joanna Czajkowska
Katarzyna Kosczielny, Karolina Kozak.
II miejsce – Bez Nazwy – Dominika Ciecior, Anna Kliche, Magdalena Dudek

MĘŻCZYŹNI 92 – 94 r.
I miejsce – Rafał Kachel Team – Patryk Szklarz, Krzysztof Gawęda
Rafał Kachel
II miejsce – Rymy Rymy – Michał Pierściński, Robert Łapot, Robert Sgodzaj,
Mateusz Bobrowski

MĘŻCZYŹNI – 98 r. i mł.
I miejsce – Dzikie Bobasy – Piotr Smyczek, Piotr Kondys,
Oskar Sot, Wojciech Student
II miejsce – Domestos – Przemysław Olech, Karol Bąk, Kamil Paniuk, Michał
Drybański

MĘŻCZYŹNI 91 r. i st.
I miejsce – WĄTRÓBKI – Aleksander Góra, Robert Kozielski
Piotr Kowalski, Michał Heliosz
II miejsce – Te Typy – Michał Donerstag, Artur Donerstag, Patryk Weisbrot,
Łukasz Drost

O MIEJSCA 1-4
Jar-Trans Fox Pszów - Jedynka Jankowice
II 3:1 i 1:3
Dwójka Świerklany Żywiec Zdrój - Nowa
Computer-Mokate-TKKF Pawłowice 3:1 i 3:0

O MIEJSCA 1-4
Impacto LKS Chałupki - OKIS Gaszowice-Nieszporek.motocykle 3:2 i 0:3
Strzelec Gorzyczki - Dach Decker Victoria
Pilchowice 0:3 i 0:3

O MIEJSCA 5-8
Beer Team Rybnik - Artus Żory 2:3 i 3:0
Leon Internet Rybnik - GAF Gliwice 3:0
i 3:2

O MIEJSCA 5-8
Edytor Team - Rafbol Żernica 3:1 i 1:3
Top Ten Rybnik - TS Euroskok Skok Ziemi
Rybnickiej 3:0 i 1:3

O MIEJSCA 9-12
Jarbud Rybnik Piaski - Olimpia Geotim
Rybnik 3:0
VT Nędza - Kredyty Chwilówki Rybnik 0:3

O MIEJSCA 9-12
KS94 Rachowice - Jedynka Jankowice 3:1 i 0:3
Catering Parys Rydułtowy - Albion Team
gramy dla Kuby 2:3 i 2:3

RUNDA ZASADNICZA
I LIGA
1. Jedynka Jankowice II
2. Świerklany Żywiec Zdrój
3. Mokate Pawłowice
4. Jar-Trans Fox Pszów
5. Beer Team Rybnik
6. Leon Internet Rybnik
7. GAF Gliwice
8. Artus Żory
9. Jarbud Rybnik Piaski
10. VT Nędza
11. Kredyty Chwilówki Ryb.
12. Olimpia Geotim Rybnik

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

62
60
46
42
39
33
26
23
20
19
16
10

64-12
64-17
55-32
48-34
49-37
45-46
38-51
36-52
32-53
27-50
27-58
23-62

II LIGA
1. Gaszowice-Nieszporek
2. Dach Decker Pilchowice
3. Strzelec Gorzyczki
4. Impacto LKS Chałupki
5. Edytor Team
6. Skok Ziemi Rybnickiej
7. Top Ten Rybnik
8. Rafbol Żernica
9. Jedynka Jankowice
10. Albion Team dla Kuby
11. Parys Rydułtowy
12. KS94 Rachowice

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

52
49
46
43
42
42
28
27
23
16
14
13

58-25
57-34
56-32
52-36
55-38
54-40
44-49
41-46
36-53
23-56
26-58
24-59
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RMF Caroline Team jest widoczny podczas rajdów

Adam Małysz przesiadł się z nart do auta

Płóciennik i spółka ścigają się Porsche

 REPORTAŻ – Rafał Płóciennik, rybniczanin, marzył o startach w najważniejszych wyścigach samochodowych. Aby to osiągnąć, założył RMF Caroline Team.

Apetyt rośnie w miarę jeżdżenia
Na początku mieli
dwa samochody, które
zbudowali sami. Potem zaczęli marzyć o
czymś więcej. Powstała
więc zawodowa grupa
specjalizująca się w rajdach off roadowych. To
nie wystarczyło. Rybniczanin Rafał Płóciennik
stwierdził, że musi mieć
gwiazdę, aby marzyć
o Dakarze. Ściągnął
więc do zespołu Adama
Małysza.

RMF Caroline Team
Na początku mieliśmy cztery auta. Każde oczywiście z
innej paraﬁi. Zaczęło się to
jednak kręcić. Firma Mitko
kupiła nam namioty, balon
reklamowy, ekrany. Jakoś to
już wyglądało. Team zaczął
być rozpoznawalny podczas
rajdów. Jedni zaczęli brać z
nas przykład, inni nam zazdrościli. To chyba jednak
w naszym kraju normalne.
Dziś takich drużyn jak nasza
jest sporo. Ale to my byliśmy
pierwsi i tego nikt nam nie
odbierze. Doszedł do nas
nasz patron medialny, czyli RMF. Postawił warunek,
że musi być w nazwie. I tak
się stało. Z nazwą Caroline

Team łączy się smutna historia. Mirek Kozioł, jeden z
członków naszej ekipy miał
córkę Karolinę. To ona praktycznie zbudowała mu samochód, miała ogromną pasję.
Chciała jeździć w rajdach.
Niestety, w wieku dwudziestu kilku lat zmarła na białaczkę. Stąd też ta nazwa
Caroline. Do teamu zaczęli
dołączać kolejni partnerzy.
Za pieniądze sponsorów
pojechaliśmy na pierwsze
poważne zawody. W rajdzie
Drezno – Wrocław przyjechałem na 17. miejscu. Był
to najlepszy wynik wśród
debiutantów. Potem pojechaliśmy rajd w Malezji, który był spadkobiercą Camel
Trophy. To chyba najtrudniejsza impreza przeprawowa. Siedzieliśmy w dżungli
dwa i pół tygodnia. Pierwsze marzenie udało się więc
zrealizować. Startował tam
też Mirek, ojciec Karoliny.
Jechał samochodem, który
razem budowali.
To była końcówka pierwszego roku startów. Firmy
zaczęły nas dostrzegać. Pojawialiśmy się w mediach,
co nie było bez znaczenia.
Wszystko toczyło się w dobrym kierunku.
Projekt Dakar
W roku 2009 wygraliśmy
rywalizację teamów w raj-

dzie Drezno – Wrocław. To
był pierwszy duży sukces.
Po nim zostaliśmy zauważeni w Europie. Ja wygrałem
tam indywidualnie dwa etapy. Rok później nasze auta
były już bardzo wysłużone.
Zaczęliśmy więc zastanawiać się nad rajdami cross
country. Sprzedałem swój
stary samochód i zacząłem
szukać nowych, poważnych
partnerów. Prowadziliśmy
bardzo zaawansowane rozmowy ze Skodą. Wydawało
się, że z nimi będziemy budować nowe auta. Ostatecznie
oni weszli jednak we współpracę z Leszkiem Kuzajem,
legendą rajdów płaskich.
Trochę nas to podłamało, ale
po pewnym czasie spotkaliśmy osobę z Porsche. Przedstawiliśmy jej nasz plan. Po
kilku spotkaniach udało się
nawiązać współpracę. Oni
mieli odpowiednią technologię. Samochody w cross
country muszą być budowane na bazie seryjnych, ale
mogą być dostosowane do
wymogów rajdowych. Na to
trzeba mieć jednak licencję
i Porsche taką właśnie miało. I tak mogliśmy zacząć
realizować projekt Dakar.
Oczywiście nie mówimy o
wyniku sportowym, tylko
o spełnianiu kolejnych marzeń, realizowaniu swojej
pasji. Pewnie minie kilka lat

zanim zaczniemy na to patrzeć przez pryzmat wyniku.
Najpierw musimy się wielu
rzeczy nauczyć, zdobyć niezbędne doświadczenie.

Adam Małysz
Cały czas chodziło mi po
głowie, że sami nie zdołamy przyciągnąć tak dużych
sponsorów, żeby zbudować
budżet na Dakar. Musimy
mieć jakąś top gwiazdę. Po
rozmowach z Generali, gdy
schodziłem
zobaczyłem
plakat Małysza. Przypomniałem sobie wtedy, że on
często w wywiadach podkreślał, że jego pasją, poza
skokami, są terenowe samochody. Zdobyłem telefon do
Roberta Matei. Zadzwoniłem do niego i zacząłem mu
tłumaczyć, o co chodzi. On
na to, że obok jest Małysz
i on mu przekaże telefon.
Przedstawiłem więc swój
pomysł Adamowi. Spotkaliśmy się i szybko wyszło, że
mamy podobne marzenia.
Pierwsze spotkanie trwało
trzy godziny. Adam słuchał
naszych planów z wypiekami na twarzy. Przez rok
utrzymywaliśmy wszystko
w tajemnicy. Wynikało to
z tego, że Małysz chciał dotrwać do mistrzostw świata w Norwegii. To był dość
trudny okres, ponieważ budując budżet nie mogliśmy

oﬁcjalnie mówić, że mamy
umowę z Małyszem. Wynikały z tego różnie, czasem
śmieszne sytuacje. No, ale
teraz jesteśmy już razem.
Wszyscy wiele się uczymy
od Adama. Jego profesjonalizmu, pokory. Na pierwszym
treningu jeździł tak długo, aż
zabrakło mu benzyny.
Dzięki wsparciu wielu ﬁrm,
będziemy mogli wystawić w
Rajdzie Dakar dwie załogi
samochodowe i dwa quady.
Ja, ze względów m.in. ﬁnansowych, musiałem zrezygnować. Będą nas reprezentować
Adam Małysz z Rafałem Martonem i Albert Gryszczuk z
Michałem Krawczykiem.
Kolejne marzenia
Dużo pracy jeszcze przed
nami. Oczywiście będę chciał
wystartować w Dakarze jako
kierowca. Teraz skupiam się
jednak na sprawach organizacyjnych, logistycznych.
Chciałbym również, aby już
w najbliższej edycji Rajdu
Dakar, nasz zawodnik jadący
na quadzie powalczył o zwycięstwo. Uważam, że jest to
możliwe. Wcześniej będziemy startować we wszystkich
edycjach pucharu świata.
Mam nadzieję, że będzie to
dobry trening, ale również
przygoda. Oczywiście będzie
z nami już Adam Małysz.
Notował Marek Pietras

FOT. RMF CAROLINE TEAM (6)

Trudne początki
Gdy byłem małym chłopcem, już marzyłem o tym,
aby wystartować w Camel
Trophy i Dakarze. Sześć lat
temu traﬁł mi się stary Jeep
Wrangler. Zacząłem nim jeździć w Bukowie na żwirowni. Szybko powstała grupa
fanatyków off roadów. Więc
zaczęliśmy więcej jeździć.
Większe góry, większe dziury i auto zaczęło się psuć. Co
gdzieś wyjechałem, to wracałem na holu. Szybko doszedłem do tego, że potrzebuje
lepszego samochodu, jeżeli
chcę podróżować po tak ekstremalnych trasach. Apetyt
rósł w miarę jeżdżenia. Znalazłem kolegę w Tychach i
razem zaczęliśmy budować

samochód. Włożyliśmy do
starej skorupy silnik z BMW.
Wymieniliśmy mosty. Po
tych przeróbkach, które trwały pół roku, miałem najlepszy
samochód na żwirowni. Wystartowałem więc w pucharze Polski. Skończyło się tak,
że samochód mi wybuchł.
Wtedy stwierdziłem, że jest
to drogi sport i nie stać mnie
na niego. Cały czas trzeba
pakować pieniądze w sprzęt.
Do tego koszty startów, obsługi. Miałem jednak w głowie
marzenia o Camel Trophy
i Dakarze. Zebrałem więc
chłopaków i postanowiliśmy
założyć prawdziwy team.

Na mecie rajdu Italian Baja

Rafał Płócienik wychodzi ze swojego cacka

Adam Małysz podczas treniningów nie oszczędza samochodu
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 TEMAT TYGODNIA – Klasy sportowe

W krajach, które zdobywają medale na najważniejszych imprezach sportowych od lat stawia się na
pracę, już nawet nie z młodzieżą, a z dziećmi. Podobny
system współzawodnictwa
kilkuletnich sportowców
próbuje się od dłuższego
czasu zbudować w Polsce.
Ma on w perspektywie doprowadzić do wyselekcjonowania talentów i szlifowania ich od najmłodszych
lat. Podstawą mają być
klasy sportowe w szkołach
podstawowych, szkołach
mistrzostwa sportowego.
W wyniku reformy oświaty
również w gimnazjach.
Na papierze wszystko wygląda więc dobrze. Niestety,
życie często weryﬁkuje teoretyczne założenia. Klasy
sportowe często były tworzone, aby nauczyciele mieli
dodatkowe godziny. Kilka
razy w rybnickich szkołach
dochodziło do przepychanek
pomiędzy klubami a szkołami w temacie obsady zajęć
z wychowania ﬁzycznego w
klasach sportowych. Bardzo
przykry jest widok, kiedy w
zawodach dzieci z klas sportowych przegrywały rywali-

zację z tymi, którzy nie zostali
jeszcze dotknięci przez trenerów. Choć w opinii Grażyny
Szulik, osoby organizującej
miejskie rozgrywki sportowe
takie przypadki należą już do
rzadkości. – To jednak nie
może być wytyczną do oceny rzetelności działania klas
sportowych. Należałoby ocenić, jak one się sprawdzają w
rywalizacji ze swoimi rówieśnikami, którzy na treningi
przeznaczają tyle samo czasu, co one – mówi Szulik.
Na szczęście w Rybniku są
przykłady, że system grupowania najzdolniejszych w
jednej klasie działa. – Wszystko zależy od tego, jak to jest
robione. Jeżeli ma się odpowiednich ludzi, prowadzi się
prawidłowy nabór, to taka
praca może w przyszłości
przynieść korzyści. Bywa, że
problemem jest opór dyrektorów szkół przed zatrudnianiem do prowadzenia klas
sportowych trenerów czy
instruktorów z klubu. Wolą
te godziny obsadzić swoim
nauczycielami. A pamiętajmy, że dobre, profesjonalne
trenowanie z dziećmi jest
kluczem do ich późniejszych
sukcesów – twierdzi Lech

Kowalski, trener młodych
siatkarzy Volley’a Rybnik.
Dodaje również, że powinna być prowadzona szczegółowa weryﬁkacja klas
sportowych. Wystarczy np.
sprawdzić, ile dzieci z tych
klas bierze udział w regularnych rozgrywkach klubowych.
Jednym ze sposobów na
szukanie kandydatów na
przyszłych sportowców są
tzw. turnieje naborowe. Organizuje je wspomniany
wcześniej Volley, ale także np.
Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa
Sportowego przy ZS3 w Rybniku o proﬁlu piłki nożnej.
Właśnie tam przez kilkanaście dni rywalizowały gimnazja z całego regionu. Najlepsi
traﬁali do notesów trenerów.
– Najważniejsza jest selekcja.
To jest podstawa. Jeżeli ktoś
tworzy klasę sportową tylko z tych dzieci, które ma w
szkole, to w mojej opinii jest to
już na tym etapie niedoróbka
– mówi Grzegorz Janik, dyrektor Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. W jego
szkole funkcjonują również
klasy sportowe w liceum. Od
przyszłego roku będzie klasa,
w której chłopcy będą objęci

szkoleniem z piłki nożnej, a
dziewczyny z siatkówki. ZS
3 może się już pochwalić kilkoma wychowankami, którzy
grają w najwyższych klasach
rozgrywkowych. Marcin Wodecki, Gabriel Nowak grają w
ekstraklasie w barwach Górnika Zabrze. Michał Buchalik,
Szymon Jary również biegali
już po najlepszych boiskach w
Polsce, a obecnie bronią braw
pierwszoligowej Odry Wodzisław. W ekipie Energetyka
ROW Rybnik, która walczy
o awans do II ligi występuje
kilku wychowanków szkoły,
m.in. Mateusz Szatkowski,
Jasiu Janik, Dawid Bober czy
Tomasz Kasprzak.
Oprócz szukania i szkolenia talentów celem klas sportowych powinno być dbanie
o wszechstronne przygotowanie sprawnościowe swoich podopiecznych. Poza
tym priorytetem powinno
być wpajanie zasad etyki
sportowej, dyscypliny, wysoki poziom przygotowania
techniczno-taktycznego.
Pomyślna realizacja założeń jakie towarzyszą funkcjonowaniu klas sportowych
daje szansę, jeżeli nawet nie
na wychowanie mistrzów

FOT. ARCHIWUM

Potrzeba czasu czy ﬁkcja?

Młode talenty trzeba szlifować od najmłodszych lat

świata, to na tworzenie swoistej mody na sport wśród
młodzieży. A wszyscy wiemy, że z tym nie jest najlepiej.
– Coraz trudniej zachęcić
młodzież do uprawiania
sportu. Już nie wystarczy
tylko przyjść z informacją,
że coś się tworzy. Wydaje mi
się, że jeszcze w miarę łatwo
jest wśród przedszkolaków
czy siedmio, ośmiolatków.
Tam mocno zaangażowani
są jeszcze rodzice. Potem

bywa gorzej. Najtrudniejsza
jest jednak rywalizacja z
grami, tymi komputerowymi – dodaje na zakończenie
Grażyna Szulik, główny koordynator sportu szkolnego w
Rybniku.
Mimo wszystko wydaje
się, że klasy sportowe to dobry kierunek. Należy tylko
kontrolować, czy miejskie
pieniądze pomagają młodym
sportowcom czy nauczycielom.
Marek Pietras

REKLAMA

 ŻUŻEL – Urodziny Andrzeja Wyglendy

Legenda rybnickiego żużla ma 70 lat

Andrzej Wyglenda

Andrzej Wyglenda to niewątpliwie legenda polskiego,
jak i światowego speedway.
Początki jego kariery żużlowej sięgają końca lat 50–tych.
Pierwsze wielkie sukcesy Andrzej Wyglenda odnotował w
1964 roku, kiedy to wywalczył
tytuł indywidualnego mistrza
Polski i został zwycięzcą Złotego Kasku. Batalię o tytuł najlepszego polskiego żużlowca
wygrał jeszcze trzykrotnie w
latach 1968, 1969 i ostatni raz

Rzecz o Mistrzu Andrzeju – Siedemdziesięciolatku

„Kiery nie chcioł tyrać ze zadku”

Coraz więcej lat mają rybnickie żużlowe legendy,
Siedemdziesiątka dotarła też do Andzrzeja Wyglendy.
Co do tego nie ma chyba najmniejszych sporów,
Że był „śląskim małym rycerzem” żużlowych torów.
Chociaż nie zawsze bywał szybki na starcie,
Gonił rywala zazwyczaj skutecznie i uparcie.
Wciąż podkreślał, że jego jazda dawała dobre skutki,
Bo stosował zasadę; długa prosta – łuk krótki.
Wśród kibiców pamięć o nim jest wciąż żywa,
On sam często na zawodach żużlowych bywa.
O czasach minionych wspomina z łzą w oku,
Martwi się, że następny nie dotrzymają mu kroku.
Było to w Rybniku późno przed czterdziesty laty,
Jak Briggs i Mauger w ﬁnale dostali tęgie baty.
Wyglenda ze Szczakielem walczyli wtedy wspaniale,
W biało – czerwonej parze zdobyli złote medale.
W dniu siedemdziesiątych urodzin życzenia zewsząd płyną,
Niech dostojnego Jubilata szczęśliwe chwile nie ominą.
Niech mu służy zdrowie jeszcze przez długie lata,
By się w końcu doczekał Rybnickiego Mistrza Świata.
J.C. 04.05.2011r.

w 1973 roku. W 1965 i 1970
roku stanął na drugim stopniu podium tych zawodów,
a w 1971 wywalczył brązowy
medal. W tym samym roku
wraz z Jerzym Szczakielem
na torze w Rybniku zdobył
mistrzostwo świata par. Jego
przygoda z indywidualnymi
mistrzostwami świata zaczęła
się w 1964 roku, kiedy to zajął
dwunastą lokatę w Goteborgu. Rok później w Londynie
uplasował się na szesnastej
pozycji, a dwa lata później
również w stolicy Wielkiej
Brytanii zajął piętnaste miejsce. Wyglenda kilkakrotnie
startował w ﬁnale IMŚ, ale
najwyższą lokatę jaką wywalczył w tym cyklu to ósma
pozycja w 1970 roku we Wrocławiu. Był dwukrotnym zwycięzcą ﬁnałukontynentalnego
indywidualnego mistrzostw
świata
(1965–Wrocław,
1967–Kempten). W drużynowych mistrzostwach świata,
gdzie trzykrotnie z polską reprezentacją sięgnął po złoty
medal (1965–Kempten, 1966–
–Wrocław,1969–Rybnik), raz
po srebro (1967–Malmo)
oraz dwa razy po brąz (1964–
–Abensberg, 1971–Wrocław).
Rybniczanin był mocny punktem drużyny Górnika Rybnik
przemianowanej później w
KS ROW Rybnik. Wyglenda
dziewięciokrotnie z tą druży-

ną zdobywał drużynowe mistrzostwo Polski (1962–68,
1970, 1972). Dwa razy w swojej karierze wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski
par klubowych (1973,1975).
Zawodnik ma na swoim koncie jeszcze mistrzostwo Europy (1967–Wrocław). Trzy raz
wygrał Puchar ROW, kilka
razy był zdobywcą pucharu
PZM oraz zwycięzcą Memoriału Alfredy Smoczyka
w Lesznie w 1970 roku. Jego
sportowa kariera została doceniona i został on odznaczony za wybitne osiągnięcia
sportowe medalami FIM i
GKKFiT oraz odznaką Zasłużonego mistrza sportu.
Andrzej Wyglenda był
jednym z najwybitniejszych
zawodników sportu żużlowego. Lista sukcesów tego
żużlowca jest imponująca.
Wielokrotnie poprzez swoje
sukcesy rozsławiał Rybnik w
kraju i poza jego granicami.
Najstarsi kibice z Rybnika
życzyliby sobie tego, żeby
pojawił się zawodnik prezentujący się na podobnym
poziomie, a my panu Andrzejowi z okazji obchodzonych 4
maja jego siedemdziesiątych
urodziny pragniemy życzyć
dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz wiary w sukces rybnickiej drużyny.
Monika Sobaszek

ECO RABAT
do 19 000 zł

CENA JUŻ OD 67 800 ZŁ
AUTORYZOWANY DEALER KUCZA
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organizują konkurs dla klubów piłkarskich

WSPIERAJ SWÓJ KLUB
W okresie od 24 maja do 24 czerwca w dodatku sportowym
Sport 365, który ukazuje się w Nowinach Raciborskich,
Nowinach Wodzisławskich i Tygodniku Rybnickim – będzie drukowany kupon – WSPIERAM SWÓJ KLUB.
Klub (dotyczy zespołów rywalizujących od okręgówki do C klasy), który uzbiera największą liczbę kuponów
w tym okresie, otrzyma w nagrodę KOMPLET STROJÓW
PIŁKARSKICH. Kibice, piłkarze, którzy wypełnią kupon
i przyniosą go do klubu wezmą udział w losowaniu bonów
(5 sztuk) o wartości 100 zł każdy, do wykorzystania w sklepie
sportowym Regio lub w sklepie internetowym e-futbol.pl.
Wszystkie kluby, które zgłoszą chęć udziału w zabawie a nie
wygrają, wezmą udział w losowaniu piłek meczowych.
Kupony będą drukowane na pierwszej stronie dodatku
Sport 365 w dniach: 24.05, 31.05, 7.06, 14.06 i 21.06.
Każdy kibic może wypełnić i oddać nieograniczoną liczbę
kuponów. Każdy będzie ważny i weźmie udział w losowaniu nagród.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ZABAWY I ŻYCZYMY POWODZENIA

�����������������
Najwięcej
sportu w regionie

w
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PIŁKA NOŻNA

– Powalczą o wejście do wojewódzkich ﬁnałów

Gimnazjalistki z „trójki”
najlepsze w powiecie i rejonie
Kobieca reprezentacja
Gimnazjum nr 3 w
Wodzisławiu awansowała do półﬁnałów
wojewódzkich rozgrywek w piłce nożnej na
boiskach orlik.
Najpierw drużyna z Wodzisławia, której opiekunem jest
Krzysztof Skorupa zwycięży-

ła powiatowy ﬁnał, rozegrany 27 kwietnia przy Zespole
Szkół nr 3. W turnieju tym
wystąpiło 6 drużyn – z Gogołowej, Pszowa, Gołkowic,
Gorzyc i z Gimnazjum nr 1 w
Rydułtowach. Wodzisławianki straciły tylko punkty w
meczu przeciwko drużynie
z Gołkowic, w którym zremisowały 0:0. Pozostałe spotkania wygrały, dzięki czemu
wyprzedziły o 2 punkty ekipę

z Gołkowic i awansowały do
rozgrywek rejonowych.
Na szczeblu rejonowym rywalem Gimnazjum nr 3 była
reprezentacja Gimnazjum
nr 8 w Jastrzębiu. Mecz miał
jednostronny przebieg i skoncentrowane wodzisławianki
pewnie wygrały 4:0. Wygrana
zapewniła im awans do półﬁnału wojewódzkiego rozgrywek, które zostaną rozegrane
5 maja w Raciborzu.
(art)

Reprezentacja Gimnazjum nr 3 w Wodzisławiu

– W klasie okręgowej powody do zadowolenia mogą mieć jedynie Płomień Połomia oraz Czarni Gorzyce (o ich meczu w dodatku Sport 365)
PIŁKA NOŻNA

W derbach powiatu lepszy Płomień
Naprzód Czyżowice – Rafako Racibórz 1:5
Takiego przebiegu spotkania w Czyżowicach kibice drużyny
gospodarzy z pewnością się nie spodziewali. Innego rozwiązania być jednak nie mogło, bo wyjątkowo słabe spotkanie rozegrała defensywa Naprzodu, popełniającą raz za razem proste
błędy. Jedynego gola dla gospodarzy zdobył tuż przed przerwą
Marek Raszczok, traﬁając do siatki po dośrodkowaniu z rzutu
rożnego. Do przerwy był remis 1:1. Po zmianie stron goście

PIŁKA NOŻNA

skorzystali z prezentów defensywy miejscowych i w krótkim
odstępie czasu zdobyli 4 gole.

Płomień Połomia – Górnik Pszów 2:1

Ledwie minął pierwszy kwadrans gry, a na prowadzenie wyszli goście. Atomowym strzałem z 25 metrów popisał się Tomasz
Wardęga i piłka wpadła do siatki. Chwilę później do bramki Połomi traﬁł głową Krzysztof Szewczyk, ale sędzia gola nie uznał,

wprawiając w spore osłupienie drużynę gości. Około 30. minuty
gospodarze wyrównali stan meczu. Wrzutkę w pole karne sﬁnalizował Łukasz Herok i na przerwę drużyny schodziły przy rezultacie remisowym. Kilka minut po wznowieniu gry gospodarze
mogli cieszyć się z prowadzenia. Sędzia dopatrzył się bowiem
zagrania ręką zawodnika Górnika w polu karnym i wskazał na
11 metr. Rzut karny na bramkę zamienił Wojciech Caniboł. Do
końca spotkania wynik nie uległ już zmianie, dzięki czemu Płooprac. (art)
mień utrzymał się nad kreską.

– Przedstawiamy relacje z niektórych spotkań drużyn z naszego powiatu, występujących w A klasach

Ambitne Skrbeńsko wywalczyło remis w „10-tkę”
Pierwszy Chwałowice – LKS Skrbeńsko 1:1

Do spotkania w Chwałowicach drużyna Skrbeńska przystąpiła tylko w 10 zawodników. Od początku rundy rewanżowej przyjezdni przezywają spore problemy kadrowe. – Wielu
graczy wyłączonych jest z gry przez kontuzje i kartki. W zimie przestrzegałem zarząd, że jeśli nie będzie wzmocnień, to
wówczas skończy się to źle. Nie posłuchano mnie i teraz nie
wiadomo, czy uda nam się ten sezon dograć do końca. Bo ci
co jeszcze mogą grać są coraz bardziej zniechęceni – mówi
Wiesław Herda, trener Skrbeńska. Mimo tych problemów jego
ekipa pokazała przeciw Pierwszemu charakter. Nie załamała jej nawet strata bramki na początku II połowy. Pod koniec
meczu, goniący resztką sił goście zdołali bowiem wyrównać.
Piłka traﬁła do Krzysztofa Michny, który na 14 metrze przyjął
ją na klatkę piersiową i następnie przymierzył nie do obrony.

ty, które wstrząsnęły Polonią. W 35. minucie pięknym strzałem
z dystansu popisał się Michał Kubina, a minutę później na 2:1
podwyższył Szymon Hudek, skutecznie główkując po podaniu
z rzutu wolnego. Po zmianie stron przewagę w dalszym ciągu
posiadali przyjezdni. Długo jednak nie potraﬁli traﬁć do siatki
Olzy. Udało się to dopiero kwadrans przed końcem meczu,
kiedy Andrzej Koczwara najwyżej wyskoczył do piłki dośrodkowanej z rzutu rożnego. – Nie ma co ukrywać, że mecz zdecydowanie przebiegał pod dyktando gości. My mamy swoje
problemy kadrowe, ale mimo to potraﬁliśmy się przeciwstawić
tak dobremu rywalowi. Ten remis wywalczyliśmy ambicją i
zaangażowaniem – mówi Adrian Konieczny, trener Olzy.
– Powinniśmy wygrać, bo byliśmy drużyną lepszą, ale przez
brak skuteczności musimy zadowolić się remisem – nie kryje
rozczarowania Roman Zieliński, trener Polonii.

Olza Godów – Polonia Łaziska 2:2

Unia Turza – KS Kuźnia Raciborska 2:3

Więcej powodów do zadowolenia po meczu mieli gospodarze. Z przebiegu gry na boisku w Godowie lepiej spisywali się
goście z Łazisk, którzy jednak razili nieskutecznością. Około
30. minuty spotkania ich przewagę wreszcie udokumentował
Tomasz Sosna, który po dośrodkowaniu z rzutu wolnego głową
pokonał bramkarza Olzy. Później jednak nastąpiły dwie minu-

PIŁKA NOŻNA

Piłkarze z Turzy przegrali 4 spotkanie z rzędu. Tym razem ich
rywalem była drużyna lidera. Na jej tle Unici zaprezentowali
się jednak całkiem przyzwoicie. Już w 7. minucie z prowadzenia cieszyli się przyjezdni. Kłapcia faulował w polu karnym
zawodnika Kuźni i sędzia wskazał na jedenasty metr. 5 minut
później gospodarze zdołali wyrównać za sprawą Tomasza Ko-

walewskiego, który po indywidualnej akcji zdecydował się na
strzał z dystansu, zaskakując bramkarza gości. W 22. minucie
Mateusz Piskorek dośrodkował idealnie na głowę Rafała Mitko i młody napastnik gości nie miał problemu z traﬁeniem do
siatki. Minutę później padło wyrównanie po pięknym strzale
zawodnika Kuźni z dystansu. Tuż przed przerwą doszło do
nieporozumienia między obrońcą i bramkarzem Unii, z którego skorzystała drużyna gości strzelając 3 gola. Po przerwie,
mimo wielu okazji z obydwu stron, wynik meczu nie uległ już
zmianie. Po raz kolejny Unia grała bez swojego trenera Mirosława Karpiuka, który w tym samym czasie zasiadał na ławce
trenerskiej Odry Wodzisław w meczu przeciwko Górnikowi
Polkowice.

Górnik Radlin – LKS Rój 1:0

Kibice długo musieli czekać na gola w tym meczu. W I połowie
oglądali brzydką i szapraną grę. Po zmianie stron miejscowi
stopniowo zaczęli osiągać przewagę, ale dopiero 5 minut przed
ostatnim gwizdkiem udokumentowali ją bramkę. Zdobył ją Jarosław Pawelec, który dobrze zamknął dośrodkowanie z lewej
strony boiska. Było to, jak się okazało, traﬁenie na wagę bardzo
cennych 3 punktów.
oprac. (art)

– Relacje z ciekawszych spotkań drużyn z powiatu wodzisławskiego, występujących w B klasach

Zwycięstwo Odry, pogrom w Marklowicach
Odra Nieboczowy – LKS Bieńkowice 3:1

Pierwszy gol w tym spotkaniu padł w 23. minucie. Krzysztof
Nowara płaskim uderzeniem z linii pola karnego wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Długo jednak gospodarze z prowadzenia się nie cieszyli, bo już w 27. minucie padło
wyrównanie. Po zamianie stron kibice w Nieboczowach na
bramki musieli czekać aż do 71. minuty. Wówczas w polu karnym sfaulowany został Dawid Wałach, a rzut karny na bramkę zamienił Czesław Ochwat. Kilka minut przed końcem losy
spotkania rozstrzygnął niezawodny Janusz Tomala, ustalając

wynik na 3:1 dla gospodarzy. 18 maja drużyna Odry rozegra
zaległy mecz z Adamowicami.

Polonia II Marklowice – Inter Krostoszowice 5:0

Przez pierwsze pół godziny gry nic nie zapowiadało, że mecz
ten zakończy się okazałą wygraną gospodarzy. W tym czasie z
boiska powinien wylecieć bramkarz Polonii, który w sytuacji
bramkowej interweniował ręką poza polem karnym, czego
jednak nie zauważył arbiter zawodów. Worek z bramkami
rozwiązał się w 30. minucie. W polu karnym główkował Kor-

neliusz Kotula i zrobiło się 1:0 dla Polonii. 10 minut później
Karol Kroemer dobił piłkę w zamieszaniu podbramkowym
i było już 2:0. Po zmianie stron można się było spodziewać
kolejnych bramek, bo drużyna Interu wiosną bramki traci seryjnie. I rzeczywiście. W 50. minucie grający trener Polonii
Bartłomiej Matysek, korzystając z bierności defensywy gości
zdecydował się na uderzenie z dystansu i piłka wpadła wprost
w okienko bramki Interu. W 70. minucie Radomir Rogus wykorzystał sytuację jeden na jeden z bramkarzem i podwyższył na
4:0. Wynik spotkania ustalił defensor drużyny przyjezdnych,
który w końcówce posłał piłkę do własnej bramki. oprac. (art)
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Kiedyś do akcji musiał im wystarczyć traktor i pompa do wody. Dziś niemal każda jednostka OSP ma nowoczesny wóz strażacki,
a każdy strażak nosi na piersi, ratujący życie, czujnik bezruchu. 4 maja, przypada wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków.

Gdzie strażak
ma służbę?
Teraz prawie każda jednostka ma nowoczesny wóz
strażacki. W powiecie jest 46
samochodów pożarniczych,
niektóre jednostki są wyposażone w dżipy umożliwiające np. jazdę w lesie. Strażak,
idąc do akcji, ma na sobie profesjonalny strój, na plecach
dźwiga 20-kilogramową butlę
z powietrzem, a na piersi ma
tzw. czujnik bezruchu – żółtą
skrzyneczkę, która nie wyczuwając ruchu człowieka zaczyna przeraźliwie piszczeć. W
sumie cały ekwipunek waży
ok. 30 kg. Trudno się więc dziwić, że aby być czynnym strażakiem trzeba być zdrowym
jak rydz. W porządku muszą
być wyniki badania krwi, po-

FOT. ANNA BURDA–SZOSTEK

Jerzy Szkatuła z Turzyczki o
pracy strażaka wie wszystko.
Wszak jest nim już blisko 50
lat. Do młodzieżowej drużyny
pożarniczej wstąpił jako piętnastolatek. Trzy lata później
wyjeżdżał już do akcji ratunkowych. Dziś jest prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Wodzisławiu i
wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w
Katowicach. – Przez te wszystkie lata służba strażaka bardzo
się zmieniła – mówi. – Dawniej
w użyciu były bosaki i toporki,
które dziś są już raczej ozdobą
strażackiego munduru. Pożar
gasiło się lejąc wodę wiadrami, potem pojawiły się pompy,
które ładowano na traktor czy
wóz zaprzężony w konie.

FOT. SZYMON KAMCZYK

ŻYWIOŁOWE CHŁOPAKI W AKCJI

Ochotnicy z Rogowa w akcji

Jerzy Szkatuła, strażak z blisko 50-letnim stażem, pamięta jeszcze
konne wozy strażackie

ziomu cholesterolu, badania
wzroku, czy wysokościowe.
– W ubiegłym roku oprócz badania krwi mieli nam jeszcze
dołożyć badanie kału – mówi
Jerzy Szkatuła. – Chcieli sprawdzić czy strażactwo mamy we
krwi czy też… – śmieje się. – Na
szczęście z tego zrezygnowali.
Tysiąc stodół
na tysiąc lat
Pan prezes w swoim życiu
uczestniczył w wielu akcjach
pożarniczych. Ale jedna szczególnie utkwiła mu w pamięci.
A w zasadzie kilka, pod wspól-

nym hasłem: „Tysiąc stodół
na tysiąc lat”. Taki napis, nawiązujący do peerelowskiego
„tysiąca szkół na tysiąclecie
państwa”, ktoś w latach 60.
ubiegłego wieku wyrył na jednym z budynków kolejowych.
I się zaczęło. Co jakiś czas,
punktualnie o 18.00 paliły się
gospodarskie stodoły na ziemi wodzisławskiej. – Kiedy
zbliżała się ta godzina, czekaliśmy już w pełnej gotowości,
nasłuchując, w której wiosce
zacznie wyć syrena alarmowa
– wspomina Jerzy Szkatuła. –
Nie pamiętam, jak długo trwa-

ła ta zabawa w kotka i myszkę
z podpalaczem. Jednak zanim
go złapano, zdążył puścić z dymem ok. 10 budynków.
Bywa zabawnie
Zdarzało się też wiele komicznych sytuacji, jak chociażby wtedy, gdy strażacy
pompując w nocy wodę ze
stawu, spięli węże gaśnicze
tak, że stworzyli z nich obieg
zamknięty. Kiedy padła komenda: „woda naprzód”, ta
zamiast na palący się budynek, wystrzeliła w górę, tuż
przy pompie.
Jerzy Szkatuła, jak wielu
strażaków, nieraz w ostatniej
chwili uchodził śmierci spod
kosy. Kiedyś tuż po wyjściu z
palącej się stodoły, zawaliła się

STRAŻACKIE ODLICZANIE

Na terenie powiatu wodzisławskiego działają 34 jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych, z których 15 funkcjonuje w
ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, stanowiącego część systemu bezpieczeństwa państwa.
W powiecie, w OSP jest 1303 czynnych strażaków, 139 członków honorowych i ponad 4 tysiące wspierających, do których
należą na przykład sponsorzy.
Członkiniami OSP są 133 kobiety, z których 38 bierze czynny
udział w akcjach ratowniczych.
W ramach powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych działa także jedna jednostka w zakładzie pracy – przy Koksowni
„Radlin”.

za nim cała konstrukcja dachu.
Gdyby został tam sekundę dłużej, drewniane krokwie przyszpiliłyby go do ziemi. Dlatego,
kiedy pytamy go, czego życzyć
strażakom w dniu ich święta,

błyskawicznie odpowiada:
– Tyle samo wyjazdów, co powrotów z akcji. I tego wszystkim strażakom serdecznie
życzymy.
Anna Burda–Szostek

Zagłosuj na najlepszego
druha OSP
na portalu www.nowiny.pl
JACEK JĘDRZEJEK
OSP Biertułtowy
W OSP
Biertułtowy służy
od 1980
r. (31 lat).
Pełnione
funkcje
w OSP:
przygodę z
OSP zacząłem jako członek MDP,
a później sekretarz, naczelnik,
prezes, naczelnik. Odznaczenia:
medale: brązowy, srebrny i złoty
„Za zasługi dla pożarnictwa”, medal „Zasłużony dla Ochrony Ppoż.
Powiatu Wodzisławskiego, Wzorowy Strażak.

GERARD KURZIDEM
OSP Buków
ur. 30.10.1961 r. Wstąpił do straży w 1984
r. Obecnie naczelnik OSP Buków. Odznaczony srebrnym medalem Za Zasługi Dla
Pożarnictwa.

ADAM KUBICA
OSP Gogołowa
Od 47 lat członek OSP Gogołowa. W latach
1984 – 2009 pełnił funkcję prezesa zarządu
OSP Gogołowa, obecnie członek zarządu.
Posiadane odznaczenia: „Strażak Wzorowy”,
„Za zasługi w współzawodnictwie”, Złoty
Srebrny i Brązowy „Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”.

ZBIGNIEW CIEŚLIK
OSP Krzyżkowice

27 lat i jest członkiem
OSP
Krzyżkowice.
Wstępując w szeregi
OSP miał 11 lat. Tam
jako członek MDP doskonalił się z wiedzy
pożarniczej zarówno
od strony praktycznej
jak i merytorycznej. Za
wyniki i zaangażowanie
otrzymał brązową odznakę MDP. Z biegiem czasu, po ukończeniu odpowiednich kursów i szkoleń, stał się czynnym strażakiem uczestniczącym
w działaniach ratowniczo - gaśniczych.
W chwili obecnej jest członkiem zarządu, sekretarzem już drugą kadencję. Posiada stopień
dowódcy sekcji, tytuł ratownika pierwszej pomocy medycznej. Za dotychczasową służbę w
OSP otrzymał odznakę Strażak Wzorowy oraz
brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa.

GRZEGORZ STUDENT
OSP Czyżowice
W straży pożarnej od 1970
r. jako członek drużyny
młodzieżowej. Od 2001
roku prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Czyżowicach (nadal), prezes
Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gorzycach (nadal) oraz członek
Zarządu Oddziału Powiatowego w Wodzisławiu
Śl. Uczestnik gaszenia pożarów lasów w Olkuszu,
Miasteczku Śląskim oraz Kuźni Raciborskiej. Brał
udział w akcji powodziowej 1997 r. na terenie powiatu wodzisławskiego (odznaczony medalem
za zwalczanie powodzi – 1997. Pozostałe odznaczenia to: Strażak Wzorowy, Brązowy Medal za
zasługi dla poż; Srebrny Medal za zasługi dla poż,
Złoty Medal za zasługi dla poż; Odznaka Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego
– 2010 r.

Organizatorem konkursu jest Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane przez organizatora materiały.
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Co łączy ekskluzywne motocykle z drewnianymi łódkami? – I jedne, i drugie potraﬁą nieźle zrelaksować – mówi Klaudiusz Dawid
z Czyżowic, który od siedmiu lat buduje kajaki i łódki kanadyjskie.

Harleye z sosnowego drewna

Pan Dawid na kanadyjce własnej produkcji. Z lewej kajak górski, z prawej kajak nizinny, pierwsze
dzieło czyżowianina.

Czyżowianin od zawsze
lubił dłubać w drewnie.
Odkąd pamięta, ciągnęło
go także do wody. Lubił
wsiąść do kajaka i popłynąć
rzeką, gdzie oczy poniosą.
Tak bardzo lubił pływać,
że myślał nawet o kupnie
własnego kajaka. „Zaraz,
a może by tak samemu go
zbudować?” – pomyślał
pewnego dnia. Pomysłów
na projekt zaczął szukać w
internecie. Studiował już
wtedy budownictwo i bez
problemu rozgryzał skomplikowane,
techniczne
wzory. W kilka dni stworzył swój własny projekt.
U zaprzyjaźnionego stolarza kupił bele sosnowego
drewna. Sosny i świerki –
lekkie, elastyczne i bardzo
wytrzymałe – są idealne do
budowy kajaków. Podobno bardzo dobre jest także
drewno cedrowe, ale kogo
na nie stać?
Bez kitu ani rusz
Pan Klaudiusz pociął sosnowe klocki na około 100
czterometrowych listew. Potem naklejał je na tak zwaną
ławę montażową, czyli szablon kajaka, i wszystko pokrył wodoodpornym klejem.
Wreszcie całość oszlifował,
dołożył tkaninę z włókna

szklanego i pokrył płynną
żywicą, by woda nie wdzierała się do środka. I tak po
miesiącu cięcia, frezowania,
szlifowania, klejenia i laminowania – pierwszy, autorski kajak czyżowianina był
gotowy. – Dekoracyjny to
on nie był – śmieje się Klaudiusz Dawid. – Miał wiele
nierówności, dlatego trzeba
było na niego położyć dużo
kitu. A żeby nie był zbyt widoczny, pomalowałem go na
zielono.
Pierwszy rejs odbył po
Zalewie Goczałkowickim,
później pływał po Odrze,
którą przemierzył aż do
Opola.
No to szlak przetarty
– pomyślał i zabrał się do
budowy następnego kajaka. Z nim szło już znacznie
łatwiej. Miał niemal idealny kształt i nie trzeba go
było kitować.
Niemowlę
na pokładzie
Kiedy pan Klaudiusz
miał już opanowaną budowę kajaków, postanowił zrobić coś większego
– łódkę kanadyjską (kanu).
Ta łódź turystyczna, napędzana wiosłem o jednym piórze, tzw. pagajem,
jest szersza od kajaka i ze

względu na solidne, dębowe wstawki dwa razy od
niego cięższa. Waży około
50 kg. Kiedy była gotowa,
czyżowianin na jej pokład
„zapakował” rodzinę –
żonę, pięcioletniego synka
i wózek dziecięcy z roczną
córeczką. Na pierwszą wyprawę popłynęli na spokojne wody polderu Buków.
– Kanadyjka jest bardzo
bezpieczna. Trudno się na
niej wywrócić – mówi pan
Klaudiusz. – Dlatego bez
obaw zabraliśmy na nią
dzieci. – Pływanie taką łódką można porównać do jazdy harleyem – to po prostu
sama przyjemność i relaks.
Żona pana Klaudiusza
od początku mu kibicuje.
Choć kiedy czasem do północy pracuje on nad kolejnym dziełem, między małżonkami zaczyna iskrzyć.
– Zdarza się, że już nie
wytrzymuję i upominam
męża, żeby zabrał się za coś
innego – mówi pani Bibianna. – W domu jest tyle do
zrobienia. Ale w głębi duszy podziwiam pasję męża.
Łódka jak bolid
Formuły 1
Wbrew pozorom, własny
kajak czy łódka to hobby nie
tylko dla zamożnych. Koszt

Na pokładzie łódki kanadyjskiej zrobionej przez Klaudiusza Dawida mieści się cała jego rodzina. Na
zdjęciu autor dzieła wraz z żoną Bibianną i dziećmi: córką Alicją i synem Mikołajem

budowy wynosi ok. 500 zł.
– Oczywiście wszystko zależy od użytych materiałów
– dodaje pasjonat. – Jeśli
do wykończenia wykorzystamy na przykład tkaninę
węglowo-aramidową stosowaną przy budowie samolotów czy bolidów Formuły
1, koszty mogą przekroczyć

nawet tysiąc zł.
Pan Klaudiusz na swoim koncie ma już osiem
łodzi i kajaków. Pasją zaraża innych. W Chałupkach
otworzył sekcję kajakową,
prowadzi warsztaty, na
których uczy ich budowy.
Mimo iż na co dzień kieruje
ﬁrmą budowlaną, znajduje

jeszcze czas na sportowe
pasje. Przed kilkoma dniami wrócił z odbywających
się w Szklarskiej Porębie
Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Górskim, gdzie
zajął 24. miejsce na 80 startujących.
Tekst i zdjęcia
Anna Burda-Szostek

PROMOCJA
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Krzyżówka z nagrodą
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KRZYŻÓWKA
Z NAGRODAMI

�

WYGRAJ SENSACYJNY ZESTAW (2 KSIĄŻKI + FILM DVD). Aby wygrać wyślĳ SMS na numer 7101 (koszt 1 zł + VAT) z preﬁksem NRE i drugim
oraz czwartym wyrazem z hasła. Konkurs trwa do poniedziałku 2 maja do godziny 12.00. Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany telefonicznie. Nagroda do odbioru w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ulicy Zborowej 4.
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6-8 maja, godz. 17.00

6-8 maja, godz. 19.00

MARMADUKE. PIES NA FALI

LOS NUMEROS

Komedia rodzinna w reżyserii Toma Deya („Miłość na zamówienie”,
„Kowboj z Szanghaju”). Niesamowite perypetie przeciętnej amerykańskiej rodziny i jej „oczka w głowie” – ogromnego doga, który często
wplątuje w kłopoty swych kochających właścicieli.

To historia policjanta Kuby, który traﬁa kumulację na loterii, ale zamiast otrzymać wygraną w wysokości
17 milionów, zostaje oskarżony o próbę jej wyłudzenia. Kłopoty to dla Kuby specjalność, więc przekręt,
na trop którego wpada, burzy jego policyjną krew. Prawdziwej kumulacji przygód i kłopotów, w które
wpadnie seksowny policjant towarzyszyć będzie kumulacja pięknych kobiet.

POKAZY KASKADERSKIE NA STADIONIE

STANISŁAW SOYKA CHARYTATYWNIE

JAPONKA ZAGRA CHOPINA
6 maja, Rydułtowy
Znakomita japońska pianistka Ayaki Meiwa wystąpi w Rydułtowskim Centrum Fultury Feniks. Koncert fortepianowy
rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp kosztuje 10 zł. Artystka
zagra utwory Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego,
Grażyny Bacewicz i Henryka Jana Botora. Ayaki Meiwa pochodzi z Tokio. Jest m.in. absolwentką Akademii Muzycznej
im. Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu. (red)

12 maja, godz. 19.00, Wodzisław
Rewia samochodowo-motocyklowa odbędzie się w ramach
projektu Streets Owners. To wyjątkowo ekstremalna forma rozrywki. Fundamentem jest połączenie pasji i profesjonalizmu.
Dynamiczne widowisko pozwala bezpiecznie doświadczać niecodziennych emocji i wrażeń. – Show, którego podmiotem jest
unikalna sztuka ulicy... sztuka, która nie toleruje iluzji i półśrodków. Dlatego zagramy bez udawania, bez kompromisów, bez
litości dla sprzętu – mówią organizatorzy
Bilety w cenie 20 zł – ulgowy, 30 zł – normalny, dostępne godzinę przed pokazem w kasie na stadionie.
(red)
WYGRAJ PODWÓJNĄ WEJŚCIÓWKĘ
Odpowiedz na pytanie: czy kaskader to osoba zawodowo wykonująca jako dubler w ﬁlmach lub przedstawieniach teatralnych
niebezpieczne sceny? SMS z preﬁksem NRG, odpowiedzią na
pytanie i swoim nazwiskiem wyślij na numer 7101 (1,00 zł +
VAT). Przykładowy SMS: NRG Tak Kowalski. Konkurs trwa do
poniedziałku 9 maja do godziny 12:00. Zwycięzca o wygranej
zostanie poinformowany telefonicznie.

PIKOTKI MAJĄ 5 LAT
5 maja, Rydułtowy
W Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks odbędzie się wernisaż
wystawy pokazującej dorobek grupy Pikotki, które w tym roku
świętują 5-lecie działalności. Wernisaż rozpocznie się o godz.
16.00. Kolekcję doskonałej jakości wyrobów szydełkowanych,
koronkarskich, haftowanych, obrusów, ozdób czy serwetek będzie można oglądać do 30 maja.
(red)

6.05., 7.05. oraz 8.05. godz. 19.00 Los numeros
7.05. i 8.05 godz. 17.00 Podróże Guliwera
Uwspółcześniona ekranizacja słynnej powieści Jonathana Swifta. Lemuel Gulliver, autor przewodników turystycznych, wyrusza w podróży służbowej na Bermudy, a traﬁa do krainy Liliputów, zamieszkałej przez miniaturowych mieszkańców, którym
pomaga w wojnie z wojowniczymi sąsiadami.
(red)

KONCERT REGGAE
6 maja, Wodzisław
Wiosenne REGGAEneracje to propozycja Wodzisławskiego
Centrum Kultury dla miłośników muzyki reggae. W sali klubowej WCK zagrają zespoły: Bongostan i Pajujo. Bilety w cenie 10
zł. Początek koncertu o godz. 19.00.
(raj)

WODZISŁAWSKI FESTIWAL MUZYCZNY

13 maja, Wodzisław
W Wodzisławskim Centrum Kultury wystąpi Stanisław Soyka.
Wybitny muzyk przyjął zaproszenie dyrekcji Zespołu Placówek
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu. Szkoła
ta jest organizatorem cyklicznego przedsięwzięcia charytatywnego pod nazwą „Czyń Dobro”. Dochód będzie przeznaczony
na potrzeby placówki, która kształci osoby niepełnosprawne
umysłowo. O godz. 17.00 odbędzie się licytacja prac wykonanych przez podopiecznych szkoły specjalnej i przedmiotów
przekazanych na licytację przez innych artystów. Początek koncertu Stanisława Soyki o godz. 18.00. Są jeszcze bilety. Można
się po nie zgłaszać pod nr tel. 32 455 23 00. Cena 35 zł. (raj)

KONCERT CHARYTATYWNY Z ATRAKCJAMI

8-29 maja, Wodzisław
Imprezy organizowane w ramach festiwalu odbędą się w Kościele Ewangelicko-Augsuburskim w Wodzisławiu. 8 maja zaprezentują się „Artyści Wodzisławscy” – Andrzej Otremba (dyrektor artystyczny festiwalu) i Andrzej Mokry. Zagrają z towarzyszeniem
koncertmistrzów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach. 15 maja wystąpi Trio Akordeonowe Ars
Harmonica: Piotr Chołołowicz, Jakub Mietła, Łukasz Jaworski, 22
maja recital mistrzowski Marty Klimasary, 29 maja koncert Viva
Flamenco. Wszystkie koncerty rozpoczną się o godz. 18.30.
(raj), fot. gnus.pl

KSIĄŻKOWY ZAWRÓT GŁOWY
9 maja – 3 czerwca, Wodzisław
W wodzisławskiej bibliotece realizowany będzie projekt pt.
„Książkowy zawrót głowy”, który jest doﬁnansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania
organizowane będą m.in. konkursy plastyczne, warsztaty ilustratorskie, a także spotkania autorskie. Gośćmi biblioteki będą m.in.
Melania Kapelusz, Ewa Chotomska, Barbara Gawryluk, Wojciech
Widłaki, Grzegorz Kasdepke, Rafał Witek, Karolina Jerzykowska.
(red)

WARSZTATY TEATRALNE
10 – 11 maja, Wodzisław
Warsztaty są skierowane do instruktorów i nauczycieli prowadzących teatry szkolne, grupy w domach kultury, bądź tych,
którzy przygotowują młodzież do konkursów recytatorskich itp.
Cena warsztatów dla jednej osoby wynosi 100 zł. Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Para-buch, teatr w ruch”,
doﬁnansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
(raj)

13 maja, Pszów
Metalowy zespół
Frontside będzie
gwiazdą koncertu
charytatywnego w Miejskim
Ośrodku Kultury.
Całkowity dochód
przeznaczony będzie na leczenie
Mirka
Rosaka,
chłopaka z Pszowa chorego na mukowiscydozę. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. Przed gwiazdą zagrają pszowski
Digger, Intoxicated, Baliama. Zespoły grają jedynie za zwrot
kosztów. Bilety w przedsprzedaży kosztują 10 zł, w dniu koncertu 15 zł. Wejściówki można kupować w MOK Pszów, saloniku
Kolportera na dworcu autobusowym w Pszowie, w Rybniku w
sklepie Rondo Music przy ul. Wodzisławskiej, w Wodzisławiu
w Butiku Muzycznym 77 na rynku, w Rydułtowskim Centrum
Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich oraz w Jastrzębiu w
sklepie Zygmunt przy ul. Wrocławskiej. Poza koncertem odbędą się atrakcyjne licytacje, m.in.: przejażdżki na motocyklu z
grupą motocyklową „Hanysy” z Pszowa, wypadu samochodem
terenowym, albumu „Fishdick Zwei” Acid Drinkers z autografami, zdjęcia z zespołem Frontside, czterech egzemplarzy dwóch
pierwszych wydań gazetek muzycznych „Zin” z lat 80-tych. (red)

KONCERT PAPIESKI Z ELENI
Skrzyszów, 18 maja
„A z nich miłość jest najważniejsza” – to temat przewodni tegorocznego jubileuszowego Koncertu Papieskiego, który odbędzie się w Skrzyszowie już po raz dziesiąty. W tym roku koncert
będzie składał się z dwóch części. W pierwszej części, która
rozpocznie się o godz. 18.00 wystąpi chór z powołanym na tę
okoliczność zespołem kameralnym, natomiast w części drugiej
– około godziny 19.00 wystąpi zespół „Eleni” W przerwie na
ekranie zostaną pokazane slajdy z życia Jana Pawła II. Koncert
odbędzie się w kościele paraﬁalnym pw. św. Jerzego.
(art)

KABARET HRABI W WCK
20 maja, Wodzisław
W Wodzisławskim Centrum Kultury wystąpi kabaret Hrabi. Początek o godz. 18.00. Bilety w cenie 40 zł są już do nabycia w
kasie WCK. Kasa jest czynna codziennie od 8.00 do 16.00, w
środy od 10.00 do 18.00. Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji biletów (32)4554855.
(raj)

wszystkie imprezy w Twoim mieście w jednym miejscu:
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Fundusz rozdał swoje czeki

WIEŚCI

z Funduszu
ŚWIERKLANY Z DOTACJĄ
Gmina Świerklany otrzymała dotację do kwoty 12,4 tys. zł. Pieniądze
mają zostać wykorzystane na proﬁlaktykę zdrowotną, realizowaną
w trakcie wyjazdu śródrocznego
w roku szkolnym 2010/2011.
EKO–WYSTAWA
NAJWAŻNIEJSZA
Pietrowice Wielkie otrzymają z
WFOŚiGW w Katowicach 49,1
tysiąca złotych na organizację
Eko–Wystawy. Środki przekazane przez fundusz pozwolą
wzmocnić rolę doradczą imprezy w Pietrowicach Wielkich jako
najważniejszego wydarzenia w
regionie promującego postawy
i zachowania proekologiczne
wśród mieszkańców oraz przedsięwzięcia innowacyjne z zakresu
technologii ukierunkowanych na
potrzeby ochrony środowiska.

Nagrodzeni uczestnicy gali z czekami i dyplomami

– To jedyny taki konkurs,
w którym nagradzane są
indywidualne osoby a przecież od osobistych postaw
zaczyna się właśnie dbanie
o środowisko – mówiła na
gali rozdania Zielonych Czeków Gabriela Lenartowicz,
prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
29 kwietnia w studiu koncertowym Polskiego Radia
w Katowicach podczas uroczystej gali z okazji „Dnia
Ziemi” wręczono Zielone
Czeki – doroczne nagrody
WFOŚiGW w Katowicach.
Od 1994 roku otrzymują je
osoby wyróżniające się w
działalności proekologicznej na terenie województwa
śląskiego za wyjątkowe działania na rzecz środowiska
wykonywane poza swymi
obowiązkami zawodowymi. To jedyna tego typu w
kraju ekologiczna nagroda
ﬁnansowa
przyznawana
wyłącznie osobom indywidualnym.
Kapituła nagrody składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz
działaczy na rzecz ochrony
środowiska i popularyzacji
przyrody – wyłoniła laureatów w sześciu kategoriach:
innowacje i technologie,
programy i akcje proekologiczne w tym dotyczące
przyrody, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
proﬁlaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży zagrożonych
schorzeniami związanymi
z zanieczyszczeniem środowiska, działania popularyzatorskie i promocja postaw
proekologicznych.
Od dwóch lat prawo zgła-

szania kandydatów do
nagród przysługiwało instytucjom ochrony środowiska
z terenu woj. śląskiego, organizacjom pozarządowym
o charakterze regionalnym,
szkołom wyższym i instytucjom naukowym, izbom
gospodarczym i Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.
– Już samo nominowanie
do tej nagrody stało się niemałym wyróżnieniem dla ludzi z
wielką pasją zajmujących się
na co dzień ochroną środowiska. To ludzie o zielonych
sercach, których warto pokazywać publicznie i być z nich
dumnym, bo to bohaterowie
naszych czasów – mówiła
Gabriela Lenartowicz. Z kolei wiceminister środowiska
Bernard Błaszczyk nawiązując do Dnia Ziemi stwierdził,
że tak liczne coroczne spotkanie ludzi nagrodzonych
Zielonymi Czekami to kolejny dowód na to, że Śląsk staje się w kraju liderem akcji
i działań proekologicznych,
podczas których nie tylko
narzeka się i rozpamiętuje
problemy, ale pokazuje konkretne efekty działań pozytywnych na rzecz ochrony
środowiska.
W tym roku do Funduszu
wpłynęło 50 wniosków z
nominacjami do wyróżnień
i nagród, spośród których
Kapituła Zielonych Czeków
wybrała laureatów. Na tej
podstawie Zarząd WFOŚiGW
w Katowicach przyznał 14
nagród „Zielonych Czeków
2011”, w tym 3 nagrody indywidualne, 4 nagrody zespołowe a także nagrodę specjalną
oraz 2 dyplomy uznania dla
2 zespołów i dyplom honorowy.
(eco)

ZIELONE CZEKI 2011 OTRZYMAŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY W KATEGORIACH:
A) INNOWACJE I TECHNOLOGIE
– zespół: prof. dr hab. Krzysztof Stańczyk, dr hab.
inż. Krzysztof Cybulski, Jerzy Świądrowski za projekt o akronimie HUGE (Hydrogen Oriented Underground Coal Gasiﬁcation for Europe), który był trzyletnim projektem badawczym współﬁnansowanym
przez KE w ramach Funduszu Badawczego Węgla
i Stali; jego celem było prowadzenie badań nad
technologią podziemnego zgazowania węgla w
kierunku pozyskiwania gazu o wysokiej zawartości
wodoru jako niskoemisyjnego paliwa oraz surowca
chemicznego.

stwo oraz najwyższej jakości poziom merytoryczny
i artystyczny przygotowywanych programów ﬁlmowych i telewizyjnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu ekologii.

B) PROGRAMY I AKCJE PROEKOLOGICZNE, W
TYM DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY
– zespół: Katarzyna Walaszek, Maciej Krywult,
Łukasz Woś za społeczną realizację prac badawczo-koncepcyjnych i edukacyjnych, dotyczących
regulacji potoków i rzek, a także zapobiegania powodziom, połączoną z działalnością charytatywną
na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Dyplomami uznania nagrodzono
w kategoriach:
PROGRAMY I AKCJE PROEKOLOGICZNE W
TYM DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY
– zespół: Gabriela Gibas, Anna Jafernik, Piotr Topiński za realizację kampanii społecznej „Dajmy czadu
– Żywiec bez czadu” na rzecz dobra wspólnego,
którym jest czyste powietrze w mieście Żywcu.

C) PRACE NAUKOWO-BADAWCZE
– zespół: dr inż. Jacek Smołka, dr hab. inż. Wojciech
Skarka, prof. nadzw. w Pol. Śl. mgr inż. Krzysztof
Slósarczyk za zaprojektowanie i wykonanie bolidu
elektrycznego Silesian Greenpower (SG) na wyścig
lekkich pojazdów elektrycznych organizowany w
Wielkiej Brytanii przez organizację Greenpower
promującą technologie ekologiczne w motoryzacji.

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE
– zespół: Adam Wojewodzic, dr Tomasz Szul, dr
Jarosław Knaga za przeprowadzenie badań nad
zachowaniem ciągłości dostaw energii cieplnej
układów pracy pomp ciepła zmierzające do stworzenia standardów umowy ESCO (Energy Saving
Company); kreowanie rynku usług energetycznych;
celem działania podmiotów ESCO jest poprawa
efektywności gospodarowania energią prowadząca do wymiernych efektów ekonomicznych, idąca w
parze z dbałością o środowisko naturalne.

D) EDUKACJA EKOLOGICZNA
DZIECI I MŁODZIEŻY
– Maria Jasińska za aktywną działalność społeczną jako wiceprezes Zarządu Okręgu LOP, za organizowanie konkursów, warsztatów, zajęć terenowych,
wystaw i prezentacji w zakresie edukacji dzieci i
młodzieży.
E) PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI
I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH
SCHORZENIAMI ZWIĄZANYMI
Z ZANIECZYSZCZENIEM ŚRODOWISKA:
– Barbara Pająk - nauczyciel, współpracuje z Fundacją „Miasteczko Śląskie” już 19 lat; współpraca
dot. proﬁlaktyki zdrowotnej dzieci na terenach
skażonych ołowiem, opracowuje ulotki i zeszyty
edukacyjne.
F) DZIAŁANIA POPULARYZATORSKIE I PROMOCJA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH
– zespół: Jarosław Bucki, Lucyna Siwek za autor-

W kategorii NAGRODA SPECJALNA:
– dr Sabina Pierużek-Nowak – za aktywny udział
w programie ochrony wilka w Beskidach, ochronę
korytarzy ekologicznych, promocję postaw proekologicznych wobec dużych drapieżników oraz liczne
akcje edukacji ekologicznej oraz prelekcje, referaty
i publikacje.

Dyplom honorowy otrzymał
– Grzegorz Pasieka – za zainicjowanie działań: promowanie działalności proekologicznej wśród młodzieży szkolnej poprzez patronowanie konkursom
ekologicznym o selektywnej zbiórce odpadów, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych oraz promocję ograniczania zużycia energii; za działania
popularyzatorskie wśród przedsiębiorców poprzez
organizacje szkoleń, konferencji, seminariów, a także publikacje w wydawnictwach ekologicznych.
W trakcie uroczystości wręczono także nagrody
Funduszu laureatom z terenu woj. śląskiego XII edycji Narodowego Konkursu „Przyjaźni Środowisku”.
Otrzymali je: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OLMET w Tarnowskich Górach i Związek Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie.

ZATANKUJĄ SAMOLOTY
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe – Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w
Katowicach otrzymała 600 tysięcy złotych na Przeciwpożarowe
zabezpieczenie terenów leśnych
RDLP Katowice – patrolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego w 2011 roku. Pieniądze zostaną
wydane między innymi na paliwo
do gaśniczych dromaderów.
PIENIĄDZE
DLA STRAŻAKÓW
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w
Katowicach otrzyma wsparcie
ﬁnansowe z WFOŚiGW w Katowicach na doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej
województwa śląskiego w środki
pianotwórcze oraz środki neutralizujące niebezpieczne substancje
chemiczne. Pieniądze w kwocie
229,6 tys. zł mają zostac przekazane w 2012 roku.
SĄSIEDZI Z POŻYCZKĄ
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznała preferencyjną
pożyczkę w wysokości 30 mln zł
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie. Środki te pomogą zrealizować
rozpoczętą już w tym mieście
prawdziwą rewolucję w gospodarce wodno–ściekowej. Dzięki doﬁnansowaniu w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko oraz pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu i środkom
własnym władze Jaworzna zamierzają do 2015 roku wybudować
250 km sieci kanalizacyjnej, ok.
4,3 km sieci kanalizacji deszczowej, ok.5 km wodociągu, blisko 60
tłoczni i pompowni, stację uzdatniania wody, suszarnie osadu i
inne obiekty infrastruktury kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie, którego
pierwsza część właśnie trwa, jest
zlokalizowane na terenia miasta
Jaworzna, w zlewniach rzek: Białej
Przemszy, wzdłuż której przebiega
północna granica miasta, oraz
Przemszy, zamykającej teren gminy od południowego zachodu.
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Serwus! To ja Ksawery. Takie imię wybrali dla
mnie moi rodzice, którymi są Agnieszka i Tomasz
Świergoszowie. Przyszedłem na świat 16 marca
tuż przed dziesiątą rano. Miałem wówczas
49 cm i ważyłem 2200 g. Pozdrawiam moją
siostrę Nikolkę, która ma 7 lat. Mój dom jest w
Wodzisławiu.

Witam! Ten uroczy bobasek na fotograﬁi to ja
– Jakub Zając. Pojawiłem się na świecie 5
kwietnia dokładnie o 17.00. Ważyłem wówczas
3160 g i miałem ponad 50 cm długości. Pozdrawiam mamę Natalię i tatę Rafała. Jesteśmy
z Raciborza.

Witam! Mam na imię Andżelika i jestem pierwszą
pociechą Anny i Piotra Betów. Przyszłam na świat
18 kwietnia o godzinie 11.33. Ważyłam wtedy
3750 g i miałam 53 cm długości. Zamieszkamy
wspólnie w Wodzisławiu.

Dzień dobry. Jestem pierwszą pociechą Magdaleny Czerwińskiej i Łukasza Zaporskiego. Na imię
mam Julia. Po raz pierwszy uśmiechnęłam się do
rodziców 15 kwietnia krótko po godzinie 16.00.
Po urodzeniu ważyłam 3100 g i miałam 55 cm.
Mój dom jest w Wodzisławiu.

Witam. Jestem Dobrosław Gajda, syn Barbary
i Rafała. Swoje urodziny będę świętował 19
kwietnia. Pojawiłem się na świecie o godz.
17.35. Ważyłem wówczas 3800 g i miałem 56
cm. Póki co jestem jedynakiem. Zamieszkam
w Raciborzu.

Witam. Jestem Laura, pierwsza córka Zuzanny
i Patryka Masłowskich. Przyszłam na świat 19
kwietnia o 23.20. Ważyłam wówczas 2820 g i
miałam 52 cm. Mój dom jest w Jastrzębiu.

Cześć! Nazywam się Artur Hołomek. Pojawiłem
się na świecie 14 kwietnia o godz. 7.25. Miałem wówczas 57 cm i ważyłem ponad 4 kg.
Przesyłam buziaczki mamie Aleksandrze, tacie
Michałowi oraz bratu Jacusiowi, który czeka na
mnie w domku w Gorzycach.

Cześć! Mam na imię Milenka i jestem pierwszą
pociechą Justyny i Roberta Gryttów. Urodziłam
się 17 kwietnia o godzinie 2.25. Ważyłam wówczas 3400 g i mierzyłam 58 cm. Zamieszkam
w Łukowie Śląskim.

Cześć. Nazywam się Bartek Grabiec. Pojawiłem
się na świecie 18 kwietnia o godzinie 9.21. Miałem wtedy 55 cm i ważyłem 3550 g. Przesyłam
buziaki mamie Katarzynie, tacie Bogdanowi i
siostrze Wiktorii. Zamieszkam w Radlinie.

Cześć. Ten słodziutki chłopczyk to ja, Oskar
Małkusz. Pierwszy raz przytuliłem się do rodziców
Anity i Sebastiana 12 kwietnia o godzinie 2.50.
Miałem wtedy 53 cm i ważyłem 3100 g. Pozdrawiam mojego ukochanego brata Dominika, który
czeka na mnie w domu w Rybniku.

Witam! Jestem pierwszą córką Barbary i Mariusza
Stępniów. Urodziłam się 19 kwietnia o godzinie
dziesiątej rano. Miałam wówczas 53 cm długości
i ważyłam 3390 g. Mam dwóch braci: Kacpra i
Mikołaja. Zamieszkam w Rybniku.

Dzień dobry. Rodzice zdecydowali, że będę mieć
na imię Julia. Są nimi Mirka i Dawid Mika. Urodziłam się 16 kwietnia o godzinie 17.55. Ważyłam
wtedy 3 kg i miałam 52 cm. Póki co jestem jedynaczką. Zamieszkam w Marklowicach.

Witam! Ten przystojniaczek na zdjęciu to ja
– Miron Mrozik. Rodzice Beata i Zdzisław uściskali mnie pierwszy raz 18 kwietnia o godzinie
8.15. Mierzyłem wtedy 55 cm i ważyłem 3,5 kg.
Pozdrawiam rodziców oraz moje kochane siostry:
pięcioletnią Kingę i dziesięcioletnią Wiktorię.
Jesteśmy z Radlina.

Witam. To ja, Krysia. Takie imię wybrali dla mnie
moi kochani rodzice, którymi są Barbara i Łukasz
Staniczkowie. Na świecie pojawiłam się 4 kwietnia
kwadrans po dziewiątej rano. Ważyłam wtedy 3110
g i miałam 54 cm długości. W domu czeka na mnie
trzyletnia siostra Hania. Zamieszkam w Tworkowie.

Witam! Jestem drugim synem Katarzyny i Waldemara Szermuszynów. Przyszedłem na świat
5 kwietnia o godzinie 7.20. Ważyłem wówczas
2710 g i miałem 52 cm. W domu czeka na mnie
brat Oliwier, który ma 2 latka. Będę mieszkać w
Czyżowicach.

Dzień dobry. Mam na imię Adam. Na świecie
pojawiłem się 2 kwietnia tuż po pierwszej w nocy.
Miałem wtedy 54 cm długości i ważyłem 2980
g. Moimi rodzicami są Emilia i Tomasz Szymikowie. Póki co jestem jedynakiem. Zamieszkam w
Gorzyczkach.

Dzień dobry. Jestem Jan. Takie imię wybrali dla
mnie moi rodzice Joanna i Sebastian Adamscy.
Urodziłem się 19 kwietnia o godzinie 11.10.
Ważyłem wówczas 3130 g i mierzyłem 52 cm.
Pozdrawiam rodziców oraz moich braci. Jesteśmy
z Rybnika.

Witam wszystkich! W chwili robienia tego zdjęcia
moja mamusia Agnieszka Berowska zastanawiała
się nad wyborem imienia dla mnie. Przyszedłem na
świat 16 kwietnia o 23.25. Po urodzeniu ważyłem
3750 g i miałem 57 cm. Serdecznie pozdrawiam
mojego tatusia Jurka i moich kochanych braciszków:
Andrzeja i Sylwestra. Zamieszkam w Pszowie.

Cześć. Ten słodziutki bobas to ja, Wojtuś Jona.
Pierwszy raz przytuliłem się do rodziców Anny i
Sławomira 19 kwietnia o godzinie 16.50. Miałem
wtedy 56 cm i ważyłem 3740 g. Póki co jestem
jedynakiem. Zamieszkam w Radlinie.

Witam. Ta śliczna dziewczynka to ja, Ania. Takie
imię wybrali dla mnie moi rodzice Katarzyna
i Jakub Kuśnierczykowie. Urodziłam się 18
kwietnia o godzinie pierwszej w nocy. Ważyłam
wtedy 3460 g i miałam 56 cm. W domu czeka
na mnie mój braciszek Mateusz, który ma dwa
latka. Mój dom jest w Kamienicy Polskiej.
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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

• Samochody używane, 2- 3-letnie,
z gwarancją, tańsze nawet o połowę od nowych! Auto Salon Kubica,
Rydułtowy, ul. Bohaterów W-wy 83,
www.eckubica.otomoto.pl, tel. 605330-822.

• Kupię seicento, punto, pandę,
golfa III, polo i inne. Tel. 695-671233.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

• Grunty pod Raciborzem – inwestycyjne i budowlane sprzedam. 501863-965.

• Kupię seicento, matiza, tico,
cinquecento, yaris, corsę, pandę,
skodę, punto, dostawcze, inne.
605-402-565, 511-504-058.

• Golf III, 1,4 1,6 1,8 benzyna, 1,9 TD.
Corsa 1,2, 602-812-461.
KUPIĘ

• Sprzedam działkę budowlaną, Racibórz - Brzezie, 0049/2173-83628.

• Skup aut wszystkich marek, stare,
nowe, powypadkowe, skorodowane,
sprawne, do złomowania, do rejestracji. Złomowanie, umowa, gotówka
od ręki. Najlepsze ceny. Sprzedaż
części używanych. Racibórz, Rybnik,
Wodzisław. Dojazd gratis, 692-191585, 32-415-72-60.

• Kupię wszystkie auta: całe
pełnosprawne, uszkodzone, skorodowane, płacę najlepiej! Gotówka,
przyjazd natychmiastowy, 605402-565, 511-504-058.

• Auta wszystkich marek, całe, rozbite,
skorodowane oraz dostawcze i ciężarowe. Sprzedaż części używanych,
604-344-033, 793-913-434.

• Pożyczka w domu, szybka,
wygodna. Dużo tańsza od chwilówek. Sprawdź. Profinet Infolinia
0801-169-016, Przedstawiciel
722-045-166.

• Toyota corolla 86-95, diesel, stan
obojętny, 601-555-581.

• Szybka pomoc finansowa Racibórz
tel. 664-954-924, Wodzisław 604-124737, Rydułtowy 666-037-617.

• Skup samochodów za gotówkę,
roczniki: 1996 – 2006, płacimy
najlepiej, chętnie w dobrym stanie,
dojazd do klienta, gotówka i umowa od ręki, 509-486-266.

• Absolutna nowość! Pożyczki
Chwilówki! Niebankowe. Bez Biku.
Najniższe koszty pożyczek w Polsce. Bez ograniczeń kwotowych!
Emeryci i renciści bez ograniczeń wieku. Zadzwoń! Sprawdź!
Tel. 694-826-852.

• Autoskup, osobowe i dostawcze
oraz na części i do remontu, tel. 609701-170.
• Hamaro s.c. – złomowanie samochodów, transport gratis. Koncesja,
32-415-19-91, 691-960-146.

• Sprzedam dwie działki budowlanoprzemysłowe, łączna pow. 0,27 ha,
Racibórz, Ostróg, ul. Agaty, 784-072881.

• Największe centrum matrymonialno-zapoznawcze, setki ofert, fotokatalogi. Codziennie od 13.00 do 19.00,
32-426-02-92, 696-478-189.

• 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.

• 4-pokojowe mieszkanie pilnie sprzedam, Racibórz, Żorska, 71 m kw., VIII
piętro, 506-908-322.

• Sprzedam kawalerkę 40 m kw., parter, Racibórz, Ogrodowa, możliwość
przekształcenia mieszkania w lokal
usługowy, cena 84.000, 502-296-408.

• Rydułtowy – niski dom, stan surowy,
działka 2950 m kw. – sprzedam, 77487-52-82, 885-982-985.

• Racibórz Kossaka 48 m kw., 2 pok,
I piętro, 110000, 602-737-900, www.
kamelraciborz.pl.

• Sprzedam nowy dom parterowy, 96
m kw. z garażem na 8-arowej działce,
Wojnowice, 791-360-271.

• Działka budowlana 13,7 ara,
w Nędzy. Cena 45.000 zł, tel. 793150-107.

• Nędza, dom 200 m kw., wielkość
działki do wyboru, ocieplony, okna
PCV + rolety, piwnica, c.o., 2 garaże,
gospodarczy, stan b. dobry, osiedle
domków, 440.000 zł – do negocjacji,
600-676-955.

• Racibórz Śródmieście 54 m kw., 2
pokoje, 135000, 602-737-900, www.
kamelraciborz.pl.

• Sprzedam mały dom, Kisielów, 792323-571.

• Sprzedam dom, 140 m kw., na
działce 28 arów, Lasaki, k. Raciborza,
665-936-678.

• Sprzedam 2-rodzinny dom po
generalnym remoncie. Turza Śl.,
605-555-453.

• Do sprzedania mieszkanie, pow. 74
m kw., 4 pokoje, kuchnia, łazienka,
Racibórz, Różyckiego, Na parterze,
c.o. miejskie, 140.000 zł do negocjacji,
tel. 501-442-143.

• Działka budowlano-usługowa,
pow. 22 ary, cena 77 tys. zł, Jastrzębie-Zdrój, 698-831-349.

• Połowa kamienicy, 140 m kw, podpiwniczona, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, garaż, ogród. Możliwość podziału
na dwa niezależne mieszkania lub
na działalność gospodarczą. Cena
390.000 zł, tel. 605-726-817.

• Sprzedam działkę (w połowie budowlana), o pow., 3044 m kw., Nędza,
dojazd drogą asfaltową, na górce
w zabudowie domków jednorodzinnych, cena 115.000 zł, 600-676-955.

MATRYMONIALNE

• Kupię każdy samochód osobowy,
sprawny i uszkodzony oraz traktory
i koparko ładowarki tel. 501-011090.
• Skupujemy wszystkie pojazdy
– uszkodzone i sprawne. Najlepsze
ceny w regionie. Tel. 606-110-515,
606-110-481.

KREDYTY – POŻYCZKI

• Atrakcyjne pożyczki oprocentowanie już od 6,95%. Wyślij sms: kasa na
numer 519-318-254 lub dzwoń 32415-88-21.

• Kupię auto osobowe, dostawcze,
busy każdej marki. Także do wyrejestrowania, dojeżdżamy, tel. 601-555581.

• Prywatna nauka gry na instrumentach klawiszowych, pianino, fortepian, keybord, organy, 668-376-553,
www.rytmradlin.pl.

• Sprzedam mieszkanie, po remoncie,
53,5 m kw., 2 pokoje, Racibórz, Żorska, III p., 606-276-345.

• Atrakcyjne mieszkanie 61,5 m kw.,
I p./II, Chełmońskiego, Racibórz,
świetna lokalizacja, dodatkowo garaż,
785-480-437.
• Sprzedam mieszkanie, ok 70 m
kw., w kamienicy, bezczynszowe,
Racibórz, Ostróg, parter, z ogrodem,
889-698-701.
• Sprzedam dom z ogrodem o powierzchni 646 m kw., Pietraszyn,
tel. 0049/172-256-7620.
• Okazja, odstąpię wyremontowany
pub, w centrum Wodzisławia, z pełnym wyposażeniem, bez pośredników, 506-697-150.

NAUKA

• Ładne mieszkanie, atrakcyjna lokalizacja, 61,5 m kw., I p. + garaż, Racibórz, 785-480-437.

• Sprzedam dom wraz z zabudowaniami gospodarczymi, Markowice,
działka 30 arów, tel. 606-152-628, 32415-63-04.

• Matematyka, statystyka, ekonometria. Pomoc uczniom i studentom.
Przygotowanie do egzaminów. Racibórz, Matejki 4/2, tel. 32-415-25-84.

• Mieszkanie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 52,22 m kw, z wyposażeniem,
I p., z balkonem, Racibórz, Lotnicza
59/3, 135.000 zł, 664-053-277.

• Sprzedam ładnie zagospodarowaną
działkę rekreacyjną, Racibórz-Brzezie,
duży domek, kominek, woda, energia, węzeł sanitarny, 694-005-200.

• Działka 20 arów mieszkaniowa i pod
działalność, Nędza, ul. Jana Pawła II,
tel. 602-396-250.
• Radlin 31 m kw., I piętro, 85 000, 602737-900, www.kamelraciborz.pl.
• Dom, okolice Polskiej Cerekwi, 180
m kw., 5 pokoi, 175 000, 602-737-900,
www.kamelraciborz.pl.
• Dom Okolice Polskie Cerekwi 170 m
kw., 5 pokoi, 230 000, 602-737-900,
www.kamelraciborz.pl.
• Sprzedam połowę budynku mieszkalnego wraz z działką w Baborowie,
662-415-501, 698-199-210.
• Sprzedam dz. budowlaną 1200 m2
w Krostoszowicach przy ul. Wodzisławskiej, w atrakcyjnej okolicy, z bliskim dostępem do mediów. Tel. kont.
721-759-580 lub 32-472-61-09.
• M3 Rydułtowy, 85 000 zł. Azyl, 665006-111.
• Przytulna kawalerka, Radlin, 67 000
zł, cena do negocjacji. Azyl, 665-003111.
• Mieszkanie na parterze, 61 m kw, 3pokojowe, kuchnia, łazienka, wc, c.o.
etażowe na prąd 380 V, nowe okna,
centrum Raciborza na cele mieszkaniowe lub usługowe, 607-841-581.
• Dom w centrum Wodzisławia Śl.
750.000 zł. Azyl, 883-903-012.
• Sprzedam działki budowlane, Racibórz, Miedonia, tel. 501-540-146.
• Odstąpię restaurację, Wodzisław
– Rynek, 602-227-748.

• Sprzedam mieszkanie M-2, 37,5 m2,
os. Kościuszki, Pszów, cena 50 tys., 2
piętro, tel. 32-454-15-91.

CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH*
•
•
•
•
•

motoryzacja
(sprzedam, kupię, inne) – 15 zł
biznes – 15 zł
gastronomia – 15 zł
kredyty, pożyczki – 15 zł
matrymonialne – 10 zł

•
•
•
•
•

nauka – 10 zł
nieruchomości
(sprzedam, kupię, wynajmę) – 15 zł
różne – 10 zł
towarzyskie – 30 zł
transport – 15 zł

•
•
•
•
•
•

turystyka – 15 zł
usługi remontowo-budowlane – 15 zł
usługi różne – 15 zł
wróżby – 15 zł
zdrowie – 15 zł
zwierzęta – 15 zł

• PRACA – 5 zł PROMOCJA!
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

* Ogłoszenie drobne do 15 słów

• pogrubienie + 5 zł, • ramka + 5 zł, • kontra + 5 zł, • apla + 5 zł, • kolor + 5 zł, • ogłoszenie podwójne (do 30 słów) + 10 zł

Chcesz zamieścić ogłoszenie? – odwiedź nasze punkty:

RACIBÓRZ

PSZÓW

RYDUŁTOWY

WODZISŁAW ŚL.

RYBNIK

• Wydawnictwo Nowiny, Sp. z o.o.,
ul. Zborowa 4,
pn. – pt. 8.00 – 16.00
tel. 32-415-47-27,
fax 32-414-02-60

• Sklep Spożywczy
Aleksandra Jordan
ul. Pszowska 555
pn. – pt. 8.00 – 17.00,
sob. 8.00 – 14.00
tel. 501-169-735

• Sklep „Hit”, ul. Oﬁar Terroru 59 a
pn. – pt. 8.00 – 17.00,
sob. 9.00 – 13.00
tel. 32-457-63-34,
664-478-280, 604-278-378

• PUT „WW”, ul. Św. Jana 1, tel. 32-455-55-00
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

• 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

lub naszą stronę w Internecie pod adresem: http://ogloszenia.nowiny.pl
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za 5 złotych

wyróżnij
drobne ogłoszenie

POGRUBIENIE*

RAMKA*

• Sprzedam działkę na Księżycu. Tanio. Tel. 000-000-000.

• Kupię kota w butach (czerwone kozaki).

* Czcionka pogrubiona, kolor czarny

KONTRA*

APLA*

KOLOR*

• Poszukuję towarzysza spacerów. Czerwony Kapturek.

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.

• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne
rabaty. Pan Samochodzik.

* Czcionka czarna, ramka czarna

KUPIĘ

• Do wynajęcia dom jednorodzinny
na obrzeżach Rybnika tel.504-289074.

• Kupię działki budowlane, tel. 602397-005.
• Kupię działkę na obrzeżach Raciborza ok 1 ha, tel. 606-961-594.

• Kupię 2-pokojowe mieszkanie przy
ulicy Żorskiej lub Słowackiego w Raciborzu (bez pośredników), tel. 508607-305.
ZAMIENIĘ

• Zamienię kawalerke 30 m kw., Lotnicza, Raciborz na większe lub podobne w ścisłym centrum, 724-848-779.
POSIADAM DO WYNAJĘCIA

• Do wynajęcia lokal użytkowy w centrum Raciborza, przy ul. Nowej – 220
m kw., lub 2 x 120 m2, www.raciborznowa9.maax.pl tel. 602-396-497.

• Lokal do wynajęcia z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą
szczególnie pośrednictwo pracy,
25 m kw., Racibórz, atrakcyjna cena
i lokalizacja, 604-240-919.
• 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.
• Do wynajęcia dom jednorodzinny
z ogrodem w Wodzisławiu Śląskim
tel. 601-29-55-32.
• Wynajmę mieszkanie, Racibórz,
Śródmieście, 38 m kw., II piętro, warunki do uzgodnienia, 502-947-233.

* Czcionka biała, tło czarne

* Czcionka czarna, tło niebieskie
* Czcionka niebieska
Wymienione opcje wyróżnień można łączyć ze sobą w dowolny sposób. Oferta ważna od 15 czerwca 2010 r.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe,
52 m kw., 750 zł + media, Racibórz,
Orzeszkowa (Ostróg), 792-615-419,
793-665-560.
• Centrum Raciborza, komfortowe
i wyremontowane mieszkanie
dwupokojowe 33 m kw., 680,-/mies +
media, ul.Wandy1, I piętro, budynek
ocieplony, kaucja 1.900,- tel. 601203-768

• Do wynajęcia na atrakcyjnych
warunkach 2-poziomowy pawilon
handlowo, biurowo, usługowy 50
m kw. pomieszczenie główne, 50 m
kw. pomieszczenia magazynowosocjalne plus parking ogrodzony,
zamknięty, centrum Raciborza,
602-593-761.

• Wynajmę 2-pokojowe wyposażone,
• Do wynajęcia hala-magazyn (7 zł/m
komfortowe mieszkanie, w centrum
Nowiny
WODZISŁAWSKIE
• wtorek,
27 października
2009 r.
kw.),
o pow.
1000 m kw. lub 2 x 500
m
/PXJOZ80%;*4"84,*&tXUPSFL
QBƑE[JFSOJLBS
Raciborza,
opłaty razem 960 zł. Kau• Wynajmę plac przy głównej drokw, Racibórz, ul. Wiejska, www.hala.
cja,
604-883-517.
dze prowadzącej na Ostrawę, na
maax.pl, tel. 602-396-497.
komis, szkółkę lub inną działalność,
• Piekarnia do wynajęcia z możliwo• Wynajmę lokal handlowo usługowy,
603-329-539.
ścią przerobienia na dwa mieszkania
84 m kw., Krzyżanowice centrum Rea,
w Wodzisławiu Śląskim. Azyl 883• Mieszkanie, Racibórz, Pomnikowa,
602-678-129.
903-012.
3-pokojowe, 53 m kw., do za• Wynajmę pomieszczenie na działalmieszkania od zaraz, 662-572-230,
• Hala targowa, Racibórz – poność handlową w centrum Wodzisła32-415-83-86.
wierzchnia do wynajęcia, 501-540wia. Parter 37 m kw. Cena do uzgod146.
nienia. Tel. 601-462-008.
• Mieszkanie, 47 m kw., komforto• Do wynajęcia pokoje z łazienkami
we, 2-pokojowe, kompletnie ume• Do wynajęcia sklep, Racibórz,
umeblowane w Raciborzu, 600-801blowane, Racibórz, Słowackiego,
Opawska (koło Biedronki), cena 700
134.
691-935-972,
32-419-82-58.
zł, 0049/6938-7945.
• Racibórz Rynek duża kawalerka,
z balkonem, po remoncie, 800 zł, 696174-441.

• Wynajmę lokal użytkowy, na parterze, 107 m kw., 25 m kw. piwnica,
Racibórz, Mickiewicza, 694-005-200.

• 900 m kw lokal użytkowy. Racibórz,
ścisłe centrum, parter, parking,
atrakcyjna cena, możliwość podziału, 661-116-077.

• Wydzierżawię działkę pod komis
samochodowy albo inną działalność
gospodarczą (przy głównej drodze),
600-786-658.

• Do wynajęcia lokal użytkowy 300
m kw., Raciborz ścisłe centrum, I p.,
parking, 661-116-077.

• Wynajmę mieszkanie, pow. 64 m
kw., Racibórz, tel. 604-126-328, 660980-315.

POLECAMY

Wydawnictwo Literackie

• Wynajmę pokój dla 1-2 studentek
lub kobiecie pracującej w centrum
Raciborza, umeblowany, TV, internet, 609-55-88-73.

• Wynajmę warsztat ślusarski, samochodowy. Wiata, tokarki, prasa, piła,
kompresor, plac. Sprzedam betoniarki. Głożyny, tel. 600-312-565.

PRACA
DAM PRACĘ

• Praca dla kobiet – opieka nad starszymi osobami. Wymagany niemiecki
paszport, znajomość języka niemieckiego. 32-419-83-13.
• Night Club Fantasy w Raciborzu zatrudni tancerki, masażystki, hostessy.
Wysokie zarobki, 515-364-733.
• Pokażę jak zabezpieczyć sobie
dostatnią emeryturę i dobrze na nią
zarobić, 601-463-290.
• Specjalistę ds. likwidacji szkód komunikacyjnych z doświadczeniem
zatrudnimy. Wymagana znajomość
Eurotax, Audatex. Kontakt: praca@
madmobil.pl.
• Zatrudnimy od zaraz wykwalifikowanych pracowników budowlanych
z Raciborza i okolic, 792-570-278.
• Dodatkowa praca, 501-559-334.
• Agencja Ochrony TFK zatrudni
osoby do ochrony obiektu w Raciborzu. Wymagana niekaralność.
Gwarantujemy umowę o pracę.
Rekrutacja 4, 5. 05. 2011. w godz.
11-13 w Klubie „Itaka” ul. Pracy 21.
• Restauracja Dzika Róża w Raciborzu
zaprasza do współpracy kierowców,
kelnerów i kelnerki, 692-564-144.

• Zatrudnię młodego instalatora
wod.-kan.-c.o. i spawacza z okolic
Wodzisławia, Rydułtów. Tel. 604241-146 lub 668-925-073.

• Sweet Kittys zatrudni atrakcyjne
callgirls, najlepsze dochody z możliwych, Polska, Niemcy, kraje Unii,
dyskretnie, 784-278-389.
• Kierowców C+E do transportu
międzynarodowego zatrudni Sanco
sp. z o.o. Wyjazdy do krajów UE z powrotami do Polski. Podstawa + diety.
Tel. 32-226-45-91.
• Zatrudnimy pracowników do ochrony obiektów handlowych w Rybniku,
509-242-803.
• Legalna praca w Niemczech dla
brukarzy, murarzy oraz przy wykańczaniu wnętrz, dogodne warunki,
605-761-359.

SPORT 1

• Zatrudnię budowlańców do ociepleń i robót wykończeniowych,
519-058-497.
• Firma Bellavit z Raciborza, zatrudni
komunikatywne osoby na stanowisko telefonistka w dziale obsługi
klienta. Mile widziane konsultantki
firm kosmetycznych, doświadczenie
w handlu. Oferujemy umowę o pracę,
premie. 32-784-12-04, 668-038-433.
• Zatrudnię kosmetyczkę z doświadczeniem. Wymagany dyplom
ukończenia szkoły kosmetycznej.
Mile widziane dodatkowe kursy
i szkolenia. Cv proszę przesłać na
adres studio@glamour-rac.pl.

• Wynajmę mieszkanie w centrum Raciborza, ul. Długa, 36 m kw., 700 miesięcznie, 2100 kaucja, 784-052-775.

• Restauracja Dworek
w Szonowicach
Wydawnictwo
Literackie
zatrudni kelnerki, pomoc kuchenną,
sezon 2011, 501-175-396, CV na:
biuro@restauracja-dworek.pl.

• Zatrudnimy kierowców z kat
C+E oraz operatora na ładowarkę
z kat. II Praca na miejscu. kontakt
biuro@drobny.org.pl, tel. 32-45161-95, 502-320-035.

• Racibórz centrum, do wynajęcia
lokal handlowy obok rynku, 50 m kw.,
duże witryny, 784-052-775.

• Zatrudnimy kobiety i mężczyzn
do pracy w Niemczech i Austrii, 660219-800.

• Poszukuję młodej, energicznej opiekunki do dziecka 3-letniego, dzielnica
Raciborza, praca74@onet.pl.

Wydawnictwo Literackie

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję
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40 ogłoszenia drobne
• Zatrudnię operatora ładowarki kołowej z kat.II, 602-692-004.
• Zatrudnię pracownika do prac
wykończeniowych. Racibórz,
tel. 607-283-633.
• Zatrudnimy pracownika do pracy
w systemach dociepleń, wymagane
doświadczenie i prawo jazdy tel. 602852-114.
• Kierowców C+E zatrudnimy, transport międzynarodowy, stałe trasy,
tel.32-422-43-45.

• Zatrudnimy murarzy, cielę, brygadzistę do budowy, w stanie surowym. Praca na terenie Monachium,
089/680-5616.
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POSZUKUJĘ PRACY

• Kafelkarz, wykończenia szuka pracy
dorywczej oraz w weekendy, tel. 3245-76-675 lub 607-666-263.
• Szukam pracy – kafelkarz, wykończenia, szuka pracy dorywczej oraz weekendy, tel. 32-45-76-675, 533-666-263.

RÓŻNE
• Drewno opałowe, 100 zł z dowozem,
32-430-85-77, 32-454-61-37.

• 797-536-303 Nowa 30.
• Naturalna, 600-624-753.
• Dojrzała, 660-821-989.
• Przystępnie, 530-921-350.
• Ewa, Racibórz, 514-555-894.
• Angelika, 883-479-535.
• Racibórz, Rynek, 669-460-221.
• Jacklin, 789-187-733.

• Sprzedam 500 ton ziemi (biohumus),
okolice Pietrowic Wielkich, min. 25
ton jednorazowo, tel. 797-872-671.

• Stokrotka, 791-010-453.

• Blaszaki, garaże. Najtaniej – Producent, 32-440-12-66, 662-762-065.

• Rybnik, 728-129-863.

• XXL, 514-687-357.
• Ponętna, Rybnik, 507-526-232.

• Opał wszelkiego rodzaju, drewno
• Maja, 792-209-587, Racibórz.
kominkowe, muł od 100 zł, eko-gro• Claudia, 697-699-505, Racibórz.
szek, węgiel, ekspresowa dostawa,
jakości, 692-236-095.
• Marlena, 513-237-012, Racibórz.
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• Zatrudnimy 2 hostessy do obsługi
• Kupię monety, znaczki, pocztówki,
• Ala, 787-483-583, Racibórz.
targów budowlanych w Pietrowicach
ordery, znaczki Chińskiej Republiki
• Justyna, 880-725-239, Wodzisław.
Wielkich w dniach 7, 8.05, tel. 32-307Ludowej – płacę cenę amatorską, 7703-09, 500-642-762.
437-36-81, 694-070-838.
• Gosia, 880-591-776.
• Zatrudnimy kobiety do 45 roku,
• Nikola, Racibórz, 667-155-251.
• Węgiel brunatny, węgiel orzech,
prawo jazdy kat. B przy segregacji
groszek, eko-groszek, eko-miał,
odzieży, Holandia, 608-679-444,
• Edyta, Wodzisław, 797-445-476.
flot muł. Na życzenie workowany,
0031-610-329-048.
601-819-313.
• Ania, Wodzisław, 788-138-767.
• Przyjmę do pracy na myjnię ręczną
• Sprzedam Styropapa EPS 100,
• Beata, Wodzisław, 880-512-204.
samochodową, mile widzane prawo
grubośc 8cm, 100 metrów kwadratojazdy, Racibórz, tel. 791-989-928.
• Kasia, 794-189-247.
wych tel. 608-752-768.
• Przyjmę fryzjerke z doświadczeniem
do nowo otwartego salonu w Raciborzu, 504-341-289, 692-288-377.

• Refit Sp. z o.o. zatrudni pracownika
budowlanego do robót wykończeniowych, montaż płyt GK, malowanie.
Adres: 44-313 Wodzisław Śląski, ul.
Kokoszycka 133, tel. 726-010-307.
• W.U.S. P przyjmie do wykonania
wyrobów betonowych pracowników,
kontakt: Wodzisław, ul. Piłsudskiego
10, 32-455-43-68, 509-598-116.
• Firma Linter Mining zatrudni na
kopalniach JSW: górników strzałowych, górników do pracy w przodku.
Tel. 32-729-32-60, 515-085-062.
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• Meble na wymiar, www.aves.biz.pl,
tel. 601-408-580.
• Sprzedam opony letnie R13, 175 X
70, używane jeden sezon, 602-887337.

TOWARZYSKIE
• 606-521-450, Radlin.
• Pani, 608-031-713.
• Gabi, Racibórz, 661-613-025.
• Sexy XL, 789-105-990.

• 531-397-047.

Wydawnictwo Literackie

• Zatrudnimy elektryka z upraw• 516-496-348, Ola.
nieniami SEP, ślusarza-spawacza
z uprawnieniami elektryczno• 511-941-338, Ela.
gazowymi do prac montażowych, 5)3*--&3
• 513-218-044, Wiki.
wymagania doświadczenie za5)&53"7&-&3
wodowe. Kontakt od 7.00 – 16.00,
• 24 h, 603-232-163.
4QPLPKOZ XJFD[ØS XJHJMJK
tel. 606-384-256
• Milutka,
OZ OB QPTUFSVOLV
QPMJDKJ XL, 517-716-218.

TRANSPORT
• Sprawdź! Najtańszy transport
mikrobusami maxi. Przewóz mebli,
towarów Polska – Niemcy, Belgia, Holandia, tel. 77-482-99-39.
• Pomoc drogowa, holowanie samochodów, przewóz wózków widłowych, K. Karcz, tel. 601-516-085,
32-415-32-23.
• Usługi transportowe w kraju. Przewóz mebli, materiałów budowlanych,
etc. Solidnie, ceny konkurencyjne,
667-970-566.

• Antyki sprzedaż i profesjonalna
renowacja mebli, zegarów i pianin.
Transport gratis. Krapkowice, 77-46670-34, 608-020-280, bozka-cz@wp.pl.
• Rolety zewnętrzne, od 180 zł
brutto/m kw. Producent z wieloletnią tradycją. 3 lata gwarancji,
32-415-17-32.
• Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inż. Witold Figura Geodeta
uprawniony, 601-615-612, www.
witoldfigura.wb.pl.
• Limuzyny lincoln, hummer.
Obsługa wesel, pomoc drogowa,
wypożyczalnia przyczep, lawet,
camping, 32-431-57-64, 501-317-662,
www.hummerlimuzyna.com.pl.
• Elektryczne Instalacje i klimatyzacje
– tanio z materiałem . Na terenie
całego Śląska, 600-877-606, www.
robotyelektryczne.pl.

• Obsługa muzyczna imprez, zabawy,
wesela d.j lub zespół. Tel. 605-242290.
• Zagęszczarki – sprzedaż, wynajem,
www.husdromo.pl.

USŁUGI REM.-BUD.
• Budowa domów pod klucz – tanio
i solidnie, 511-701-520.
• Art-Bruk Łukaszczuk, brukarstwo
oraz inne usługi ogólnobudowlane,
szybko, tanio, solidnie, 798-516-003,
511-701-520.
• Henrieta Woźniak – architekt. Projekty architektoniczno-budowlane,
nadzory budowlane, kompleksowa
obsługa inwestycji, aranżacje wnętrz,
32-410-82-81, 691-779-787.
• Parkiet, cyklinowanie. Bona, 32-43085-77, 32-454-61-37.

SPORT 1

• Wyroby ze stali nierdzewnej, balustrady, poręcze oraz inne elementy,
513-539-582.

• Profesjonalne wykonanie łazienek,
wszelkie remonty mieszkań, domów.
Uczciwie, rzetelnie, wystawiamy fakturę vat, 607-205-209, 32 456-06-55.

• Altany, domki, meble ogrodowe,
balustrady z drewna, schody. Firma
Frydrych, Syrynia, 602-118-208, 32451-73-18.

• ROB – BUD Usługi Ogólnobudowlane, tynki, docieplenia, elewacje,
gładzie, płyty gipsowe, 32-454-1105, 501-490-034.

• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe, szafy, zabudowa wnęk. Zamów
bezpłatny pomiar i wycenę, tel. 661669-069.

• Usługi dekarsko-ciesielskie,
adaptacja poddaszy, wykończenie
wnętrz, bezpłatna wycena, 609353-139.

• Instalacje elektryczne, odgromowe, sieciowe, alarmowe, TV, oświetlenie dekoracyjne i videodomofon. Krótkie terminy, 782-408-398.
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• Drenaże, przyłącza kanalizacyjne,
wodociągowe, 508-675-406.

• Malowanie elewacji, dachów, podbitki, mieszkań, 32-421-07-98, 514666-992.

• Wyburzenia, brukowanie, utwardzanie wjazdów, wynajem koparki, minikoparki, wywrotki, 508-675-406.
• Karcher – czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej, samochodowej, Racibórz-Brzezie, Wysoka
6, 32-415-66-59, 661-758-976.

• Wykańczanie wnętrz, sufity podwieszane, gipsowanie, kafelkowanie,
malowanie, tapetowanie, tynki tradycyjne, brukarstwo, ocieplanie budynków, 785-730-556.
• Dar-Tech, instalacje wod.-kan., c.o.,
gaz, montaż, wymiana, tel. 601-094777.
• Szamba betonowe, plastikowe.
Montaż, produkcja. Brukarstwo,
605-283-503, 605-283-407.

TURYSTYKA
obejrzałeś
fajny film? napisz
recenzję
• Węgiel z deputatów
najtańszy,LPOUBLU!OPXJOZQM

• Wiosenne Last Minute! Chorwacja
5)3*--&3Tunezja od 898zł, Kreta
od 443zł,

od#&;Ľ-"%6
1098zł, Egipt
od 1178zł. Sprzedaż
.BSZ8BMTIQS[ZDIPE[J[F
ubezpieczeń turystycznych, Kart
TXPJN DIPQBLJFN OB SV
Euro26. Biuro Podróży WW, Św. Jana
UZOPXZ [BCJFH DIJSVSHJD[
QS[FSZXB QPKBXJFOJF TJŢ
1, Wodzisław, 32-455-55-00, www.
• Przyjmę doświadczonegoUBKFNOJD[FHP
lakierQS[ZCZT[B
• Szczupła blondynka, 691-231-644. OZ(EZQPLJMLVHPE[JOBDI
wakacjeww.pl.
TQŢE[POZDI
X QPD[FLBM
nika, 694-189-486.
.ŢƒD[Z[OB JOGPSNVKF  ƒF
•
Wodzisław,
19-latka,
726-831-238.
OJ
QPTUBOBXJB
[BCSBŗ HP
UFK OPDZ [PTUBOJF QPQF
• Poszukuję wokalisty do zespołu
weEP EPNV  PLB[VKF TJŢ
 ƒF
USŁUGI
OJPOZDI T[Fžŗ NPSEFSTUX
• Wodzisław, Blondynka, 797-768-138. NŢƒD[Z[OB[OJLOŕ/JFNB
selnego (zarobkowo). Mile widziana
J[BLBƒEZN[OJDICŢE[JF
QP OJN
žMBEV X T[QJUBMOFK
gra na instrumencie. Tel. 781-790TUB XBžOJF PO• Wodzisław,
1PED[BT
• Żaluzje,
rolety zewnętrzne
Daria, 514-060-760.
LBSUPUFDF/JFXJEBŗHPOB
EBMT[FHP QS[FTVDIBOJB
483.
wszelkiego rodzaju. Markizy balLBNFSBDI/JLUOJFQBNJŢUB
OJF VEBKF TJŢ KFEOBL
V[Z 698-726-942.
• Kinga,
konowe, bramy. Producent i ceny
• Zatrudnimy osobę do działuTLBŗƒBEOZDIT[D[FHØØX
techKFHPQS[ZCZDJB1PMJDKBKFTU
producenta.
Raty. 32-430-51-41,
.ŢƒD[Z[OB [OJL
• Namiętna,
zmysłowa, 883-272-757. CF[TJMOB
niczno-handlowego, wymagania:
EPUZD[ŕDZDIPmBS
BOJQP
Wydawnictwo
Literackie
601-417-572.
Oŕ
CF[
žMBEV

B
.BSZ
KFTU
QFOJPOZDI
$P
wyk. techniczne, j.angielski, CV
i LM, [CSPEOJ
• Iwona,
Rybnik, 502-946-147.
KFEZOŕ LUØSBUXJFSE[J ƒFX
XJŢDFK
XƒBEFOTQPTØC
info@pivexin-tech.pl.
PHØMFLJFEZLPMXJFLJTUOJB
• Rolety zewnętrzne. Markizy.
OJF NPƒOB VTUBMJŗ
UPƒTB Rybnik, 510-573-975.
• Roksana,
$[Z.BSZDJFSQJOBDIPSPCŢ
• Zatrudnię kucharza/kucharkę
do reBramy. Najlepsza jakość, najniższe
NPžDJNŢƒD[Z[OZ
• 25, Rybnik, 503-450-983.
QTZDIJD[Oŕ
stauracji w Raciborzu. Mile widziane
ceny, nieodpłatny pomiar i wycena.
• 41-Rybnik, 513-504-384.
doświadczenie, tel. 501-782-872.
Firma Markiza, 32-415-17-32.

najlepszy w ofercie eko groszek,
3"."5.6;:$;/:
miał, muł%piast
160 zł z transpor5&530
tem. Wywrotki 4, 8, 26 ton. Kru1JFSXT[ZPEQPOBEMBU
szywa
drogowe, budowlane. Opał
mMN 'SBODJTB 'PSEB $PQ
zrzucamy
do piwnic,
607-436-682.
QPMJ XFEVH
KFHP PSZHJ
OBMOFHP TDFOBSJVT[B  UP

• Płoty
kute, panele ocynkowane,
PQPXJFžŗPSPE[JOJFSP[
bramy
przesuwne, balustrady kute,
EBSUFKQS[F[CVS[MJXFLPO
nJLUZ UBKFNOJDFJ[ESBEZ
nierdzewne,
zadaszenia, meble
+FHP BLDKB
TJŢ
ogrodowe.
Tel.SP[HSZXB
601-159-834.
X -B #PDB  BSUZTUZD[OFK

• Profesjonalne
czyszczenie
E[JFMOJDZ #VFOPT
"JSFT J dywaKFEOFK[OBKTUBST[ZDID[Ţ
nów, tapicerek
meblowych i tapiceržDJ NJBTUB  [BNJFT[LBOFK
ki samochodowej
oraz czyszczenie
QS[F[ XPTLJDI
skóry,HØXOJF
mycie okien
i witryn sklepo5P LPMFCLB
wych.JNJHSBOUØX
Konkurencyjne
ceny. Sprawdź
XJFMV TBXOZDI žQJFXB
na cleanco.pl,
tel.
692-509-691.
LØX  NV[ZLØX  QPFUØX
J NBMBS[Z
5FUSP UP JNJŢ
• Rozbiórki,
wyburzenia,
wywóz
HØXOFHPCPIBUFSB
popiołu,
gruzu, odpadów budowlanych, 667-296-518.

• Kompleksowe wykańczanie
"/*.08"/:
wnętrz oraz łazienek,4"'"3*
sufity podwieszane, gipsowanie,
kafelko(E[JFžXEFMDJFXZTDIOJŢ
wanie, malowanie,
tapetowanie,
UFKBGSZLBŴTLJFKS[FLJ0LB
WPOHP
[XJFS[BLJ
D[FLBKŕ
wymiana drzwi,
montaż
paneli,
OB XPEŢ #JMMZ
o TQSZUOB
docieplanie poddasza.
Faktury.
514-429-411. TVSZLBULBJ4PLSBUFToMFX

J KFEOPD[FžOJF OBKMFQT[Z

QS[ZKBDJFM #JMMZFHP
• Docieplanie budynków
czysto, [NŢ
tanio, solidnie. D[FOJD[FLBOJFNXZSVT[BKŕ
Tynki akrylowe,
XHŕCMŕEVOBQPT[VLJXB
mineralne, żywiczne,
tel. 600-201-251,
ƒZDJPEBKOFHP QZOV
032-414-99-54.,OJF
www.cieplydom-ra1PED[BT QFOFK OJFCF[
ciborz.pl
QJFD[OZDI QS[ZHØE XZ
QSBXZQS[F[E[JLŕ"GSZLŢ
• Wynajem rusztowań
od 20 gr za 1 m
#JMMZ J 4PLSBUFT TQPUZLBKŕ
kw., 600-201-251.
[XJFS[ŢUB [ DBFHP žXJB

UB8ZHOBOF[FTXZDISP
• Montaż inst. wod-kan,
gazowych,
E[JOOZDITUSPOQS[ZCZZOB
grzewczych, kolektory
słoneczne.
$[BSOZ-ŕE
Tel. 516-675-794,
kaplanek@home.
pl.
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• Szprycowanie i malowanie natryskowe domów z agregatu, szpryc
akrylowy, itp. szprycowanie także na
ocieplone domy, Adam Gorzyce, 696296-514, 32-720-32-27.
• Instalacje elektryczne – najtaniej.
Sprawdź! Tel. 698-801-335.
• Wynajem rusztowań, cena 20 gr za
m kw./doba, wynajem szalunków,
cena 19,90 m kw., 660-782-402.
• Komplex-Dach, pokrycia dachowe, papa termozgrzewalna, gonty,
rynny, obróbki blacharskie, kominy
klinkier, solidnie, tanio, 606-118496, 609-110-496.
• Tynki agregatem, od 20 zł/m2,
z materiałem, ocieplenia, budowa
domów pod klucz, 798-594-490.

• Tynki maszynowe. Kompleksowe
usługi tynkarskie: tynki cementowowapienne, tynki gipsowe, więcej na
www.bassbud.pl, 660-782-402.
• 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,
kompleksowe roboty ziemne,
ocieplanie budynków, 604-207-218,
791-979-702.

• Domy od podstaw, tynki gipsowe
agregatem od 10 zł/m kw., docieplenia, 501-424-707.
• Tynkowanie agregatem 13 zł/m kw.,
tel. 509-943-003.
• Malowanie, kafelkowanie, tapetowanie, gładzie i płyty gipsowe, budowy
domów, 785-529-569.

• Kafelkowanie, łazienki, sufity podwieszane, płyty kartonowo-gipsowe,
instalacja wodna, 788-398-686.
• Docieplanie i malowanie budynków, tynki wewnętrzne, murowanie,
tel. 501-550-880.
• MaxBud usługi remontowo-budowlane. Tanio szybko i solidnie, tel. 796146-224.
• Remonty – malowanie, gładzie,
struktury, kompleksowo łazienki,
płytki, panele, 695-625-514.
• Tynki wapienno-cementowe pod
malowanie, ocieplanie budynków,
tynki strukturalne. Możliwość negocjacji cen, 510-727-827.
• Malowanie elewacji, dachów, mieszkań, 30-letnie doświadczenie, 32430-07-00, 781-759-872.
• Usługi brukarskie (place, chodniki,
podwórza, parkingi, wjazdy, podłącza
kanalizacyjne). Tanio, solidnie, 691718-657, 508-623-442.
• Usługi elektryczne i teletechniczne,
odkurzacze centralne, 660-665-329.
• Usługi remontowo-budowlane,
szałowanie, zbrojenia, murowanie,
malowanie itp. oraz instalacje
elektryczne, 602-887-337.
• Firma remontowa zatrudni pracownika budowlanego do dociepleń i robót wykończeniowych, 693-445-939.
• Dachy, więźby, pokrycia dachowe,
661-148-643.
• Bog-Bud docieplenia, malowanie
elewacji, tynki szlachetne, wymiana
okien, drzwi, karton-gipsy, kafelkowanie, adaptacje poddaszy 507-609303.

• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólno-budowlane, rozbiórki, brukowanie Fak. Vat, 32-457-93-32, 502087-125.
• Docieplenia, 668-134-721.
• Wylewki styrobetonowe, 501-756374.
• Wylewki maszynowe, 501-756-374.

WRÓŻBY
• Wróżby – tarot, karty klasyczne, numerologia, Rybnik, 506-846-555.

ZDROWIE
DERMATOLOGIA

• Prywatny gabinet dermatologiczny
– Klaudia Krężel, przyjmuje w pn.
16.00 – 18.00. Racibórz, Wojska Polskiego 26b/7, 608-339-478.
DIAGNOSTYKA USG

• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150, Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
USG – Kolor – Doppler, przepływy,
32-729-40-68, 32-724-24-20, 604-347669, www.usg-raciborz.pl.
• USG – Kolor – Doppler, przepływy.
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog, Racibórz, Chodkiewicza 23,
pn.,wt., czw., pt. 12.15 – 14.15, 604347-669, 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
wewnętrznych, leczenie tarczycy,
otyłości, menopauzy, EKG,
Racibórz, Ocicka 19, 606-399-821,
www.tarczyca-raciborz.pl.
• Dr n. med. Zbigniew Łyko, specjalista endokrynologii, Racibórz, Rudzka
81, tel. 602-613-651, 32-419-03-59.

TWOJE OGŁOSZENIE UKAŻE SIĘ JEDNOCZEŚNIE
W 3 GAZETACH I NA PORTALU W INTERNECIE

GINEKOLOGIA

• Dr n. med. Zbigniew Łyko, specjalista ginekologii i endokrynologii,
Racibórz, Rudzka 81, tel. 602-613-651,
32-419-03-59.

Odmień nasz
los...

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
kardiolog, 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
Urszula, przyjmuje pn. – czw. 16.00
– 18.00. Racibórz, ul. Wojska Polskiego 22/8, 692-430-970.
• Dr n. med. Jolanta Grabowska, specjalista laryngolog, pn. i czw. 15.30
– 18.00, Racibórz, Podwale 14/3, rejestracja 501-287-739.
OKULISTYKA

• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Racibórz, tel. 32-415-15-94. Czynny: poniedziałek godz. 16.00 – 18.00, środa
15.00 – 16.00, czwartek 11.00 – 12.00.
STOMATOLOGIA

• Dental Pro. Rentgen cyfrowy, znieczulenie 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, 603-783383, 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.
• Pełny zakres usług stomatologicznych + RTG. Kontrakt z NFZ. Centrum
Med, Racibórz, Rudzka 81, 32-41903-59.
PROTETYKA

• Nowość! Protezy nylonowe (estetyczne, niełamliwe, niealergiczne).
Pracownia protetyczna, Izabela Kuczmierczyk. Racibórz, Opawska 27A/1,
32-415-27-85, 513-129-915.

www.owczarki.eu
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.
1� NISSAN ALMERA
2005 21.900 zł
2� RENAULT CLIO III
2006 24.300 zł
3� RENAULT THALIA
2001 9.900 zł
4� RENAULT CLIO
2006 14.900 zł
5� FORD MONDEO
2001 14.900 zł
6� FIAT PUNTO (gaz)
2002 9.900 zł
7� RENAULT LAGUNA
2006 26.900 zł
8� SKODA FABIA
2007 17.900 zł
9� SKODA OCTAVIA
2006 35.900 zł
10� OPEL CORSA
2007 21.900 zł
11� OPEL COMBO
2008 27.900 zł
12� OPEL ASTRA
2006 26.900 zł
13� TOYOTA YARIS
2007 25.900 zł
14� AUDI A4
2003 29.900 zł
15� PEUGEOT 206
2005 12.900 zł
W ROZLICZENIU PRZYJMUJEMY
SAMOCHODY UŻYWANE WSZYSTKICH MAREK

SALON SAMOCHODÓW
UŻYWANYCH „TOMAS”

Rybnik – Popielów, ul. Wodzisławska 309
Tel. 32-425-08-80 (przy trasie Rybnik – Wodzisław)
• VW PASSAT 2007 2,0TDI 140 KM krajowy, I wł.
• VW GOLF V 2006 1,9 TDI 105 KM krajowy, I wł.
• VW GOLF PLUS 2007 1,9 TDI DSG klima, I wł.
• OPEL VECTRA 2006 1,9 CDTI 120 KM kraj, I wł.
• OPEL VECTRA 2006 kombi 1,9 CDTI 150KM
• OPEL ASTRA III 2007 kombi 1,7CDTI kraj, I wł.
• OPEL ASTRA III 2007 1,4 5-drzw., krajowy, I wł.
• OPEL CORSA 2007 1,3 CDTI kraj, I wł., metalik
• OPEL CORSA 2002 1,0 krajowy, srebrny metalik
• PEUGEOT 307 2007 1,4 90 KM kombi, kraj, I wł.
• PEUGEOT 307 2007 kombi 1,6 HDI kraj, I wł.
• RENAULT MEGANE 08’ 1,5DCI klima, I wł.kraj
• SKODA OCTAVIA 06’ 2,0TDI 140KM kraj, I wł
• SKODA OCTAVIA kombi 07 1,9TDI kraj, klima
• FORD FOCUS 2006 1,6 TDCI klima, kraj, I wł.
• FORD MONDEO 2006 2,0 TDCI 115KM kraj
• FORD FIESTA 1999 1,3 ABS,ASR,wspom., I wł.
• CITROEN C4 2007 1,6 HDI klima, kraj, I wł.
• CITROEN PICASSO 2001 2,0 HDI klimatr.
• TOYOTA AVENSIS 2008 2,0 D4D kombi, kraj, I wł
SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ!
SALON CZYNNY:

pn. – pt. 900 – 1700, soboty 900 – 1300
www.tomas.pl

ORTODONCJA

• Specjalista ortodonta lek. stom. Ewa
Skafarowska-Łyko, Centrum Med, Racibórz, Rudzka 81, 32-419-03-59.

ZWIERZĘTA

NAJSKUTECZNIEJSZA REKLAMA W REGIONIE

Drukarnia NOWINY

• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.
• Króliki ras mięsnych. Tel. 607-361960 lub 32-47-27-343 po 15.00.

tel. 32 765 90 41

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
CITROEN C3 1,4 HDI klimatyzacja
CHEVROLET CORRVETTE 5,7 350 KM
FORD FOCUS 1,4 16V 3 drzwi klima
SUBARU LEGACY 3,0 4x4 SPEC B
OPEL ASTRA III 1,7 CDTI 5 drzwi navi
OPEL ASTRA II 1,6 16V kombi
klimatyzacja
PEUGEOT 307 1,6 HDI kombi
RENAULT KANGOO 1,5 DCI (ciężarowy)
RENAULT SCENIC 1,5 DCI EMOTION
panorama dach
RENAULT LAGUNA 1,9 DCI EXPRESSION
VW GOLF 1,9TDI 110KM 3-drzwi
automat
VW PASSAT 1,9TDI VARIANT
climatronic
VW GOLF IV 1,6 AUTOMAT 3 drzwi
VW SHARAN 2,0 16V 115 COMFORTLINE automat
AUDI A4 1,9 TDI 110 kombi
CITROEN C3 VAN 1,4 HDI klima
(ciężarowy)
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI
(ciężarowy)

05 r.
07 r.
02 r.
02 r.
05 r
07 r.

45 900
23 900
74 900
13 900
42 900
32 900

99 r.

8 200

06 r.
05 r.

24 900
14 900

08 r.

32 900

02 r.

14 500

99 r.

15 900

98 r.

13 900

01 r.

17 500

02 r.

30 900

96 r

10 900

08 r.

20 900

08 r.

23 000

CENY SAMOCHODÓW ZAWIERAJĄ 23% VAT
NA SPRZEDAWANE SAMOCHODY
UDZIELAMY GWARANCJI!
SKUPUJEMY SAMOCHODY
BEZWYPADKOWE DO 7 LAT
Czynne: 800 – 1800, soboty 9 00 – 15 00

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

rewolucja

CENOWA!

Kup 4 edycje ogłoszenia modułowego w Nowinach Wodzisławskich – 5 edycję otrzymasz GRATIS
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

HANDEL

ROMAN WEISER

POKAŻ, ŻE NAS
LUBISZ!

import samochodów
dostawczych

www.facebook.com/nowiny

� grzejniki płytowe,
aluminiowe i łazienkowe
� ogrzewanie podłogowe
� kotły c.o., bojlery
� armatura i pompy
� kanalizacja
oraz inne artykuły grzewcze
i instalacyjne

47-400 RACIBÓRZ
ul. Piotrowska 12
tel./fax 32-415-59-73
tel. kom. 602-794-286, 696-012-587

www.weiser.xo.pl
e-mail: romanweiser@wp.pl

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY

47–400 Racibórz
ul. Kolejowa 10a,
tel./fax 032 415 31 23,
tel. 032 415 30 15
Altaxin impregnat
do drewna
ogrodowego 10L

blacha
dachówkowa
już od

KOMENTUJ ARTYKUŁY

Szczegóły:
0608 678 209,
032 415 47 27 w.12

HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

SPRZEDAŻ I MONTAŻ
POKRYĆ DACHOWYCH
BEZPŁATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTAŻ ETERNITU

47–400 Racibórz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18

RADLIN, UL. HUTNICZA 8
tel./fax 32 457 12 02

zł
82,00

47–470 Krzanowice
ul. Długa 22
tel. 32 410 91 92

Ceresit farby i tynki
zewnętrzne

– 10%

Izoplast B 20L

zł
89,90

Papa Czarna
Mamba
gr.5,2mm
rolka 5m

zł
69,90

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

WIOSENNA PROMOCJA!

a JA
myślę...

• kostka
brukowa
• galanteria
ogrodowa

PRODUKCJA SIATKI
I OGRODZEŃ PANELOWYCH
WRAZ Z MONTAŻEM

Bramy garażowe:
uchylne, segmentowe,
rolowane, przesuwne
Bramy przemysłowe:
segmentowe, rolowane,
harmonĳkowe, szybkobieżne
Napędy i sterowania
do bram garażowych,
wjazdowych i przemysłowych

WIOSENNA PROMOCJA

Rybnickie Centrum Stolarki Budowlanej

Jejkowice k./ Rybnika, ul. Leśna (koło Color Cap)
Tel. 32 43 02 688

Rybnik ul. Zebrzydowicka 152

Tel. (032) 42–44–066, 42–44–067, www.rcsb.pl

reklama 43
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PILNIE POSZUKUJEMY NOWYCH OFERT NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

Wodzisław-Kokoszyce, ul. Smolna 28, tel. 32-456-21-83

17. WODZISŁAW, os. 1. Maja. Mieszkanie 4-po- 8. ODRA, ul. Krótka. Do zamieszkania dom parkojowe o pow. 72,50 m², duży balkon, kuchnia terowy 4 pokoje, kuchnia, łazienka, podpiwniczony częściowo, parcela: 740 m², cena: 150 000 zł.
1. PSZÓW, ul. Kościuszki M-3 (2 pokoje, kuchnia z oknem, okna nowe, cena: 129 000 zł.
i łazienka z oknem) o pow. 54,18 m². I piętro, niski 18. WODZISŁAW, ul. Przemysława mieszkanie 2- PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
blok. Mieszkanie po remoncie. Cena: 110 000 zł.
pok. o pow. 50,45 m², położone na IIp. Łazienka 9. ODRA, ul. Rogowska. Budynek mieszkalno2. PSZÓW, centrum, ul. Konopnickiej. Słoneczne, wykafelkowana, wanna antyposlizgowa, okna usługowy. Parter: część usługowa o pow. 136
3-pok. mieszkanie o pow. 54,55 m², położone na nowe, monitoring w bloku. Cena: 118 000 zł. m², składająca się z sali bankietowej z barkiem,
2 wc, kuchnia z pełnym wyposażeniem gastroII piętrze w bloku 4-piętrowym. Duży balkon. W PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
pokojach na podłodze - panele, łazienka - ściany 19. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie nomicznym, wc dla personelu, pomieszczenie
ciemne na produkty sypkie, 2 pomieszczenia na
w panelach. Cena: 139 000 zł.
4-pok. + garderoba o pow. 83,10 m². III piętro,
naczynia, pomieszczenie na lodówki i warzywa.
3. WODZISŁAW, ul. 1000-lecia. Mieszkanie 2-po- niski blok. Kuchnia połączona z dużym pokojem. Piętro - mieszkanie o powierzchni 140 m², 4 pokokojowe o pow. 37,92 m². Położone na parterze W dużym pokoju na podłodze parkiet, w kuchni, je, kuchnia, łazienka, wc, poddasze o pow. 70 m²
w niskim bloku. W pokojach na podłodze parkiet. łazience, wc i przedpokoju kafelki, w dwóch poko- do zagospodarowania. Parcela: 930 m². Cena:
Okna nowe PCV. Mieszkanie wolne od zaraz. jach deska barlinecka. Łazienka wykafelkowana z 580 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
kabiną prysznicową. Balkon. Cena: 190.000 zł.
Cena: 89 000 zł.
10. PSZÓW. Do sprzedania budynek mieszkalno4. WODZISŁAW, os. 1 Maja. Mieszkanie 2- 20. WODZISŁAW, ul. Przemysława. M-6 o pow. handlowy. Parter: 2 lokale handlowe,łazienka, piepokojowe przerobione na 3 pokoje, kuchnia z 84 m², 4 Pokoje, kuchnia, łazienka, wc, komórka tro: mieszkanie 80 m², 3 pokoje, kuchnia, łazienka.
oknem, 2 balkony. Okna nowe PCV. Łazienka w mieszkaniu, I p. niski blok, Cena: 195 000 zł. Na piętrze w pokojach na podłodze położony jest
wykafelkowana, w pokojach na podłodze pane- PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
parkiet, przedpokój i schody wyłożone granitem.
le. W cenie mieszkania zostanie: w przedpokoju 21. WODZISŁAW, ul. Tysiąclecia. Kawalerka o Dom ocieplony wełną mineralną pomiędzy muraszafa COMANDOR, w kuchni meble kuchenne na pow. 33,82 m², II p. 1 pokój, kuchnia z oknem, ła- mi. Parcela: 160 m², cena: 380 000 zł.
wymiar z kuchenką gazową, w sypialni zabudo- zienka - wykafelkowana z kabiną prysznicową, w
wana szafa. Mozliwość wynajęcia garażu muro- przedpokoju i kuchni na podłodze kafelki, w poko- 11. PSZÓW, os. Biernackiego. Dom piętrowy po
remoncie, idealnie nadający się na dwie rodziny.
wanego. Cena: 107 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO ju na podłodze nowe panele. Cena: 89 000 zł.
5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki. Parcela: 735 m².
SPRZEDAJĄCY.
22. WODZISŁAW, ul. W. Polskiego. Komfortowe Cena: 261 000 zł.
5. WODZISŁAW, ul. A. Ludowej. 2-pok. o pow. mieszkanie 2-pok. o pow. 45,98 m². Kuchnia z
56,64 m², kuchnia z oknem, okna nowe. Łazienka oknem. W wyposażeniu kuchni zostaną: meble 12. PSZÓW, ul. A. Krajowej. Do sprzedania dom
wykafelkowana. W kuchni na podłodze i między kuchenne, lodówka, kuchenka, zlewozmywak. piętrowy idealny na dwie rodziny. 6 pokoi, 2
szafkami - kafelki, w pokojach na podłodze pane- Łazienka po remoncie: wykafelkowana, wanna ro- kuchnie, 2 łazienki CO: weglowe, nowy piec. Na
piętrze na podłogach: parkiet, na parterze na podle. C.O. z sieci. Cena: 95 000 zł.
gowa. W pokojach panele, ściany gładź gipsowa. łogach: panele i deski. Łazienka: kafelki. Parcela:
6. WODZISŁAW, ul. 26 Marca. Mieszkanie 3- Balkon wykafelkowany, cena: 121 000 zł.
6 868 m². Na parceli znajduje się budynek garapok. o pow. 50,67 m², położone na IX p. Kuchnia z 23. WODZISŁAW ul. Wyszyńskiego. Mieszkanie żowo-gosp. oraz garaż blaszany. Cena: 380 000 zł.
oknem, okna pcv, balkon, w wyposażeniu miesz- 3-pokojowe o powierzchni 55,20 m², położone w
kania zostana meble kuchenne, oraz zabudowana niskim bloku na III piętrze. Kuchnia z oknem, okna 13. PSZÓW, ul. K. Miarki Dom wysoki parter. 3
szafa w przedpokoju, łazienka wykafelkowana. PCV, balkon.Nowe drzwi wejściowe. W mieszka- pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka, hol. Wysokie
piwnice do adaptacji na mieszkanie. Parcela:
Cena: 130 000 zł.
niu znaduje się komórka, cena: 128 900 zł.
5 269 m². Cena: 440 000 zł (do negocjacji)
7. WODZISŁAW, ul. 26 Marca. Mieszkanie 2-pok. 24. WODZISŁAW, ul. Wyszyńskiego 2-pok. o pow. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
o pow. 38,5 m², położone w niskim bloku. Kuchnia 44,71 m², IV p. Kuchnia z oknem, okna nowe. Do
z oknem. Okna nowe w całym mieszkaniu. W po- pokoi osobne wejścia. Łazienka wykafelkowana. 14. PSZÓW ul. K.Miarki dom parterowy o pow.
kojach i przedpokoju na pogłodze parkiet + wy- Balkon. W cenie mieszkania zostaną meble ku- 98 m², do remontu. Parter: 3 pokoje, kuchnia, pokładzina dywanowa. W kuchni, łazience na pod- chenne wraz z lodówką i pralką. Cena: 125 000 zł. mieszczenie na łazienkę,poddasze: 2 pokoje+ 2
pomieszczenia do zagospodarowania. Dach dwułodze kafelki. W całym mieszkaniu gładź gipsowa.
spadowy pokryty dachówką cementową. Okna
Cena: 75 000 zł. Okazja!
drewniane starszy typ, 1 okno PCV, Media: woda,
DOMY DO SPRZEDANIA:
8. WODZISŁAW, ul. Bracka. Mieszkanie 3-pok.
energia, szambo mozliwość podłączenia do kanao pow. 45,91 m². Mieszkanie położone jest na II 1. BEŁSZNICA, ul. Wałowa. Dom o pow. 101 m². lizacji. Parcela: 1247 m², na parceli znajduje się
piętrze w bloku 3-piętrowym. Kuchnia z oknem, 3 pok., kuchnia, łazienka, wc, garaż, kotłownia. budynek gosp. połączony z domem oraz 12 garaokna nowe w całym mieszkaniu. Nowe drzwi Rok bud. 1990. Okna nowe, drewniane. Parcela: ży. Cena: 125 000 zł.
wejściowe. Łazienka wykafekowana, balkon. 2 548 m² w terenach budowl. Cena: 230 000 zł.
2. CHAŁUPKI, ul. Długa. Dom parterowy do re- 15. PSZÓW, ul. Konopnickiej. Dom mieszk.-usług.
Cena: 125 000 zł.
położony na działce o pow. 528 m², stan surowy
montu,
częśc. podpiwniczony. 4 pokoje, kuchnia,
9. WODZISŁAW, os. Dąbrówki. Komfortowe
zamknięty, dach dwuspadowy pokryty dachówką
mieszkanie 3-pok. o pow. 64 m². Kuchnia z oknem pomieszczenie na łazienkę, woda miejska + stud- (graﬁtową), okna brązowe PCV, cena: 239 000 zł.
połączona z dużym pokojem, łazienka, wc osobno- nia, gaz przy domu, c.o. - piece węglowe. Parcela:
16. PSZÓW, dom piętrowy, częściowo podpiwniwykafelkowane. W pokojach na podłodze - deska 2 542 m². Na parceli znajduje się budynek gospoczony, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, wc, hol, garaż,
berlinecka. W cenie mieszkanie zostanie zabudo- darczy o wymiarach 10 x 4 m, cena: 160 000 zł.
Parcela: 600 m². Cena: 395 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI
wana szafa w sypialni i w przedpokoju oraz meble 3. GORZYCE. Dom piętrowy częśc. podpiwniczo- TYLKO SPRZEDAJĄCY.
kuchenne. Balkon, okna nowe. Cena: 190 000 zł.
ny. 4 pok., 2 kuchnie, 2 łazienki, gaz na działce do
17. SKRZYSZÓW dom jednorodzinny stan suro10. WODZISŁAW, ul. PCK. M-3 o pow. 45,30 m², podłączenia. Parcela: 1 162 m². Na parceli garaż wy zamknięty o pow. 120 m². Parcela: 883 m².
położone na parterze w niskim bloku.2 pokoje, blaszany oraz budynek gosp. 5x4m. Cena: 240 Ogrodzona z trzech stron, obsadzona iglakami.
kuchnia z oknem. W dużym pokoju na podłodze 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
Cena: 230 000 zł.
parkiet, w kuchni przedpokoju i łazience na podło- 4. GORZYCE. Dom w stanie surowym zamkniędze położone są płytki. Okna nowe. Mieszkanie z tym o pow. 170 m². Parter: garaż, kotłownia, 18. WODZISŁAW Śl. Dom parterowy z poddaszem
balkonem. Cena: 89 000 zł.
salon połączony z kuchnią, łazienka, poddasze: mieszkalnym o powierzchni 120 m² z 1997 roku.
4 pokoje, kuchnia, łazienka. Możliwośc zrobie11. WODZISŁAW, ul. PCK, 2-pokojowe mieszka- 4 pokoje, łazienka. Na parterze rolety zewnętrz- nia drugiej łazienki. Dach dwuspadowy pokryty
nie o pow. 44,5 m², położone na IV p., kuchnia z ne. Dom ocieplony, otynkowany, tynk akrylowy. gontami. CO węglowe, nowy piec na gwarancji.
oknem, balkon. Cena: 89 500 zł. PROWIZJĘ PŁACI Dach pokryty dachówką BRASS. Parcela: 860 m². Na parterze w oknach rolety antywłamaniowe.
Media do podłączenia. Cena: 315 000 zł.
TYLKO SPRZEDAJĄCY.
Parcela: 1242m², zagospodarowana i ogrodzona
12. WODZISŁAW, M-3 ul. PCK. 2-pokojowe o pow. 5. JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. Szotkowicka. Dom w całości. Na parceli znajduje się garaż blaszany
idealnie
nadający
się
na
dwie
rodziny.
Parter:
3
cena: 310 000 zł.
46,88 m², II p. balkon, cena: 114 000 zł.
pokoje, kuchnia, łazienka, piętro: to samo, dach
13. WODZISŁAW, os. 1. Maja. Mieszkanie 3-pok. kopertowy pokryty papą, okna nowe w całym bu- 19. WODZISŁAW. Dom – stan surowy zamkniety
o pow. 54,12 m² + blaszany garaż. Kuchnia z dynku. Dom podpiwniczony częściowo. parcela: o pow. użyt. 136 m², pow. całk. 210 m², 5 pokoi,
oknem w wyposażeniu kuchni zostana meble ku- 4 940 m². Na parceli znajduje się budynek gospo- kuchnia, jadalnia, 2 łazienki, kotłownia, garaz, 2
garderoby. Parcela: 1 839 m². Cena: 349 000 zł.
chenne, łazienka wykafelkowana z kabiną prysz- darczy + stodoła. Cena: 450 000 zł.
nicową. 2 balkony. Drzwi wejściowe do mieszka20. WODZISŁAW – ZAWADA, ul. Dzika. Dom pięŁAZISKA,
ul.
Stawowa.
Dom
piętrowy
ideal6.
nia Gerda, cena: 125 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO
ny na dwie rodziny, podpiwniczony całkowicie. trowy, idealny na dwie rodziny. 5 pokoi, 2 łazienki,
SPRZEDAJĄCY.
kuchnia.
Podpiwniczony całkowicie. Okna nowe
Parter: 5 pokoi, kuchnia, łazienka, piętro: 5 pokoi,
14. WODZISŁAW, os. 1. Maja. M-2 o pow. 39 m². kuchnia, łazienka. Parcela: 2 800 m² - zagospoda- PCV. Parcela: około 700m². Na parceli znajduje
Mieszkanie przerobione na 2 pokoje + kuchnia z rowana. Na parceli znajdują się 2 garaże, cena: się garaż na dwa samochody. Cena: 349 000 zł.
oknem, I p. drzwi wejściowe nowe, cena: 75 000 299 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
21. WODZISŁAW. Dom o wysokim standardzie
zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
7. MSZANA, ul. Wodzisławska. Komfortowy pow. użyt. 317 m². 9 pokoi, kuchnia, 3 łazienki
15. WODZISŁAW, ul. Przemysława (niski blok) parterowy dom o pow. 120 m² częściowo pod- z wc, ogród zimowy, garaż, 2 balkony, piwnica,
M-4 o pow. 64 m², 3 pokoje, kuchnia, łazienka, piwniczony. Parter - salon z kominkiem połączony strych. Parcela: 1 810 m². na parceli znajduje się
wc. Nowe okna, po remoncie. Cena: 155 000 zł. z kuchnią, pokój mały, łazienka, poddasze - sypial- budynek gosp. i letnia altanka. Cena: 645 000 zł.
Możliwość zakupu garażu, cena: 10 000 zł.
nia, 1 pokój, duża łazienka, garderoba. Co: gaz +
DO WYNAJĘCIA:
16. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 1- węglowe (2 piece). Parcela: 857 m². Na parceli
pok. o pow. 31,4 m², położone na II piętrze. Nowe garaż + wiata. Działka ogrodzona i zagospoda- 1. LUBOMIA, Korfantego, pom. handl.-usług.
okno, kuchnia z meblami kuchennymi. Ciepła rowana, plac wyłożony kostka brukową. Cena: parter pow. ok. 200 m² cena najmu 1000 zł/ m-c,
piętro, ok. 200 m² - czynsz 1000 zł/ m-c.
450 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
woda z sieci, czynsz: 320 zł. Cena: 75 000 zł.

MIESZKANIA DO SPRZEDANIA:

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 zł. / 1 m-c
3. RADLIN, ul. Domeyki. Do wynajęcia działka o pow. 3 865 m². Dojazd droga asfaltowa.
Przeznaczenie: auto komis, wystawki, itp. Cena
najmu 1,50 zł za / 1 m². Cena podlega negocjacji.
4. RZUCHÓW ul. Rybnicka. Do wynajęcia na I
piętrze lokal biurowy o pow. 100 m², składający
się z jednego dużego pomieszczenia, pomieszczenia na łazienkę i kuchnię. Przed budynkiem duży
parking. Lokal znajduje sie w budynku hurtowni
materiałów budowlanych Firmy GOLD, położony
przy drodze nr 49 trasa Racibórz - Rybnik . Czynsz
za 1 m-c 1 200 zł brutto (do negocjacji) + media.
5. WODZISŁAW, ul. Bogumińska do wynajęcia
działka o pow. ok. 3000 m², przezn.: auto komis,
działal. wystawiennicza, czynsz: 2,50 zł/ 1 m².
6. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Do wynajęcia budynek 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 zł / 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 zł / 1 m².
8. ŻORY, ul. Rybnicka. Do wynajęcia 4 pom.biurowe o pow. 280 m² w nowo wybudowany budynku handlowym, położone na I piętrze. Parking
na posesji. Dojazd droga asfaltowa. Czynsz najmu
30 zł/1 m² brutto do negocjacji. Firma.

OBIEKTY KOMERCYJNE DO SPRZEDANIA
1. PSZÓW, ul. K. Miarki. Do sprzedania budynek
handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej
250 m², poddasze do zagospodarowania (idealnie
nadaje się na mieszkanie). Parcela: 563 m², cena:
123 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
2. PSZÓW – ul. Konopnickiej. OKAZJA! NISKA
CENA! Budynek mieszkaniowo-usługowy o pow.
użyt. 183 m². Stan surowy zamknięty. Okna PCV,
dach dwuspadowy pokryty dachówką, parcela:
528 m², całkowicie ogrodzona. Cena: 239 000 zł.
3. 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 zł.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

4. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Budynek mieszk.usług. pow. użyt. 140 m², pow. ogólna 210 m².
Podpiwniczony całkowicie, wysokość piwnic 2,5
m i 2 m. Budynek przygotowany jest pod aptekę
zgodnie z nowym prawem fermaceutycznym. CO:
gazowe. Parcela: 2 217 m². Cena: 550 000 zł.
5. WODZISŁAW, ul. Górnicza. Magazyn o pow.
442 m² położony w terenach przemysł. o konstrukcji stalowej, ściany i dach - blacha, posadzka
betonowa. parcela: 550 m² z możliwością dokupienia sąsiedniej parceli (teren przemysłowy) w
zależności od potrzeb - do 2 hektarów. Cena za 1
m² - 122 zł. Cena: za magazyn: 366 000 zł.
6. OKAZJA! WODZISŁAW ŚL., osiedle Dąbrówki.
Własnościowy lokal handlowo-usługowy o powierzchni 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 zł.
7. WODZISŁAW, ul. Górnicza. Obiekt mag.usług.- biurowy (w tym 2 hale, możliwość wjazdu sam. ciężarowymi). Parcela: około 1000 m².
Cena: 498 000 zł.
8. WODZISŁAW, os. 1 Maja. Nieruchomość komercyjna o pow. działki 11 260 m², zabudowana
budynkiem hali produkcyjnej o pow. 1 372 m² z
suwnicą oraz nowym budynkiem socjalno-biurowym o pow. 934 m². Cena: 2 500 000 zł.

Rok zał. 1994
Licencja nr 2762

2. CHAŁUPKI, ul. Długa. Dwie działki bud.-rolne
każda o pow. 2 500 m². Dojazd droga asfaltowa.
Cena jednej działki 75 000 zł.
3. GODÓW. Działka o pow. 2 194 m², dojazd z
dwóch stron. Z jednej strony droga asfaltowa, z
drugiej gruntowa. Woda na działce, energia obok
działki, wymiary 17 x 129 m, cena: 62 000 zł.
4. GOŁKOWICE, działka budowlana o pow. 1 063
m². Dojazd droga asfaltowa, wymiary działki 29 x
36,5 m. Cena: 63 000 zł.
5. GORZYCE ul. Prusa. Działka budowlana o powierzchni 1 340 m², położona w drugim pasie zabudowy. Wymiary działki 33 x 40 m. Teren płaski,
uzbrojenie do podłączenia, cena: 63 000 zł.
6. GORZYCE ul. Prusa. Działki budowlane w
pierwszej lini zabudowy o pow. 849, 852, 858 m²,
cena: 60 zł/ 1m², działki w drugiej lini zabudowy o
pow. 850 m², 838 m², 837 m², cena: 50 zł / 1 m².
7. GORZYCE ul. Prusa. Działka budowlano-rolna, pow. 2681 m². Położona w drugim pasie zabudowy. Szerokość działki 22 m. Uzbrojenie do
podłączenia. Cena: 55.000 zł.
8. ŁAZISKA. Działka bud. o pow. 2 827 m², otoczona lasem mieszanym. Pozwolenie na budowę,
projekt domu parterowego z poddaszem mieszkalnym o pow. 220 m². Wymiary działki 28 x 100m.
Cena: 130 000 zł.
9. PAWŁOWICE, ul. Pszczyńska. Działka o pow.
3 091 m², połozona w terenach MN1, R przy głównej ulicy Pszczyńskiej. Kształt działki trójkąt. Do
ulicy Pszczyńskiej przylega 65 m. Uzbrojenie do
podłączenia. Cena: 119 000 zł.
10. PSZÓW ul. Lubomska. Działka siedliskowa o
pow. 2553 m². (obecnie jest w trakcie przekształcenia na tereny mieszkaniowe) cena: 49 000 zł.
11. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka budowlano-rolna o pow. 3 297 m², położona w trzecim pasie zabudowy. Cena: 25 000 zł.
12. PSZÓW, ul. Kolberga. Działka mieszk. o pow.
1 379 m², położona w drugim pasie zabudowy.
Szerokość działki 27 m. Cena: 62 000 zł. PROWIZJĘ

25. TURZA ŚL. ul. Zwycięstwa, 2 działki budowlane o pow. 889 m² - cena: 43 000 zł, 1 014 m²
- cena: 48 000 zł. Szerokość działek 25 m. Działka
rolna o pow. 3 440 m² - cena: 31 000 zł.
26. WODZISŁAW ul. Bracka. Bardzo ładnie położona działka budowlana z rozpoczętą budową
domu (obecnie wylane fundamenty i zalana płyta,
projekt domu o pow. użytkowej 134 m²) działka
o pow. 3 477 m², 1/3 działki zalesiona lasem mieszanym. Przyłącze energii i wody. Gaz obok działki do podłączenia. Oferta godna polecenia. Cena:
175 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
27. WODZISŁAW. Działka budowlana o powierzchni 861 m². Dojazd drogą asfaltową. Media do podłączenia. Cena: 41 500 zł.
28. WODZISŁAW, ul. Chrobrego Działka budowlana o pow. 925 m². Dojazd bezpośrednio z ul.
Chrobrego. Cena: 54 000 zł. Do negocjacji.
29. WODZISŁAW – KOKOSZYCE. Działka o powierzchni 1460 m² przeznaczona pod budowę domu jednorodzinnego. Wymiary działki:
36x40,5m. Dojazd droga asfaltowa. Media do
podłączenia w granicy. Cena: 69 000 zł.
30. WODZISŁAW, ul. Piaskowa. Działka mieszkaniowa o pow. 1277 m². Dojazd droga asfaltowa.
Działka otoczona z dwóch stron młodym laskiem.
Uzbrojenie do podłączenia obok działki: woda,
energia, gaz. Luźna zabudowa. Cena: 85 000 zł.
31. WODZISŁAW, Turzyczka, ul. Starowiejska.
Działka rolna o pow. 3 066 m² z możliwością przekształcenia na budowlaną. Cena: 99 000 zł.
32. WODZISŁAW, ul. Wilcza (blisko centrum)
Działki mieszk. o pow. 937 m² – cena: 55 000
zł, działka o pow. 2969 m² – cena: 119 000 zł.
Media obok do podłączenia. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO
SPRZEDAJĄCY.

33. WODZISŁAW, ul. Bogumińska. Działka budowlano-handlowa o pow. 1326 m². Położona w trzecim pasie zabudowy od ulicy Bogumińskiej. Rejon
targowiska miejskiego, stadionu, urzędu miejskiego. Działka z dwóch stron obsadzona jest sadzonPŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
kami sosny (3 rzędy około 120 sztuk), cena: 99
13. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka bud. pow. 1700 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
m², dojazd drogą asfaltową, media przy działce. 34. WODZISŁAW – JEDŁOWNIK, ul. Słowiańska.
Cena: 79 000 zł.
Działka o pow. 3 530 m², położona w terenach
14. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka budowlano-rol- mieszk. Uzbrojenie do podłączenia. Cena: 99 000
na o pow. 4 551 m², cena: 109 000 zł.
zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
15. PSZÓW, ul. Karola Miarki działka bud.-rolna o pow. 5 107 m². Na działce znajdują się
2 budynki murowane do rozbiórki, cena: 70 000 zł.
16. PSZÓW, ul. Niedurnego. Działka o pow.
4 503m², położona na terenach mieszk.-rolnych.
Dojazd drogą utwardzoną. Szerokość działki około
20 m. W cenie zawarto również działkę rolną o
pow. 1350 m², (oddalona od przedmiotowej działki około 400 m). Cena za całość: 69 000 zł.
17. RADLIN, ul. Wrzosowa. Działka o pow. 8 120
m², 3/4 działki jest na terenach mieszkaniowych.
Działka uzbrojona w wodę, energię, szambo. Na
działce znajduje się piętrowy budynek murowany o wym. 9 x 7 m. Parter: dwa garaże, piętro: WODZISŁAW, os. 30-lecia. Mieszkanie o pow.
pom. socjalne o wysokości 2,20 m. Dojazd drogą 70,49m², 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki (1 z
utwardzoną - około 100 m. Cena: 199 000 zł.
wanną, 2 z kabiną prysznicową). Mieszkanie
18. RYBNIK, ul. Wodzisławska. Działka komercyj- położone na I piętrze. Okna PCV. Duży balkon
na o pow. 3 330 m². Działka położona jest w te- (6m). Cena: 159 000 zł.
renach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren usług o dowolnej funkcji. Cena: 895 000 zł.
19. RYBNIK, ul. Małachowskiego. Działka budowlana o pow. 806 m². Cena: 69 000 zł. PROWIZJĘ

OFERTA SPECJALNA

PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

20. RYDUŁTOWY, ul. Łokietka. Do sprzedania działka bud., prostokąt o pow. 1 560 m². Uzbrojenie
do podłączenia. Dojazd drogą asfaltową. Działka
ogrodzona betonowym płotem. Cena: 98 500 zł.
21. OLZA, ul. Bogumińska. Działka budowlana o
pow. 3 131 m². Szer. działki 24 m. Cena: 75 000 zł.
22. TURZA ŚL., ul. Wodzisławska. Działka bud. o
pow. 2 028 m², szerokość działki 25 m, droga dojazdowa asfaltowa, uzbrojenie obok działki, cena:
75 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
23. TURZA ŚL. ul. Mszańska. Działki budowlane
DZIAŁKI DO SPRZEDANIA:
o pow. od 1000 do 1 200 m², szerokość działek
minimalana
23 m, maks. 48, cena: 46 zł / 1 m².
1. BLUSZCZÓW. Działka o pow. 6 219 m² z możliwością zabudowy zagrodowej. Teren płaski. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
Media do podłączenia około 100 m. Dojazd dro- 24. TURZA ŚL. ul. Powstańców. Działka budowlaga asfaltową, następnie 100 m drogą gruntową. na o pow. 2 963 m², dojazd droga asfaltowa wyCena: 37 000 zł.
miary działki 41 x 70 m. Cena: 129 000 zł.

RADLIN, ul. Solskiego. Komfortowe mieszkanie
2-pok. o pow. 36,72 m², położone na III piętrze w niskim bloku. Po generalnym remoncie
(03.2011 r.) Okna PCV, Ściany w gładzi gipsowej. Łazienka wykafelkowana, suﬁt podwieszany, oświetlenie halogenowe, kabina prysznicowa. Piec gazowy 2-funkcyjny. Instalacja
wodna, elektryczna nowa, c.o. w miedzi.
Instalacja antenowa i internetowa. Czynsz na
1 osobę 118 zł. Cena: 119 000 zł. Możliwość
wynajęcia mieszkania: czynsz + opłata za najem 1 118 zł + kaucja 3 000 zł.

Powyżej tylko wybrane oferty. Pełna oferta w Internecie: www.domian.pl i gazeta „Inwestuj w nieruchomości”

ZAKŁAD STOLARSKI
Wykonuje:

www.oknadrzwischody.pl

*OKNA
*DRZWI
*SCHODY

Schody projektujemy
komputerowo.
Wysyłamy folder
na życzenie.

Sprawdź nas!

47-451 Bieńkowice, ul. Bojanowska 41
Tel./fax 32 419 62 99, 601 471 162, 601 842 529
Czynne pn. – pt. 700 – 1600, sob. 700 – 1300

W A R S Z TAT S T O L A R S K I

rok założenia 1936

PAWEŁ WANIEK
wykonuje:

OKNA
SCHODY
DRZWI
PORĘCZE
oraz inne usługi stolarskie

Najtańsze ceny – sprawdź!
47–403 RACIBÓRZ , ul. Kręta 8
tel./fax (032) 415 03 84, 0602 101 260

KAMIENIARSTWO
F.U.H. „GRYS–GRAN”

WĘGRZYK GRZEGORZ

44–313 Wodzisław, ul. Letnia 12
tel./fax 32–455–24–58 (po godz.
20.00)

GSM 601–468–309, 608–343–389
Wystawa pomników ul. Radlińska
(ok. 200 m od kościoła
św. Herberta)

JESIENNE
promocje!
POMNIKI • GROBOWCE
• BLATY KUCHENNE • PARAPETY • SCHODY • POSADZKI

44 reklama

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 3 maja 2011 r.

Z KLIMATYZACJĄ

OD 36 900 ZŁ

MAD MOBIL

Wodzisławska 243, Rybnik, tel.: 32 421 25 25
www.madmobil.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 cywilnego. 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 l/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

Zaproszenie
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Pan Profesor Jerzy Buzek
Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem objąć patronatem
XI Samorządową Eko -Wystawę. Serdecznie zapraszam
do odwiedzenia pawilonów wystawowych.

Prezes WFOŚiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz
Z dużą satysfakcją obserwuję jak co roku Eko-Wystawa
w Pietrowicach Wielkich, organizowana siłami lokalnych
działaczy i pasjonatów, przeradza się w dużą profesjonalną
prezentację na stałe wpisującą się w kalendarz ważnych
wydarzeń proekologicznych w naszym regionie.

Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska
Eko-Wystawa w Pietrowicach Wielkich udawadnia jak
ważna jest proekologiczna aktywność lokalnych społeczności,
ich wiedza i świadomość konieczności poprawy standardów
życia mieszkańców.

Konferencja pn. „Aktywizacja społeczności lokalnych na
Program Pikniku Wystawy Budownictwa
rzecz efektywności energetycznej” zorganizowana
„Ogród, Systemy grzewcze, Wnętrza”
w ramach Eko–Wystawy „Ciepło Przyjazne Środowisku”

SOBOTA – 07.05.2011 r.
10.00 Otwarcie pawilonów wystawowych
11.30 Oficjalna inauguracja wystawy
12.00 Występ Majoretek i orkiestry dętej
13.00 Przeglądy zespołów szkolnych –
I cześć
15.00 Występ zespołu Miraż
16.00 Prezentacja wystawców
16.15 Europejski
pokaz tańców latynoamerykańskich w
wykonaniu zespołu
Miraż
17.30 Występ zespołu B.A.R
18.00 Zamknięcie
pawilonów
wystawowych
18.30 Koncert Mona Lisa

Starosta Powiatu Raciborskiego Adam Hajduk
Starostwo Powiatowe w Raciborzu na stałe wpisało
Eko-Wystawę do kalendarza istotnych wydarzeń
w regionie. Jako starosta powiatu i współorganizator
serdecznie zapraszam Państwa do Pietrowic Wielkich.
Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek
Jako Wójt Gminy Pietrowice Wlk. z wielką przyjemnością
zapraszam wszystkich na XI Eko -Wystawę. Będzie to
niepowtarzalna okazja do pogłębienia tak istotnych zagadnień jak oszczędność energii i ekologia.

NIEDZIELA – 08.05.2011 r.
10.00 Otwarcie pawilonów
wystawowych
11.00 Prezentacja wystawców
12.00 „Przeglądy zespołów
szkolnych – II cześć
14.00 Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego / ekologicznego
14.30 Program dla dzieci „Wesołe Podwórko”
15.00 Zespół młodzieżowy KaDeJAM
15.30 Wręczenie statuetek dla wystawców
16.00 Koncert Mirka Jędrowskiego z zespołem czyli Śląskie granie i śpiewanie
17.15 Śląska Biesiada z Radiem
Vanessa – prowadzi Piotr Scholz
18.00 Zamknięcie pawilonów
wystawowych
18.00 Złote Przeboje w wykonaniu zespołu
„Wędrowne Gitary”
19.15 Występ Kabaretu RAK
20.15 Gwiazda Wieczoru KOMBII
21.30 Pokaz sztucznych ogni

Budownictwo – Systemy grzewcze – Wnętrza – Ogród
7 maja 2011 r. Sala Konferencyjna
Centrum Społeczno Kulturalnego Pietrowice Wlk.
godz. 9.30

1. Efektywność energetyczna w gminach - potrzeby i wyzwania.
Finansowanie działań promujących efektywność energetyczną przez
WFOŚiGW w Katowicach
- Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach
2. Projekt pilotażowego programu zwiększania efektywności energetycznej w gminie – przedstawiciel Urzędu Gminy w Pietrowicach Wlk.
3.Ekonomika jak i aspekty techniczne funkcjonowania spalarni odpadów kumunalnych - przedstawiciel Rafako SA

godz. 13.30

4. Budynek niskoenergetyczny w praktyce
– prezentacja Michała Zakrzewskiego audytora energetycznego
5. Odnawialne źródła energii i ich praktyczne zastosowanie
w gospodarstwie domowym
– prezentacja filmu telewizyjnego Beaty Netz
6. Możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w woj. śląskim
- Jerzy Ziora - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Śląskiego
Urzędu Marszałkowskiego
7. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na
terenach wiejskich - prezentacja efektów nowoczesnej biogazowni rolniczej w Kostkowicach oraz innych zastosowań produktów rolniczych
w produkcji alternatywnej energii
- prof. Karol Węglarzy - prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu
Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Grodźcu

Grzegorz

POLOCZEK
Krzysztof

HANKE
Krzysztof

20.00 Gwiazda Wieczoru zespół
CLIVER

RESPONDEK
Kabaret RAK
Konferansjerzy
XI Eko-Wystawy

