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Zbadali się, by nie było za późno
Ponad 400 osób skorzystało z bezpłatnego badania nerek.
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Inwestują w tereny pokopalniane

Blisko 20 ﬁrm działa w Pszowie na terenach
wykupionych od kopalni

 32
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SZALENIEC Z PSZOWA
pracuje w straży miejskiej
REGION Jarosław W. z Pszowa,
który w ubiegłym tygodniu zaatakował funkcjonariusza Komendy
Powiatowej Policji w Raciborzu
jest czynnym pracownikiem Straży Miejskiej w Rydułtowach. 34-latek najpierw spowodował
wypadek na ulicy Rybnickiej w
Raciborzu, a następnie oświadczając, że ma chorobę zakaźną,
pokłuł igłą policjanta, który asystował przy pobieraniu krwi do

badań. W niedzielny ranek, 8
maja, pielęgniarka Barbara W.
jak co dzień wsiadła do swojego forda ﬁesty wyjeżdżając do
pracy do raciborskiego szpitala.
Mieszkanka dzielnicy Brzezie
nie dojechała jednak na swój oddział. Do szpitala na Gamowską
traﬁła już jako pacjentka z licznymi potłuczeniami, uszkodzonym
kolanem i urazem kręgosłupa. –
Około godziny 7.00, w okolicach

Pięciolatek
zniknął
z przedszkola

ronda doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. Jadący
od strony Raciborza kierowca
terenowego hyundaia gallopera
zjechał na przeciwny pas ruchu,
gdzie zderzył się z prawidłowo
jadącym fordem ﬁestą – mówi
młodszy aspirant Mirosław Szymański rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.
Pierwsi z pomocą poszkodowanym przyszli kierowcy jadący uli-

Dyrektorzy szkół nie mogą
być pewni posady

Były wójt Mszany
dyrektorem komunalki
Czy Jerzy Grzegoszczyk zostanie dyrektorem
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie? Wiele na to wskazuje. To
jedyny kandydat, którego burmistrz zaprosił
na rozmowę kwaliﬁkacyjną.

6

cą Rybnicką. Wśród nich jeden z
ratowników raciborskiego szpitala, który również jechał tego ranka na dyżur. Podczas gdy wraz
z innymi kierowcami pomagał
rannej kobiecie podtrzymując jej
między innymi głowę, z miejsca
wypadku zniknął kierowca terenówki na żorskich numerach,
która brała udział w zderzeniu.
DOKOŃCZENIE NA STR. 5

Młodzież broniła
swojej pani od kultury
W Gminnym Ośrodku Kultury w Lubomi
nie dzieje się dobrze. Najpierw było kontrowersyjne przyjmowanie do pracy, teraz są
niejasne zwolnienia. Choć dyrektor jest teoretycznie niezależny, wiele wskazuje na to,
że to wójt rozdaje karty.

 11
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Kopalnia się rządzi, a ja
mam siedzieć cicho?
 10

Pieniądze od starosty
niewykorzystane

Starosta przeznaczył 77 tys. zł na zadania w zakresie kultury, sportu, promocji zdrowia i edukacji ekologicznej. Pomiędzy stowarzyszenia,
fundacje i kluby sportowe podzielono zaledwie
40 tys. zł. Prawie 60% wniosków odrzucono.

8

Przeskoczył ogrodzenie Przedszkola nr 15 w Wodzisławiu i oddalił się od rówieśników. Dotarł do marketu
Tesco, 2 km. Poszukiwania z udziałem psa tropiącego
trwały ponad godzinę. Wychowawczyni opiekująca się
dzieckiem może zostać pozbawiona prawa wykonywaSTR. 3
nia zawodu.
 36
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Zbyszek,
ty chcesz mnie zabić?

Prokuratura Rejonowa w Raciborzu prowadzi
pierwszą w swojej historii procedurę ekstradycyjną w sprawie makabrycznego zabójstwa
sprzed siedemnastu lat. Oﬁara została pokawałkowana i wrzucona do Odry.

PROMOCJA

Zagłosuj na swojego

NAUCZYCIELA
III EDYCJA KONKURSU – STR. 33

 13

Rodzice niepełnosprawnych dzieci
chcą działać na własną rękę
Część rodziców posyłających swoje dzieci do
Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii
uważa, że ich dzieciom
będzie lepiej w innej
placówce. Powołali już
stowarzyszenie i myślą

o stworzeniu nowego
podmiotu. Niewykluczone, że zajmie on pomieszczenia
samego
WORiT-u. – Nie znam
dokładnych zamiarów
rodziców. Odbyły się na
ten temat rozmowy, ale

nie wiem jaki konkretnie podmiot miałby tutaj
powstać. Nie wiem, czy
byłabym w stanie wygospodarować na taką działalność miejsce – mówi
Dorota Jaromin szefowa
WORiT (na zdj.). STR. 7
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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)

Tel: 509 424 888, 32 457 75 48

ZAJRZYJ A NIE POŻAŁUJESZ !!!
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RADLIN – „Bezpieczne dziecko” – akcja straży miejskiej w przed-

WODZISŁAW – W wakacje będzie można po-

szkolach

grać na boiskach przy LO 1 w Wodzisławiu

Strażnicy miejscy
poszli do przedszkola

W końcu otworzą
orlika

Nie otwierajcie drzwi
nieznajomym, nie bawcie
się ostrymi narzędziami,
kurkami z gazem, po umyciu rąk zawsze zakręcajcie
wodę, żeby nie zalać mieszkania. Idąc chodnikiem nie
wbiegajcie na ulicę, kiedy
jesteście w domu, nie wychylajcie się z okna, żeby
z niego nie wypaść – przestrzegali podopiecznych
Przedszkola Publicznego nr
1 im. Gromadki Misia Uszatka w Głożynach strażnicy
miejscy z Radlina i Jastrzębia-Zdroju – Edyta Kędzierawska, Klaudiusz Szweda
i Aleksander Kaszak. Obie
jednostki przeprowadziły wśród przedszkolaków
wspólną akcję pod hasłem:
„Bezpieczne dziecko”. Furorę wśród maluchów zrobił
SMokuś, maskotka jastrzębskiej straży miejskiej, w rolę
którego wcielił się jeden
z funkcjonariuszy. Była
wspólna zabawa, taniec, a
na zakończenie spotkania
każde dziecko otrzymało

WODZISŁAW

Kompleks boisk przy Zespole Szkół im. 14 Pułku
Powstańców Śląskich (LO
1) miał być oddany do użytku 20 sierpnia ubiegłego
roku. Firma Inwestycje.pl
nie wywiązała się z umowy. Gigantyczne opóźnienia
spowodowały zerwanie kontraktu przez starostwo. Kary
umowne wynoszą już ponad
600 tys. zł, przy kwocie całej
inwestycji ustalonej przy
przetargu na blisko 900 tys.
zł. Sprawa traﬁła do sądu.

(raj)

Dla przedszkolaków największą atrakcją było spotkanie ze
SMokusiem, maskotką jastrzębskiej straży miejskiej

odblaskowe plakietki. Z
podobnymi pogadankami
strażnicy wystąpili także

w przedszkolu na Marcelu
oraz w Biertułtowach.
(abs)

Ile będzie kosztował żłobek?
dochód na jedną osobę nie
przekracza 700 zł opłata wyniesie 300 zł. Przy dochodzie
pomiędzy 700 – 1300 zł opłata
wyniesie 400 zł. Powyżej dochodu w wysokości 1300 zł na
osobę opłata wyniesie 500 zł.
Za drugie dziecko w żłobku
przysługiwać będzie 80-procentowa zniżka, za trzecie (np.
w przypadku bliźniąt) zniżka
wyniesie już 50%. Do opłaty
podstawowej dojdą koszty
wyżywienia. Maksymalnie
będzie to 6 zł dziennie.
Do żłobka przyjmowane
będą dzieci obojga pracu-

jących rodziców lub opiekunów, a także maluchy
wychowywane samotnie
przez pracującego rodzica
lub opiekuna. Planuje się
uruchomienie placówki dla
30 dzieci. O przyjęciu będzie
decydować kolejność złożonych podań. Pozostali traﬁą
na listę rezerwową. Pozostanie na niej będzie możliwe
po comiesięcznej deklaracji
potwierdzającej chęć korzystania z placówki. Żłobek
będzie czynny 10 godzin
dziennie.
(raj)

WODZISŁAW Wodzisławski
oddział partii Polska Jest
Najważniejsza 9 maja wybrał
zarząd. Wybory odbyły się w
biurze posła Adama Gawędy
w Wodzisławiu przy placu
Gladbeck. Prowadził je sam
poseł.
Przewodniczącym
zarządu koła partii wybrano Ryszarda Zalewskiego
(wodzisławski radny). Jego
zastępcą został Jan Zemło,
również radny i były wiceprezydent Wodzisławia. Drugi
wiceprzewodniczący to Jan
Kostka. Na sekretarza wybrano Roberta Gryczewskiego, a na skarbnika Romana
Kapciaka. Natomiast Adam

Ryszard Zalewski, szef PJN
w Wodzisławiu

Herok został upoważniony
do koordynacji działań na
rzecz pozyskania młodych
osób do wodzisławskiego
koła PJN.
(raj)

ZUS otwarty
na niepełnosprawnych
REGION W związku z przypadającym w maju Europejskim
Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku organizuje „Dzień Otwarty dla
Osób Niepełnosprawnych”,
który odbędzie się 25 maja w
budynku ZUS, przy ul. Reymonta 2 w Rybniku.

WODZISŁAW Komisja konkursowa powołana przez
starostę rozstrzygnęła konkurs na logo Powiatu Wodzisławskiego. 39 osób złożyło
82 projekty. Oceniano m.in.
oryginalność znaku i łatwość
zapamiętywania, walory graﬁczne i wartości promocyjne
oraz czytelność i funkcjonalność znaku. Największą liczbę punktów zdobył projekt
autorstwa Aleksandra Bąka
z Poznania. Nagroda to 2,5
tys. zł. Zostanie przekazana
po podpisaniu umowy. Wówczas także logo zostanie
zaprezentowane. Zdaniem
prawników obecnie jest to
(raj)
niemożliwe.

Przewoźnik się wycofał
WODZISŁAW Już na początku
kwietnia prywatny przewoźnik uruchomił połączenie autobusowe z Wodzisławia do
Katowic przez Rybnik. Firma
Drabas wykorzystała problemy rybnickiego PKS-u i oferuje usługę za 12 zł. W połowie
roku miała ruszyć także druga
prywatna linia ﬁrmy Bus Brothers. Autobusy miały „zbierać” pasażerów z osiedlowych
przystanków. Firma wycofała
się jednak z przedsięwzięcia.
– Na razie kursów z Wodzisławia do Katowic nie uruchomimy – usłyszeliśmy w przedsiębiorstwie Bus Brothers specjalizującym się w przewozach na
linii Cieszyn-Katowice.
(raj)

Ryszard Zalewski
szefem PJN

– Projekt uchwały tworzącej żłobek gotowy

Placówka ma działać od
1 października w budynku
Przedszkola
Publicznego
nr 18. Do tego czasu ma się
zakończyć
modernizacja
pomieszczeń i ich wyposażanie. Miasto wyda na ten cel
140 tys. zł. Drugie tyle wyłoży
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej.
Jeśli radni na sesji 24 maja
przyjmą przygotowany projekt uchwały, do żłobka przyjmowane będą dzieci w wieku
od 20 tygodnia do 3 lat. Przewidziano trzy stawki za pobyt dziecka. Dla rodzin, gdzie

Dokończeniem robót zajęła się inna ﬁrma. 16 maja
nastąpi odbiór techniczny
orlika. Jego otwarcie zaplanowano na drugą połowę czerwca. – Nie będzie
to specjalna uroczystość.
Boiska otworzymy niejako przy okazji, podczas
wręczania wyróżnień najlepszym uczniom liceum
– mówi Tadeusz Skatuła,
wodzisławski starosta.

Powiat ma swoje logo

Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą mogli w tym dniu (pomiędzy
9.00 a 14.00) skorzystać z
porad specjalistów, obejrzeć
wystawę prac osób niepełnosprawnych, jak również
otrzymać specjalnie w tym
celu przygotowane materiały informacyjne i poradniki.
(red)

Wymiana ubrań
WODZISŁAW Wodzisławskie
Centrum Kultury 28 maja
organizuje nietypową akcję.
Pomiędzy godz. 10.00 a 15.00
na skwerku przed WCK będzie
można sprzedać, kupić lub wymienić odzież. Osoby zainteresowane wystawieniem stoiska
proszone są o kontakt z impresariatem WCK pod nr tel. 32
455 48 55. Osoby kupujące
bądź korzystające z wymiany
będą miały okazję skorzystać
z porad stylisty fryzur Adama
Smiatka oraz kosmetologa
Sylwii Dragon. Będą mogły
także wziąć udział w konkursie
na najlepszą stylizację z wymienionych bądź zakupionych
rzeczy. Regulamin imprezy
dostępny jest na stronie www.
(raj)
wck.wodzislaw.pl.
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Izba
Wydawców
Prasy

Kodeks
Dobrych Praktyk
Wydawców Prasy

TELEFON INTERWENCYJNY

0 600 082 301

ROZPOCZĘTE!

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

KOSIARKI I MASZYNY KOMUNALNE
do pielęgnacji terenów zielonych

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.

www.dobrekosiarki.com
ul. Kozielska 21, 47-411 Rudnik,
tel. 32 412 08 22, tel. 662 387 143
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– Pięcioletni chłopiec wyszedł niezauważony z przedszkola. Po ponad
godzinie odnaleziono go w markecie Tesco. Kradł m.in. zabawki.
WODZISŁAW

Dziecko zniknęło z przedszkola
Do zdarzenia doszło 10
maja w wodzisławskim
Przedszkolu nr 15 na osiedlu
Piastów. Korzystając z pięknej pogody zorganizowano
zajęcia na zewnątrz budynku. Po zakończeniu zabawy
w ogrodzie wychowawczyni
zorientowała się, że brakuje
5-letniego chłopca. Od zniknięcia dziecka minął kwadrans. – Natychmiast sprawę
zgłosiła mi wychowawczyni
tej grupy i zadzwoniłam na
policję. O sprawie powiadomiliśmy rodziców i władze
miasta – mówi Urszula Kostuń, dyrektor Przedszkola nr
15. Wszystko działo się przed
godz. 16.00.
Był w markecie
Na miejscu zjawiły się cztery grupy policjantów. Jedni
przeszukiwali budynek placówki, inni teren wokoło.
– Posiadamy zdjęcia dzieci,
więc wydrukowałam fotograﬁę chłopca w większej liczbie
egzemplarzy i przekazałam
je ekipom funkcjonariuszy,
tak by każdy wiedział jak
on wygląda. To były bardzo
trudne chwile, musieliśmy
działać natychmiast – dodaje pani dyrektor. W poszu-

Przedszkole Publiczne nr 15 mieści się przy ul. Przemysława

kiwaniach wykorzystano
psa tropiącego. Podano mu
czapkę chłopca. Zwierzę
wyczuło trop. Z jego zachowania wynikało, że dziecko
przeskoczyło ogrodzenie.
Policjanci ruszyli w teren. W
międzyczasie ojciec chłopca
odebrał z przedszkola dwójkę pozostałych swoich dzieci. Matka, w ciąży z kolejnym
dzieckiem, była na miejscu i
współpracowała z policją. Po
ponad godzinie pięciolatka
odnaleziono. Był w markecie
Tesco, gdzie skradł zabawki,
pilota do telewizora i torbę na
aparat fotograﬁczny. Wartość
przedmiotów była niewielka.
Oszacowano ją na łączną
kwotę 50 zł.

Sprawą zajmie się
Kuratorium Oświaty?
Kobieta odpowiedzialna
za opiekę nad dzieckiem to
przedszkolanka z 25-letnim
stażem. Wzorowy pracownik, nie było na nią żadnych
skarg. Teraz może stracić
pracę. Dyrektor przedszkola
rozważa wystąpienie z wnioskiem do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Kuratorium
Oświaty w Katowicach. Ten
w drastycznej sytuacji może
pozbawić kobietę prawa wykonywania zawodu. Odrębne postępowanie prowadzi
prokuratura. Śledczy sprawdzają, czy przedszkolanki nie
naraziły 5-latka na niebezpieczeństwo utraty życia lub

zdrowia poprzez zaniedbania w opiece.
Kontrola
W środę 11 maja, na drugi
dzień po zajściu, w przedszkolu zorganizowano dwa zebrania z pracownikami. 12 maja
prezydent miasta przeprowadził tutaj kontrolę. Urzędnicy
nie stwierdzili naruszenia procedur. – Do każdej placówki
wysłaliśmy ponadto zawiadomienie o tym zdarzeniu i wytyczne dotyczące sprawdzenia
regulaminów placówek oraz
procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci – mówi
Eugeniusz Ogrodnik, wiceprezydent Wodzisławia.

zanych będzie należeć m.in.
czyszczenie ulic i chodników, malowanie barierek,
wycinanie krzewów, usuwanie chwastów i inne drobne
prace porządkowe. Będą pracować sześć godzin dziennie

pod nadzorem pracowników
PZD, którzy obecnie przechodzą odpowiednie szkolenie
w Zakładzie w Szerokiej. Co
ważne, za swoją pracę osadzeni w zakładzie nie będą
otrzymywać z PZD wyna-

WODZISŁAW Wcześniej dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych byli powoływani
bez konkursów. Przez lata
mieli pewne stanowiska.
Starosta uważa, że szanse
ubiegania się o kierowanie
szkołą powinni mieć także
inni i ogłasza pierwszy od lat
konkurs.
Cztery znaki zapytania
Sprawa dotyczy czterech
placówek, w których dobiega końca pięcioletnia kadencja dyrektorów. Mowa o
Annie Brachmańskiej-Uherek z Zespołu Szkół 14 Pułku Powstańców Śląskich w
Wodzisławiu (LO 1), Czesławie Pieczce z Zespołu Szkół
Technicznych w Wodzisławiu, Grażynie Szwedzie z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie i Janie
Kopczyńskim z Powiatowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu.

Chętni na stanowiska dyrektorów w tych placówkach
mogą składać w starostwie
dokumenty do 17 czerwca.
Nowi (lub starzy) dyrektorzy
rozpoczną pracę na nową
kadencję z nowym rokiem
szkolnym.
Doradcy muszą się
sprawdzić
Nowością są także konkursy na doradców metodycznych z danych przedmiotów.
Do tej pory przedłużano
im umowy. Teraz dyrektor Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli
ogłosi konkurs (terminy nie
są jeszcze znane), a następnie zwycięzców przedstawi
zarządowi powiatu, który
zdecyduje czy powołać te
osoby na doradców. Sprawa
dotyczy doradców, którym
kończy się w tym roku trzyletnia kadencja.
(raj)

Biała sobota
WODZISŁAW 4 czerwca centrum medyczne organizuje
akcję „Biała Sobota – Medhouse dzieciom i Młodzieży”.
W siedzibie ﬁrmy przy ul.
Radlińskiej, odbędą się bezpłatne badania i konsultacje

okulistyczne, stomatologiczne, rehabilitacyjne, EKG dla
dzieci, przesiewowe badanie
słuchu dzieci i echo serca dla
dzieci (jako jedyne odpłatne
badanie). Akcja potrwa od
godz. 9.00 do 14.00.
(red)

Rafał Jabłoński

Więźniowie będą czyścić chodniki i przycinać krzewy
POWIAT W tym tygodniu na
drogach powiatowych pojawią się osadzeni w Zakładzie
Karnym w Jastrzębiu-Szerokiej. Zakład podjął współpracę z Powiatowym Zarządem
Dróg. Do obowiązków ska-

Dyrektorzy szkół nie
mogą być pewni posady

grodzenia, ale będą mieli zapewnioną odzież ochronną
i obuwie, badania lekarskie,
a także przywóz z Zakładu i
z powrotem. Pracować będą
do końca października.
(raj)

OGŁOSZENIE

OŚWIADCZENIE
Przepraszamy Piotra Klimka za rozpowszechnianie
nieprawdziwych informacji, naruszających jego cześć
i godność, poprzez wypowiadane wulgaryzmy pod jego
adresem i nazwanie go „złodziejem”. Wyrażamy ubolewanie i jest nam przykro, że użyłyśmy takich słów
– Sabina Cmok, Sylwia Cmok.

REKLAMA

Oferta ważna od 17.05 do 29.05 lub do wyczerpania zapasów

Cena 69 zł
Drewnochron
EXTRA
Palisander
5l

Boazeria
PCV 105
Biała

10x260

Cena 9,99 zł/m
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Święto u strażaków w Wodzisławiu

Strażacy cieszą się ciągle wielkim zaufaniem

Wybrani strażacy odebrali odznaczenia. Wręczał je m.in. Jeremi
Szczygłowski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP

Na zakończenie zaprezentowano pokaz ratownictwa

Odznaczenie zasłużonych
strażaków i pokaz ratownictwa, to główne punkty
obchodów Dnia Strażaka w
Wodzisławiu.
Świętowanie rozpoczęto

Były gratulacje od samorządowców i innych gości, a także od zastępcy komendanta
wojewódzkiego PSP w Katowicach Jeremiego Szczygłowskiego. Awansowano także

Andrzejczyk, brązowy medal
odebrali: Marian Musiolik i
Paweł Zrostek, natomiast honorową odznakę „Zasłużony
dla ochrony p.poż. powiatu
wodzisławskiego” wręczono

WODZISŁAW –

mszą św. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu.
O godz. 13.00 odbył się uroczysty apel przy Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu.

część strażaków na wyższe
stopnie zawodowe. Ponadto wyróżniono zasłużonych.
Brązową Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał Romuald

Alojzemu Złatorzowi, Antoniemu Ruśniokowi i Ivo Pietrowi. Ostatnim punktem był
pokaz ratownictwa wykonaniu miejscowych strażaków.
(red)

Dzięki frezarce prace potrwają ponad dwa miesiące krócej

Remonty dróg miejskich potrwają do końca lipca
Prace rozpoczęto już w
styczniu. Do marca masą
asfaltową na zimno wyrównano ok. 85 mkw. nawierzchni. Remonty na
gorąco rozpoczęto 25 marca i do 30 kwietnia załatano
1500 mkw. dziur. Służby Komunalne Miasta przedstawiły harmonogram dalszych
remontów cząstkowych na
drogach gminnych. Planuje
się, że uda się załatać 6700

mkw. dziur. Dodatkowe powierzchnie mają być naprawione masą wykorzystaną
ponownie z frezu zebranego podczas równania nawierzchni. Miasto kupiło już
frezarkę, a także recykler, który umożliwi ponowne wykorzystanie asfaltu. Sprzęt lada
dzień pojawi się w Wodzisławiu. Dzięki jego wykorzystaniu remonty cząstkowe dróg,
przy sprzyjającej pogodzie,

zakończą się pod koniec lipca. Bez frezarki potrwałyby
nawet do października.
Do 21 maja przewiduje
się zakończenie prac drogowych w dzielnicach Stare i
Nowe Miasto. Kolejne trzy
tygodnie to prace w dzielnicach XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki i w Kokoszycach. W
połowie czerwca przewiduje
się rozpoczęcie robót w Radlinie II i Zawadzie. Potrwają

ok. 15 dni. Niewiele do zrobienia jest na Wilchwach i w
dzielnicy Jedłownik Osiedle.
Tam przez 6 dni dziury łatane będą w lipcu. Jeszcze krócej, bo 4 dni, przewiduje się
na prace w dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka.
– Skąd wiadomo, jak duży
jest zakres prac, skoro nie
zakończyliśmy jeszcze szacowania ubytków? – mówił
podczas posiedzenia komisji

rady miejskiej radny Czesław
Rychlik.
Jacek Szkolnicki, dyrektor
Służb Komunalnych Miasta
twierdzi, że wstępnie sam
oszacował potrzeby. – Dokonałem wstępnego przeglądu
dróg i na tej podstawie przedstawiłem harmonogram. Jeśli
masy bitumicznej zabraknie,
to dokupimy. Podobnie zrobiliśmy w ubiegłym roku – wyjaśnia dyrektor.

Braki kadrowe
Łataniem dziur zajmie się
12 pracowników, po 6 na
każdej zmianie. Po południu
asfalt będzie równany, a miejsca, w których są ubytki będą
przygotowane do asfaltowania. Samo asfaltowanie będzie prowadzone na rannej
zmianie w godzinach pracy
zakładów dostarczających
asfalt.
(raj)

Rurę trzeba poszerzyć, by nie było powodzi
RYDUŁTOWY Ubiegłoroczne
podtopienia udowodniły, że
konieczna jest przebudowa
przepustu wodnego na rzece Nacyna przy ul. Strzody.
Przepust, czyli betonowa
rura w podbudowie ulicy
okazała się niewydajna. Nie
była w stanie przepuścić dużej wody powodując zalanie
sporej połaci terenu leżące-

go niedaleko rydułtowskiej
strefy ekonomicznej. 20
kwietnia odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Rydułtów, Pszowa,
Radlina, starostwa, zarządu
melioracji urządzeń wodnych, wodociągów i nadleśnictwa rybnickiego w
sprawie przebudowy przepustu. Tak szerokie gre-

mium wzięło się z faktu,
że zalewany teren leży u
zbiegu miast. Woda zalewa m.in. las, w pobliżu jest
instalacja wodociągowa.
Rydułtowy, na terenie których znajduje się przepust,
proponowały partycypację
w kosztach przebudowy
przepustu, ponieważ leży to
w większym czy mniejszym

interesie każdego uczestnika. Niektórzy uczestnicy
spotkania zdeklarowali się
od razu. Do części Kornelia
Newy, burmistrz wysłała 4
maja pisma z prośbą o określenie, czy dołożą się do inwestycji. Koszt przebudowy
jeszcze nie jest znany.
(tora)

Przy niskim stanie wody Nacyna w swoim początkowym biegu
przypomina strumyk i bez problemów przepływa przez rurę pod
ulicą. Wystarczy kilka dni deszczu, by pojawiło się zagrożenie.

REKLAMA

Wodzisławskie wodociągi wypowiedziały umowę ﬁrmie budującej kanalizację w dzielnicy Radlin II
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Rok opóźnień na budowie kanalizacji
Przy ul. Chrobrego w
Wodzisławiu (dzielnica Radlin II) do wykonania jest
ponad 20 km kanalizacji.
Do tej pory zrealizowano
jedynie 10% zadania, które
powinno być w całości wykonane do lipca przyszłego
roku.
O zerwaniu umowy Wiesław Blutko, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Wodzisławiu
mówił już od kilku tygodni.
Po rozmowach z wykonawcą

– poznańską ﬁrmą Piecobiogaz ustalono, że prace zostaną wznowione do końca
kwietnia a opóźnienia nadrobione. Tak się nie stało i w
poniedziałek 9 maja umowę
wypowiedziano. Ryszard
Wiśniewski, właściciel spółki Piecobiogaz nie ma wątpliwości, że zaległości zostaną
nadrobione. Twierdzi ponadto, że wodzisławskie
wodociągi nie zapłaciły za
wykonane dotychczas roboty.

– Jak mieliśmy zapłacić,
skoro nie dostaliśmy od ﬁrmy
żadnej faktury – odpowiada
Wiesław Blutko.
Wykonawca ma dwa tygodnie na zabezpieczenie terenu budowy. Kolejny etap
to rozliczenie wykonanych
prac i inwentaryzacja. Jak
wszystko pójdzie sprawnie,
nowy przetarg będzie ogłoszony pod koniec czerwca.
– Rok straciliśmy – podsumowuje prezes Blutko.
(raj)

Balaton otworzą
pod koniec czerwca
WODZISŁAW Wiele na to
wskazuje, że przy jedynym
otwartym kąpielisku w mieście powstanie park linowy.
Zainstalowany ma być pomiędzy drzewami. Wstępne
umowy podpisano. Konieczna jest jeszcze zgoda dendrologa, który oceni czy instalacja nie zagrozi drzewom.
Balaton zostanie otwarty 22
czerwca. Park linowy 1 lipca.
Do dyspozycji wypoczywających jest plaża, niewielkie
molo i dwa kąpieliska. Ratownicy pracować będą od
godz..11.00 do 20.00. Przygotowywane są także boiska
(red)
do siatkówki.
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REGION

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

SZALENIEC Z PSZOWA
pracuje w straży miejskiej
Strażnik potrącił kobietę
na ul. Rybnickiej w Raciborzu, przy dojeździe do marketu Auchan. Na miejsce
sprowadzono policyjnych
techników, którzy zabezpieczyli między innymi odciski
i ślady zapachowe w porzuconym aucie. Szukano kierowcy, który uciekł. Półtorej
godziny później dyżurny raciborskiej policji otrzymał
zgłoszenie o dziwnie zachowującym się mężczyźnie siedzącym w ogródku jednego
ze sklepów przy ulicy Gawliny w Brzeziu. – Facet ubrany był w służbowy uniform,
wojskowe spodnie i buty. Zapytaliśmy go, czy nic mu nie
jest, bo miał ranę na głowie.
Siedział i pił piwo. Wyglądał
nam na policjanta, choć nie
miał żadnego napisu na mundurze. Wezwaliśmy policję
– mówi nam jeden ze świad-

ków, który tego dnia siedział
na tyłach sklepu Lewiatan i
wzywał policję. Sprawca wypadku wyszedł ze zderzenia
niemal bez szwanku. Na
Brzezie dostał się najprawdopodobniej na skróty przez
pole i pobliski las.
Był w szoku
lub udawał
Kilkanaście minut później
pod sklepem pojawił się patrol policji. Mężczyzna mówił, że nie wie jak się nazywa.
Podczas przeszukania, w jego
tylnej kieszonce znaleziono
dokumenty. Chwilę później
został zakuty w kajdanki i
przewieziony do szpitala. Policjanci próbowali sprawdzić
trzeźwość mężczyzny, jednak
ten odmawiał dmuchania w
alkomat. Zadecydowano o
pobraniu krwi siłowo. W
tego typu przypadkach po-

biera się kilkakrotnie krew
aby oszacować, na podstawie
spadku zawartości alkoholu
w danym odstępie czasu, ile
alkoholu miała dana osoba
we krwi w chwili zdarzenia.
Mężczyzna stawiał opór,
więc na pomoc wezwano
policjantów z prewencji aby
przytrzymać pacjenta. Podczas kolejnej próby poboru
krwi, 34-letni mieszkaniec
Pszowa wyciągnął z ręki
założony mu przez pielęgniarki wenﬂon a następnie
zranił asystującego policjanta krzycząc równocześnie, że
jest nosicielem wirusowego
zapalenia wątroby typu B.
Zraniony policjant w trybie
pilnym został przewieziony
do szpitala zakaźnego w Chorzowie, gdzie podano mu niezbędne preparaty. Kilka dni
temu okazało się, że policjant
nie został zakażony.

To dobry
strażnik
Jak się okazuje, agresywny 34-latek to czynny funkcjonariusz Straży Miejskiej
w Rydułtowach w stopniu
strażnika z pięcioletnim stażem. Komendant określa go
jako osobę sumienną i wyróżniającą się aktywnością.
– Wiemy o zdarzeniu w Raciborzu. Obecnie osoba ta
przebywa na zwolnieniu lekarskim. Do czasu wyników
badań nie możemy stwierdzić czy był pijany. Czekamy
na jakiekolwiek pismo, abyśmy mogli rozpocząć procedury choćby zmierzające
do zawieszenia tego strażnika. Jeśli okaże się, że jechał
pod wpływem alkoholu, z
pewnością straci pracę – zapewnia Krzysztof Mocarski,
komendant Straży Miejskiej
w Rydułtowach. Jak się nie-

oﬁcjalnie dowiedzieliśmy, w
samochodzie znaleziono dokumenty świadczące o tym,
że mężczyzna równolegle do
pracy w straży miejskiej starał się o pracę ochroniarza,
co jest niedozwolone. W tym
przeszkodziły mu jednak badania zdrowotne, których
nie przeszedł. Mężczyzna
będzie odpowiadał, poza
spowodowaniem wypadku,
za naruszenie nietykalności
cielesnej funkcjonariusza
publicznego. Obecnie przebywa na wolności. W trakcie
badań jest również 45-letnia
pielęgniarka, która została
poszkodowana w wypadku.
Kobieta cały czas przebywa
w szpitalu. Oprócz poszytej
nogi ma uszkodzony kręgosłup i uskarża się na drętwienie rąk.
Adrian Czarnota

Znowu okradli metodą na wnuczka
WODZISŁAW Małżeństwo
wodzisławian padło oﬁarą
oszusta podającego się za
ich krewnego. Wzięli 20 tys.
zł pożyczki i całość przelali
na jego konto. Mężczyzna
zadzwonił do 60-letniej wodzisławianki w czwartek 12
maja. Przedstawił się jako sio-

strzeniec. Powiedział, że załatwia ważne interesy i brakuje
mu gotówki. Prosił o przelanie pieniędzy za pośrednictwem banku. Małżeństwo
miało niecałe 2 tys. zł. Przelało mu pieniądze zgodnie z
instrukcjami pseudokrewniaka. Oszust zadzwonił jeszcze

raz. Dziękując za przelew
poprosił, by jutro udali się do
banku i wzięli pożyczkę a on
im to wszystko wynagrodzi.
– Mówił, że jak tylko załatwi
interesy to do nich przyjedzie,
spłaci dług i się odwdzięczy.
Starsi ludzie nie wyczuwając
podstępu następnego dnia

udali się do banku i wzięli
pożyczkę w kwocie 20 tys.
zł. Całość przelali zgodnie ze
wskazówkami „siostrzeńca”
– informuje mł. asp. Marta
Czajkowska, rzecznik wodzisławskiej policji. Gdy
mężczyzna dostał przelew,
zadzwonił raz jeszcze, po-

dziękował i powiedział, że
jutro do nich przyjedzie. Wieczorem kobieta postanowiła
do niego zadzwonić i umówić
się na konkretną godzinę. Dopiero gdy skontaktowała się
z prawdziwym siostrzeńcem
zorientowała się, że zostali z
mężem oszukani.
(tora)

Odpowiedzialność urzędnika – ustawa weszła w życie
KRAJ Wizyta prokuratora
okręgowego i postępowanie
wyjaśniające czeka gminę w
sytuacji wypłacenia odszkodowania za złamanie prawa
– wynika z nowej ustawy o
odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Przepisy weszły w życie 17 maja.
Zgodnie z nową regulacją,
jeżeli urząd lub jednostka or-

ganizacyjna samorządu wypłaciły odszkodowanie za
rażące naruszenie prawa, a
ponadto stwierdzone zostało zawinione działanie lub
zaniechanie przy złamaniu
przepisów, sprawa musi traﬁć
do prokuratury okręgowej.
Postępowanie wyjaśniające
ma ustalić, czy uzasadniony
jest pozew o karę dla urzęd-

nika, który złamał prawo i
spowodował wydatek z publicznych pieniędzy. Zakres
ﬁnansowy odpowiedzialności pojedynczego funkcjonariusza ma być co do zasady
równy odszkodowaniu zapłaconemu przez urząd. W razie
znacznie wyższych kwot, nie
może on jednak przekroczyć
12-krotności jego pensji. Do-

tyczy to także naruszenia
przepisów przez kilku funkcjonariuszy. Jeżeli nie jest
możliwe ustalenie stopnia
winy, każdy z nich ponosi
odpowiedzialność w równej
kwocie. W tym przypadku
również ma zastosowanie
przepis o limicie 12-krotności
pensji każdego z nich. Projekt
ustawy o odpowiedzialności

funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa przez blisko
2,5 roku nie mógł doczekać
się uchwalenia przez parlament. Przeciwnicy nowych
przepisów przekonywali, że
urzędnicy mogą ponosić odpowiedzialność majątkową
równie dobrze na podstawie
obowiązujących rozwiązań.

Rozbiorą kładkę nad torami
WODZISŁAW Kładka dla pieszych nad torami łącząca ul.
Rybnicką z ul. Marklowicką
od lat zagraża bezpieczeństwu. Z roku na rok jej stan
techniczny jest coraz gorszy.
Przez lata trwał spór, kto
powinien zająć się demontażem obiektu. Ostatecznie
pod koniec kwietnia Śląski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał
rozebranie kładki. Powinni
tego dokonać właściciele
terenów, na których ona się
znajduje, czyli głownie PKP
i Skarb Państwa. Decyzja zawiera zapis o natychmiasto-

wej wykonalności. Remont
kładki byłby bardzo drogi
i nieuzasadniony. Równolegle do niej budowana jest
wewnętrzna
obwodnica
miasta – droga zbiorcza.
– W ramach tej inwestycji
powstanie nowy wiadukt
nad torami, który przewiduje ścieżkę pieszorowerową i
zastąpi starą kładkę – mówi
Dariusz Szymczak, zastępca
prezydenta miasta. Dodaje,
że władzom miasta zależy
na jak najszybszej rozbiórce
kładki, by nie stwarzała ona
zagrożenia. Prezydent podjął
więc decyzję o przejęciu za-

dania związanego z rozbiórką. Zgodnie z ustaleniami
roboty wykona ﬁrma budująca drogę zbiorczą w zamian
za pozyskany materiał. Miasto nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. Istotne
jest również to, że prace będą
wykonywane równolegle z
budową wiaduktu, podczas
wyłączeń torowiska z ruchu
i przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Rozbiórka rozpocznie się w połowie
maja i będzie trwać do końca
września.
(red)

Przechodzenie kładką jest niebezpieczne

PAP-Samorząd

Zwłoki w łóżku
PSZÓW Zwłoki 56-letniego
mężczyzny leżące w łóżku
ujawniła w piątek 13 maja policja. Mężczyzna mieszkał w
bloku przy ul. Ks. Witolda. Od
kilku dni nie pokazywał się.
Zaniepokoiło to jego sąsiada.
Zawiadomił policję. Ponieważ
nikt nie otwierał mieszkania,
policja wezwała straż pożarną
do wyważenia drzwi. Przybyły na miejsce lekarz uznał, że
ciało leżało w łóżku od około
siedmiu dni. Denat mieszkał
samotnie. Sekcji zwłok nie
zarządzano, ponieważ nie
stwierdzono działania osób
trzecich.
(tora)

Dziesięciu
nietrzeźwych
POWIAT Dziesięciu pijanych
kierowców zatrzymała w
weekend wodzisławska policja na drogach powiatu. Najwięcej, bo ponad 2 promile
alkoholu miał zatrzymany
w Godowie na ulicy 1 Maja
rowerzysta. Co więcej, 52-latek miał zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów do 2012
roku.
(tora)

Uderzył w płot
TURZA ŚLĄSKA Do szpitala
na obserwację traﬁł 51-letni
mieszkaniec Turzy, który w
sobotę 14 maja uderzył swoim oplem corsą w płot przy
ul. Powstańców. Kierowca
nie dostosował prędkości
do warunków na drodze. Z
informacji straży pożarnej
wynika, że mężczyzna mógł
zasłabnąć za kierownicą. Był
trzeźwy.
(tora)

Dzieci kradły Lego
WODZISŁAW Trzech chłopców przyłapał ochroniarz
na kradzieży klocków Lego
w piątek 13 maja około godz.
14.30 w Tesco przy ul. 26 Marca. Zabawki miały wartość
około 400 zł. Dwóch chłopców miało 11 lat, jeden – 10
lat. Policja przekazała dzieci
rodzicom. Materiały sprawy
traﬁą do sądu dla nieletnich.
(tora)

Holowali pływaka
RYBNIK W niedzielny ranek
15 maja strażacy z Rybnika
otrzymali nietypowe zgłoszenie. 37-letni rybniczanin
postanowił popływać o 5.20
rano w Zalewie Rybnickim i
został zauważony przez przechodniów. Strażacy z ratownictwa wodnego oraz nurek
podpłynęli na pontonie do
mężczyzny, który znajdował
się ok. 200 metrów od brzegu. Mężczyna nie zgodził się
na wejście do łodzi, przez co
strażacy mogli go jedynie asekurować na wypadek utraty
sił. Pływak o własnych siłach
dotarł do brzegu. – Nie mamy
informacji, czy był pod wpływem alkoholu – mówi Bogusław Łabędzki, rzecznik PSP
Rybnik. W akcji brały udział
dwie sekcje strażaków. (ska)
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Były wójt Mszany
dyrektorem
komunalki
w Pszowie?

Członkowie grupy mają zaufanie do umiejętności swoich i kolegów

Na stadionie było co oglądać

Niektóre popisy naprawdę mroziły krew w żyłach

Kaskaderzy ze Streets Owners
zaszaleli na stadionie

WODZISŁAW W czwartkowy
wieczór, 12 maja na stadionie w Wodzisławiu odbyła
się rewia samochodowo-motocyklowa. Pokazy zostały
wykonane przez zespół kaskaderski „Tonda Paroubek
and Friends”, którego liderem

WODZISŁAW

jest jeden z najbardziej popularnych kaskaderów w tej
części Europy – Czech Tonda
Paroubek. – Pozbierał grupę
zapaleńców z krajów byłego
bloku socjalistycznego i dziś
tworzy jeden z najlepszych
zespołów kaskaderskich na

świecie, chętnie wykorzystywanych w kręceniu ﬁlmów akcji – mówi Krzysztof
Madaliński, redaktor naczelny Chopper Magazin, który
współpracuje z grupą kaskaderów i organizuje w Polsce
jej występy.

A było w Wodzisławiu co
oglądać. Kaskaderzy otrzymali spore brawa za przejazdy samochodem na dwóch
kołach, skoki motocyklowe
nad leżącymi na ziemi kaskaderami, czy skoki przez płonące obręcze. Przy tym nie

Jerzy Grzegoszczyk przez
30 lat był wójtem Mszany

zabrakło ochotniczek z widowni, które dały się namówić na jazdę samochodem
na dwóch kołach. Ponad 1,5-godzinne show było imprezą, na którą naprawdę warto
było przyjść.
(art)

– Wyjątkowa statuetka w szkole

Gołąb Pokoju „przyfrunie” do Wodzisławia
Od 1948 roku gołąb jest
symbolem
Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Od 2008 roku
idea ta popularyzowana jest
na świecie poprzez przekazywanie pozłacanej statuetki
Gołębia Pokoju. Od tej pory

w obiegu dookoła świata jest
30 gołębi. Traﬁają do osób zasłużonych w walce o prawa
człowieka, odwiedzają samorządy, instytucje, szkoły.
Gościły już m.in. u papieża
Benedykta XVI, Dalajlamy,
kanclerz Angeli Merkel, Vacława Havla, Jerzego Buzka
i Lecha Wałęsy. Wkrótce

Gołąb Pokoju „przyfrunie”
do Wodzisławia. Jedna ze
statuetek 18 maja traﬁ do
Zespołu Szkół nr 3. – Gołąb zostanie przywieziony z
Niemiec, przekaże go partnerska szkoła w Kolonii,
w Wodzisławiu pozostanie
kilka dni – mówi Bożena
Rącza, dyrektor szkoły. W

tym czasie prowadzone
będą lekcje poświecone tej
tematyce, a także konkursy
i zawody sportowe. Punkt
kulminacyjny nastąpi 20
maja. Ulicami miasta, do
rynku przejdzie korowód
uczniów ubranych w biało-granatowe stroje, z transparentami, na których widnieć

będą wypisane z Deklaracji
prawa człowieka i miniaturowymi białymi gołębiami w
rękach.
– Z Wodzisławia Gołąb
Pokoju zostanie wysłany do
Grecji – informuje Irena Minoł z Zespołu Szkół nr 3 w
Wodzisławiu.
(red)

PSZÓW Do trzech razy sztuka – można by powiedzieć.
Wiele wskazuje na to, że konkurs na dyrektora ZGKiM
zostanie
rozstrzygnięty.
Dwa poprzednie zakończyły się ﬁaskiem. Nie zgłosił
się żaden chętny. Teraz o
posadę ubiegało się trzech
kandydatów. – Dwóch nie
spełniło wymogów formalnych. Pozostał Jerzy Grzegoszczyk, były wójt Mszany,
który zakwaliﬁkował się do
rozmowy kwaliﬁkacyjnej
– mówi Marek Hawel, burmistrz Pszowa. Rozmowa
ma się odbyć we wtorek 17
maja. Jest niemal pewne,
że zakończy się po myśli
doświadczonego samorządowca. Zakładem komunalnym od 2009 roku kieruje
Leszek Piątkowski. Pełni on
obowiązki kierownika. Nie
mógł jednak wziąć udziału
w konkursie, bo nie ma wyższego wykształcenia.
(raj)

Dziewięć ﬁrm otrzymało Lidera

Patronat nad Liderem Przedsiębiorczości objął tradycyjnie
wodzisławski starosta Tadeusz Skatuła (w środku), obok Barbara
Magiera, burmistrz Radlina i Jerzy Waltar, starszy Cechu

PSZÓW Jubileuszowa X edycja „Powiatowego Lidera
Przedsiębiorczości” odbyła się 13 maja w Pszowie.
Organizatorem przedsięwzięcia jest wodzisławski
cech. Celem konkursu jest
promowanie ﬁrm, które
zgodnie z zasadami etyki
prowadzą działalność gospodarczą oraz zachęcanie
wszystkich ﬁrm działają-

cych na rynku lokalnym
do zrzeszenia się w strukturach samorządu gospodarczego w celu tworzenia
silnej reprezentacji małych
i średnich przedsiębiorstw.
– Kapituła konkursowa
składa się z przedstawicieli
władz miast i gmin powiatu wodzisławskiego oraz
przedstawicieli cechu. To
wójtowie, burmistrzowie

i prezydent proponują ﬁrmy do nagrody. Firmy nie
ponoszą żadnych kosztów,
nie płacą za nominację czy
wyróżnienie – mówi Jerzy
Waltar, starszy cechu.
Tym razem Lidera za
2010 r. otrzymały ﬁrmy:
Nandlobud i Instalator
z Wodzisławia, Agencja
Ubezpieczeniowa PZU Nosiadek z Radlina, NZOZ Bo-

żena Konieczny-Freund z
Rydułtów, przedsiębiorstwo
JANTAR z Pszowa, Politan
z Gorzyc. Poza tym wyróżniono ﬁrmę piekarniczą
Jana Klapucha z Godowa,
spółkę Technika Okienna
z Mszany i fermę drobiu
Jerzego Janiczka z Lubomi.
Z Marklowic nie zgłoszono
żadnej ﬁrmy.

REKLAMA
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Czy część niepełnosprawnych dzieci odejdzie z Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii?

Rodzice niepełnosprawnych dzieci chcą działać na własną rękę
Regularnie co kilka miesięcy słyszymy o nieporozumieniach na linii dyrektor
WORiT – rodzice niepełnosprawnych dzieci uczęszczających do tej placówki na
zajęcia. Nieporozumienia
nawarstwiły się w ubiegłym
roku, kiedy minister ograniczył godziny rehabilitacji
do 120 dni rocznie na osobę.
Za tym poszło ograniczenie
kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Zamiast kwoty nieco ponad
miliona zł, do placówki
przy Wyszyńskiego traﬁło 800 tys. Dorota Jaromin
szukając oszczędności przeprowadziła reorganizację. Z
pracy odeszły 4 osoby. Kuchnię zastąpiono kateringiem.

Po raz kolejny ﬁnansowo
pomogła Fundacja Dobrej
Woli, która kilkanaście lat
temu powołała WORiT do
życia. Dzisiaj pani dyrektor
twierdzi, że placówka wyszła na prostą. Jej zdaniem
sytuacja ﬁnansowa jest stabilna. Z usług korzysta tutaj
ponad 500 dzieci, w tym 17
osób z 8-godzinnego pobytu
dziennego. Właśnie o tę grupę toczy się bój.
Przeprowadzka
na Kopernika
Dzieci z dziennego pobytu oprócz rehabilitacji mają
zapewnioną naukę. WORiT
nie otrzymuje subwencji
oświatowej, ponieważ jest
jedynie Zakładem Opieki

Z usług WORiT przy ul. Wyszyńskiego korzysta ponad 500 dzieci
z całego powiatu wodzisławskiego i kilku gmin spoza jego granic

POWIAT –

Zdrowotnej. Nauczyciele dojeżdżają więc tutaj z Zespołu
Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
przy ul. Kopernika w Wodzisławiu (niegdyś Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy). Nazwę zmieniono
m.in. ze względu na dzieci z
WORiT-u. Miały one dojeżdżać na zajęcia lekcyjne na
Kopernika. – To byłoby dobre
rozwiązanie. Dzieci mają zapewniony dojazd, który gwarantuje miasto. Placówka
na Kopernika jest świetnie
wyposażona. Oczywiście w
dalszym ciągu jestem gotowa zapewnić dzieciom pobyt dzienny u nas. Nie mam
jednak pewności jaki będzie
kontrakt z NFZ na kolejne
lata. To ważna kwestia, ponieważ my otrzymujemy
pieniążki jedynie na 2 lub 3
godziny pobytu dziecka w zależności od jego wieku, a nie
8 godzin – wyjaśnia Dorota
Jaromin.
Prezydent będzie
namawiał rodziców
O takim rozwiązaniu nie
chcą słyszeć rodzice. Nie
chcą by ich dzieci dojeżdżały do szkoły na Kopernika. Uważają ponadto,
że warunki jakie panują w
WORiT są nie do przyjęcia.

DOROTA JAROMIN

uważa, że dojazdy dzieci
na lekcje do Zespołu
Placówek Szkolno-Wychowawczo
-Rewalidacyjnych przy ul. Kopernika to dobre rozwiązanie

Założyli
stowarzyszenie,
które skupia ponad 20 osób
i planują działać na własną
rękę. Zamierzają utworzyć
placówkę, która docelowo
przejęłaby zadania wykonywane przez WORiT. Szukają miejsca. Placówka jako
odrębny podmiot mogłaby
powstać w samym Ośrodku
przy Wyszyńskiego. – Uważam, że to dobry pomysł.
Stowarzyszenie mogłoby korzystać ze sprzętu, który jest
na miejscu. Poza tym warto
pamiętać o tym, że w przeciwieństwie do WORiT-u
może liczyć na subwencje

oświatową. Ja osobiście będę
przekonywał rodziców do
takiego rozwiązania – mówi
Eugeniusz Ogrodnik, wiceprezydent Wodzisławia.
Ostrożnie do tego podchodzi
Dorota Jaromin. – Nie znam
dokładnych zamiarów rodziców. Odbyły się na ten temat
rozmowy, ale nie wiem jaki
konkretnie podmiot miałby
tutaj powstać. Nie wiem czy
byłabym w stanie wygospodarować na taką działalność
miejsce – wyjaśnia szefowa
WORiT. Rodzice biorą pod
uwagę także drugi wariant,
czyli korzystanie z pomiesz-

czeń Zespołu Szkół nr 3 na
osiedlu Piastów w Wodzisławiu. Początkowo miałaby
się tam odbywać edukacja.
W dalszej fazie także rehabilitacja. Usługi tego typu
świadczyliby rehabilitanci
dojeżdżający do placówki
wraz z odpowiednim sprzętem. Do czasu jej rozwoju.
O szczegółach rodzice nie
chcą mówić.
Jaki będzie ﬁnał zamieszania okaże się niebawem.
Sprawa powinna zostać
wyjaśniona jeszcze w tym
roku.
(raj)

Starosta na wyprawie zaoszczędził co najmniej kilka tysięcy

By było oszczędniej do Niemiec pojechali służbowym busem

Tadeusz Skatuła, wodzisławski starosta w towarzystwie Christera
Kaxa Sundberga (przewodniczącego Rady Sörmland – Szwecja),
z prawej Caya Süberkrüba (starosta Recklinghausen – Niemcy)
REKLAMA

Do Recklinghausen, powiatu partnerskiego, 3 maja
wyjechała siedmioosobowa
delegacja Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu.
Na czele starosta Tadeusz
Skatuła, i Eugeniusz Wala,
przewodniczący rady powiatu. Poza tym pojechali:
radna powiatowa Jolanta
Tomaszewska, Irena Obiegły, dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, Donata Malińska, naczelnik Wydziału Strategii

i pracownik tego wydziału
Przemysław Podeszwa w
roli tłumacza. Do Niemiec
zabrano także kierowcę Krystiana Skowrona, ponieważ
podróżowano służbowym
busem. – Postanowiliśmy,
że tak będzie oszczędniej.
Na paliwo wydaliśmy ok. 2
tys. zł. Zabraliśmy ze sobą
także drobny upominek
symbolizujący współpracę
powiatów. Kosztował ok.
250 zł – mówi wodzisławski
starosta. Podróż (w jedną

stronę 1000 km) trwała 10
godzin.
Wizyta związana była z
przypadającym na ten rok
jubileuszem 10-lecia partnerstwa Powiatu Wodzisławskiego i Powiatu Recklinghausen.
Obecni byli także Szwedzi z
Sörmland, którzy z Recklinghausem współpracują już
od 25 lat, z naszym powiatem
od roku.
Jednym z najważniejszych
punktów programu wizyty była dyskusja dotycząca

pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozmawiano także na
temat dziedzictwa przemysłowego i wykorzystania potencjału, jaki stanowi turystyka
przemysłowa. Strona polska
przedstawiła wykład dotyczący zagadnień ochrony
zabytków przemysłowych
w powiecie wodzisławskim
oraz zasad funkcjonowania
Szlaku Zabytków Techniki
w Województwie Śląskim.

TEKST SPONSOROWANY

Od 1 stycznia 2010 roku w wodzisławskich przedszkolach realizowany jest projekt „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość”, którego
zakończenie przewidziano na koniec grudnia tego roku. Projekt doﬁnansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki
któremu otrzymano środki w wysokości 85% wartości projektu.
Realizowany obecnie w 9 przedszkolach projekt „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość”
ma zwiększyć szanse na edukację przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat. W objętych projektem
przedszkolach na terenie Wodzisławia Śląskiego dwa-trzy razy w tygodniu odbywają się dwugodzinne zajęcia popołudniowe. W czasie zajęć
realizowana jest przedszkolna podstawa progra-

mowa, a dodatkowo maluchy mają szansę uczestniczyć w zajęciach z rytmiki, języka angielskiego
oraz w spotkaniach z logopedą. Każde dziecko
otrzymuje w czasie pobytu w przedszkolu podwieczorek.
Dzięki wsparciu funduszy unijnych w ramach
projektu powstał dodatkowy, kompleksowo przygotowany oddział przedszkolny dla dzieci trzy-

letnich w Publicznym Przedszkolu nr 14. Dzięki
realizacji projektu „3-4-5 START Przedszkolaków
w przyszłość” wsparciem edukacyjno-wychowawczym objętych zostało 300 dzieci z Wodzisławia Śląskiego.
Szczegóły z realizacji projektu można znaleźć
na stronie: www.wodzislaw-slaski.pl/przedszkolaki/

(raj)
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Wspólnie

60% wniosków stowarzyszeń, klubów sportowych i fundacji przepadło

Nie wykorzystano prawie

naprawią chodniki

40 tysięcy – zbyt dużo błędów
Na zadania w zakresie kultury, sportu, promocji zdrowia i edukacji ekologicznej
starostwo zarezerwowało w
tym roku 77 tys. zł. Pomiędzy
stowarzyszenia, fundacje i
kluby sportowe podzielono
zaledwie 40 tys. zł. Prawie
60% wniosków odrzucono.
Przedstawiciele organizacji
ubiegających się o pieniądze
twierdzą, że procedura jest
zbyt skomplikowana.
Drugi konkurs
niezbędny
Na pierwszy konkurs w
zakresie pobudzania rozwoju lokalnego wpłynęły dwie
oferty. Odrzucono je z uwagi
na błędy formalne. Ogłoszono więc drugi konkurs. Tym
razem wpłynęły 3 oferty. Po
udzieleniu
dodatkowych

wyjaśnień ponad 2300 zł
otrzymało Wodzisławskie
Stowarzyszenie Integracji
Europejskiej. W zakresie
kultury na pierwszy konkurs wpłynęło 5 ofert. Trzy z
nich zawierały błędy formalne, dwie otrzymały dotację.
Na drugi konkurs wpłynęła
1 oferta i została doﬁnansowana. Jedyny konkurs, w
którym za pierwszym razem
wykorzystano całą pulę 18
tys. zł dotyczył organizacji
imprez sportowych. Pieniądze podzielono pomiędzy 4
podmioty spośród 11 ubiegających się o fundusze.
Wnioski 7 zawierały błędy i
przepadły. O pieniądze dotyczące edukacji ekologicznej
ubiegała się jedna organizacja, jednak z uwagi na błędy
dotacji nie przyznano. Dwie

oferty uznano za właściwe i
tyle samo odrzucono w konkursie na zadania z zakresu
ochrony i promocji zdrowia.
Pieniądze
nie przepadną
Łącznie złożono 27 wniosków, z czego doﬁnansowanie otrzymało zaledwie 11.
Jaki jest powód masowego
odrzucania wniosków? Część
przedstawicieli organizacji
ubiegających się o dotacje
uważa, że procedura jest zbyt
skomplikowana. Starosta Tadeusz Skatuła twierdzi, że co
roku organizowane są warsztaty dla organizacji pozarządowych, przygotowujące do
poprawnego wypełniania
wniosków. Poza tym istnieje
możliwość konsultacji prowadzonych z urzędnikami

na bieżąco. Niestety błędów
w dalszym ciągu jest bardzo
dużo. Z tegorocznej puli pozostało prawie 40 tys. zł, które
przekazane zostaną na zadania publiczne w przyszłym
roku. Dzięki temu w 2012 r.
będzie więcej pieniędzy do
podziału.
Kolejny konkurs
w toku
Jeszcze w maju ma zostać
rozstrzygnięty kolejny konkurs organizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Do podziału jest
62 tys. zł. Do tego dochodzi
możliwość korzystania z tzw.
grantów. W tym przypadku
kwota do rozdysponowania
nie jest jeszcze znana.

POWIAT Tradycyjnie już
gminy powiatu wodzisławskiego podpisują porozumienia ze starostwem w sprawie
remontów przy drogach powiatowych. Tym razem na
inwestycje Pszów przekaże
100 tys. zł. Drugie tyle wyłoży
starostwo. Na budowę chodnika przy ul. Paderewskiego
miasto przekaże 55 tys. Na
chodnik przy ul. Bohaterów
Westerplatte Pszów da 25 tys.
zł, a na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
ul. Staffa 20 tys. zł. Mszana

(raj)

Swój
podpis pod
dokumentem
założycielskim
złożył m.in.
Marian Oślizło,
prezes Izby
Gospodarczej
w Wodzisławiu

Inwestują w tereny pokopalniane

Krystian Jeszka, prezes
ﬁrmy Intech zamierza
rozbudować strefę o kolejne
przedsiębiorstwa

WODZISŁAW

u nas swoje zakłady – mówi
Krystian Jeszka, prezes ﬁrmy
Intech. Dzisiaj działa w tym
miejscu 20 ﬁrm różnych branż.
W budynku byłej ciepłowni
ulokowało się przedsiębiorstwo produkujące konstrukcje stalowe. Pracuje tutaj ok. 50
osób. Jest ponadto m.in. sklep
z armaturą wodno-kanalizacyjną, warsztat samochodowy, ﬁrma trudniąca się kowalstwem
artystycznym, skup złomu czy
myjnia samochodowa. – Wybraliśmy to miejsce, ponieważ
warunki są tutaj bardzo dobre.
Nie ma w Pszowie myjni samo-

chodowej bezdotykowej, więc
postanowiliśmy wykorzystać
tę niszę na rynku – mówi Michał Gładkowski, współwłaściciel myjni.
Przykopalniany teren pod
inwestycje ma być niebawem
powiększony. – Jeśli tylko kopalnia wystawi go na sprzedaż,
wystąpimy o jego zakup. Chcemy działać i dawać ludziom
pracę w sytuacji zamknięcia
kopalni – mówi Krystian Jeszka. Obecnie w streﬁe zatrudnionych jest ok. 300 osób. W
przyszłości ma ich być znacznie więcej.
(raj)

(raj)

Powstało Śląskie
Partnerstwo Gospodarcze

PSZÓW – Blisko 20 ﬁrm działa w Pszowie na terenach wykupionych od kopalni. Będą kolejne.

W czwartek 12 maja podsumowano pierwszy etap zagospodarowania terenu przy
kopalni Anna w Pszowie.
Obecni byli m.in. burmistrzowie Pszowa: Marek Hawel i Tomasz Dzierżawa oraz ks. prałat
Józef Fronczek z pszowskiej
bazyliki.
W 2008 r. teren kupiła ﬁrma
Intech. – Dysponujemy obszarem o powierzchni ok. 2,5 ha.
Pierwszą ﬁrmą, która odważyła się rozpocząć tutaj biznes
był Instalbud. Do współpracy
zaprosiliśmy innych przedsiębiorców, którzy ulokowali

przekaże także połowę kosztów na inwestycje drogowe
– łącznie 50 tys. zł. Na chodnik i rów przy ul. Centralnej
10 tys. zł, na sygnalizację
świetlną przy ul. 1 Maja 30
tys. zł, a na chodnik przy ul.
Wiejskiej w Gogołowej 10 tys.
zł. Dołożą także Rydułtowy.
W tym przypadku chodzi o
dokończenie chodnika przy
ul. Piecowskiej. Miasto da 50
tys. zł. Cała inwestycja będzie
kosztować ok. 200 tys. zł.

WODZISŁAW Konferencja
założycielska odbyła się 9
maja w hotelu Amadeus.
Nowy podmiot mający połączyć siły przedsiębiorców
powołały do życia cztery
podmioty: Izba Gospodarcza
w Wodzisławiu, Żorska Izba
Gospodarcza, Raciborska
Izba Gospodarcza i Forum
Firm Miasta Radlin. – Powodem powstania Śląskiego
Partnerstwa Gospodarczego
była podobnie problematyczna sytuacja poszczególnych
członków założycieli: zbyt

mały wpływ na sprawy gospodarcze w gminach, brak
możliwości lobbowania projektów ustaw dotyczących
gospodarki, spadek liczby
członków poszczególnych
izb a co za tym idzie zmniejszone możliwości działania
dla poszczególnych branż
ﬁrm członkowskich – mówi
Izabela Kalinowska, dyrektor Biura Izby Gospodarczej
w Wodzisławiu. Dodaje, że
Partnerstwo jest otwarte dla
innych zainteresowanych
izb gospodarczych.
(raj)

– Zatwierdzono plan robót inwestycyjnych, które w tym roku będą wykonywane w wodzisławskich dzielnicach

Jakie inwestycje w dzielnicach?

Od kilku lat obowiązują
zmienione zasady wydawania pieniędzy z puli przynależnej radom dzielnic. Mogą
być one przeznaczone jedynie na zadania inwestycyjne.
Ich wysokość uzależniona
jest od liczby mieszkańców
dzielnicy. W niektórych
przypadkach pula jest nieco
wyższa, ponieważ dochodzą środki nie wydane w
poprzednim roku.

Remont boiska
i zatoka autobusowa
Pula rady dzielnicy Radlin
II wynosi 161 tys. zł. W tym
roku, za ok. 10 tys. zł, przeprowadzony zostanie wykup
gruntów przy ul. Wysokiej.
Planowana jest modernizacja tej drogi na odcinku 250
metrów. Pierwotnie zakładano, że inwestycja przeprowadzona będzie z większym
rozmachem. Planowano wy-

dać na nią nawet 80 tys. zł.
Przesunięto jednak termin
najważniejszych prac z uwagi na trwającą budowę kanalizacji. Nowa droga mogłaby
zostać zniszczona. Kolejne
11 tys. zł ma być przeznaczone na budowę zatoki autobusowej przy ul. Chrobrego
naprzeciw remizy OSP. Ponadto 20 tys. zł wyda się na
budowę chodnika przy ul.
Kominka. W obu przypadkach konieczne jest zawarcie
porozumienia ze starostwem
powiatowym, które jest właścicielem wymienionych
dróg. Najwyższa pula, bo 120
tys. zł przeznaczona zostanie
na dostosowanie boiska przy
Szkole Podstawowej 21 do
wymogów inspektorów sanitarnych i budowlanych.

Przeniosą kapliczkę
Zawada ma do rozdysponowania 72 tys. zł. Za te

pieniądze przebudowana
zostanie ul. Konwaliowa (zaczynając od szkoły) – koszt
to 52 tys. zł. Na przeniesienie kapliczki przy ul. Hożej
wyda się 20 tys. zł. Kapliczka od lat zagraża kierowcom
wyjeżdżającym na ul. Paderewskiego. Niewielki budynek zasłania widoczność.
Na Wilchwach za 168 tys.
zł ma być realizowanych 5
inwestycji. Droga dojazdowa do nowej kaplicy ma
kosztować 112 zł (50 tys. to
środki rady dzielnicy). Ponadto 10 tys. zł będzie wydane na dokończenie budowy
oświetlenia ul. Dolnej. Kolejne 30 tys. zł ma kosztować
zagospodarowanie terenu
wokół nowego budynku
przy boisku. W grę wchodzi utwardzenie dojazdu i
miejsc postojowych oraz zainstalowanie alarmu antywłamaniowego. Wykonanie II

etapu budowy drogi bocznej
ul. Jastrzębskiej (okolice restauracji Cyganek) to koszt
rzędu 72 tys. zł.

Będzie
plac zabaw
Dzielnica Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka
dysponuje kwotą 92,5 tys. zł.
Przebudowa łącznika ul.
Rzecznej i Starowiejskiej
ma kosztować 30 tys. zł. Na
przebudowę rowu odwadniającego przy ul. Polnej zamierza się wydać 22,5 tys. zł.
Przebudowa ul. Poprzecznej
to wydatek rzędu 30 tys. zł,
a ul. Spółdzielczej 10 tys. zł.
Skromnymi środkami – 23,5
tys. zł – dysponuje dzielnica
Jedłownik Osiedle. Częściowa przebudowa drogi bocznej ul. Pszowskiej pomiędzy
nr 112-114 kosztować będzie
14,5 tys. zł, natomiast na
urządzenie boiska na tere-

nie przy szybie zamierza się
wydać 9 tys. zł. W dzielnicy
XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki jest do wydania 106,5 tys.
zł. Droga i miejsca postojowe
przy bloku nr 14 na Dąbrówki wraz z oświetleniem to
koszt 70,5 tys. zł. Droga dojazdowa do garaży przy ul. Leszka kosztować będzie 30 tys.,
natomiast zakup urządzeń
na plac zabaw na osiedlu
Dąbrówki (w okolicy bloku
15-16) ma wynieść 6 tys. zł.
Fundusze ma przekazać na
ten cel także spółdzielnia
mieszkaniowa ROW.

Kokoszyce
na rezerwie
Pula do rozdysponowania
na Starym Mieście wynosi 136 tys. zł. Przebudowa
parkingu przy Arendarskiej
pochłonie 91 tys. zł. Miejsca postojowe w okolicy ul.
Szkolnej kosztować będą 25

tys. zł. Przebudowa chodnika na ul. Kopernika od przystanku do ul. Skrzyszowskiej
– 20 tys. zł. Na Nowym Mieście z kolei do wydania jest
142 tys. zł. Przebudowa drogi na os. Przyjaźni kosztować
będzie 80 tys. zł. Na miejsca
postojowe przy ul. 26 Marca
(na wysokości klatek 130-138) wyda się 40 tys. zł, a na
utwardzenie terenu na ul.
Tysiąclecia 25 - 22 tys. zł.
W Kokoszycach projekt
przebudowy ul. Dołki i
Zdrojowej pochłonie 35
tys. zł. Przebudowa osadniczej to koszt 5 tys. zł. Zatoka przy parkowej kosztować
będzie 8 tys., natomiast projekt chodnika przy Osadniczej 10 tys. zł. Ponadto na
projekt doświetlenia ul. Gagarina zamierza się wydać
6,5 tys. zł. Rezerwa dzielnicy to 34 tys. zł.
(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.tomaszewska@nowiny.pl
DO REKLAMOWANIA SIĘ
w regionie!
www.nowiny.pl
W NOWINACH WODZISŁAWSKICH

10 gminy
POŁOMIA
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– Właściciel działki domaga się od kopalni odszkodowania za zniszczony teren

To nie drzewa,
tylko samosiejki
Przedstawiciele kopalni
„Marcel”, którzy sprawdzali
stan realizacji prac przy „Kucharzówce” odpowiadają,
że kopalnia zleciła wycenę
drzew i ekspertyzę dendrologiczną. Ale na działce pana
Stanisława nie było drzew,
tylko samosiejki. – Co do
wyceny strat, związanych z
pracami na pana działce, zo-

GORZYCE

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Urządzeń Wodnych w Raciborzu usłyszał, że „budowa
w tym miejscu kładki jest nieuzasadniona ekonomicznie”.

Kopalnia obiecała panu Wilkowi (na zdjęciu w środku) kładkę
i ona będzie. Tak samo jak odszkodowanie za zniszczony teren
– zapewniał Adam Mamak z „Marcela” (na zdjęciu pierwszy z
prawej). W spotkaniu uczestniczył też Błażej Tatarczyk, zastępca
wójta Mszany.

stanie ona wkrótce zlecona
biegłym – uspokajał Adam
Mamak, przedstawiciel kopalni „Marcel”.
Gorąco zrobiło się, kiedy Stanisław Wilk poruszył
sprawę budowy kładki na
rzece Kucharzówka. Po jej
poszerzeniu i pogłębieniu,

nie może dojść do kolejnej
swojej działki, znajdującej się
po drugiej stronie potoku. –
Kopalnia obiecała, że zrobi tu
kładkę. Ale jak na razie cisza
na ten temat – mówił rolnik.
Od obecnego na spotkaniu
Janusza Pławeckiego ze Śląskiego Zarządu Melioracji i

A gdzie człowiek?
Burza już wisiała na włosku. Gęstniejącą atmosferę
poprawił Adam Mamak z
„Marcela”. – Kopalnia obiecała panu Wilkowi kładkę i
ją postawi – zapewnił. – Jako
kopalnia chcemy żyć w dobrych stosunkach z mieszkańcami. Dobre słowo dodał
także zastępca wójta Mszany,
Błażej Tatarczyk. – Nie zawsze ekonomia jest najważniejsza, przede wszystkim
liczy się człowiek – powiedział.
Stanęło więc na tym, że
Stanisław Wilk kładkę dojazdową do działki za Kucharzówką będzie miał, a
odszkodowanie za zniszczone pracami grunty zostanie
mu wypłacone po wycenie
strat przez biegłych. – Jestem
zadowolony z efektów tego
spotkania – cieszył się mieszkaniec Połomi. – A pieniądze
z odszkodowania przekażę
na rehabilitację chorej dziewczynki z Gogołowej.
Anna Burda-Szostek

– Wójt chce przekonać zarządcę drogi do swoich racji

Porozmawiają o chodnikowych absurdach
Znajdujące się w centrum
Gorzyc skrzyżowanie drogi
krajowej na ulicy Rybnickiej z
ulicami Piaskową i Kościelną
sprawia kierowcom niemało
kłopotów. Skrzyżowanie ma
dość nietypowy kształt i w
godzinach szczytu panuje tu
spory chaos. – Włączenie się
do Rybnickiej z ulicy Kościelnej szczególnie w godzinach
popołudniowych jest nie lada
wyczynem – twierdzi Piotr
Oślizło, wójt Gorzyc. Dla-

LUBOMIA

tego chce, by na Kościelnej
wybudowany został dodatkowy pas, z tzw. prawoskrętem,
co jego zdaniem znacznie
usprawniłoby ruch. Swoją
propozycję przedstawił już
szefostwu katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad,
która zarządza Rybnicką.
Ewentualna przebudowa
skrzyżowania musiałby zostać zaakceptowana i wykonana właśnie przez GDDKiA,

które w myśl przepisów administruje skrzyżowaniami
przy drogach krajowych.
Szefowa
katowickiej
GDDKiA ma porozmawiać
z wójtem o ewentualnych
szansach przebudowy na
miejscu. W czerwcu przyjedzie do Gorzyc. Wtedy też
włodarz Gorzyc chce zapoznać ją z innymi palącymi
potrzebami, dotyczącymi
tej drogi krajowej. Chodzi
m.in. o chodniki. – Chcemy

na przykład zapytać o to
dlaczego wybudowanego
w zeszłym roku chodnika
w Wodzisławiu na ulicy Bogumińskiej nie połączono z
chodnikiem w Turzy. Pomiędzy obydwoma chodnikami
zostawiono kilkudziesięciometrową dziurę. Chcę tam
zabrać panią dyrektor i pokazać jej, że jest to rozwiązanie
zupełnie pozbawione sensu
– wyjaśnia Oślizło.
(art)

– Rozmowy z właścicielami gruntów na Dąbrowach przyniosły efekty?

Ziemi nie zabraknie – może zabraknąć chętnych do przeprowadzki
Zdaniem Czesława Burka,
wójta Lubomi, nie ma już
zagrożenia, że wieś Nowe
Nieboczowy nie powstanie.
Jeszcze niedawno takie zagrożenie istniało z powodu
niewystarczającej
liczby
właścicieli gruntów na Dąbrowach, zgadzających się
na sprzedaż swoich gruntów
po wycenach zaproponowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Gliwicach. – Mamy już deklarację gotowości sprzedaży 2/3 gruntów w streﬁe A,

czyli tam gdzie znajduje się
inwestycja celu publicznego. Tylko w czasie ostatnich
rozmów nakłoniłem właścicieli 7 hektarów gruntów do
zmiany zdania – nie kryje zadowolenia wójt Lubomi.
Przedłużająca się kwestia
budowy nowej wsi spowodowała, że część mieszkańców Nieboczów wycofała
się z pomysłu wspólnej przeprowadzki. We wrześniu
ubiegłego roku wstępne
porozumienie podpisało 65
właścicieli nieruchomości.

– Z moich danych wynika, że
już zrezygnowało co najmniej
pięć z tych osób – nie kryje
niepokoju Burek. Obawia się
dalszego spadku liczby chętnych, co spowodowałoby, że
infrastruktura nowej wsi nie
będzie tak rozbudowana jak
się oczekuje. Takiego zagrożenia nie widzi sołtys likwidowanej miejscowości. – Na
wspólną przeprowadzkę na
100 procent zdecydowanych
jest co najmniej 55 właścicieli – przekonuje Łucjan Wendelberger, sołtys Nieboczów.

– Wybudują wodociąg i drogi

Podpisanie
umowy bliskie

Kopalnia się rządzi,
a ja mam siedzieć cicho?
Takie pytanie zadaje Stanisław Wilk, właściciel 8-hektarowego pola w Połomi.
Między innymi przez jego
ziemię przechodzi potok
Kucharzówka, który jest
obecnie pogłębiany przez
kopalnię „Marcel”. Prace są
wykonywane ze względu
na tworzące się zalewiska
na terenie Marklowic, powstałe w wyniku szkód górniczych. – Kopalnia dostała
moją zgodę na pogłębienie
potoku, ale nie było mowy
o jego poszerzaniu – mówi
pan Stanisław. – A oni przy
tej okazji rozkopali mi łąkę,
poniszczyli drzewka. I jak do
tej pory nikt nie oszacował
tych strat, nie mówiąc już o
odszkodowaniu.

LUBOMIA

To wystarczająca liczba, by
wieś wybudować w opcji z
maksymalnym wyposażeniem. To ilu rzeczywiście
będzie chętnych okaże się w
ciągu najbliższych tygodni.
Po 23 maja RZGW rozpocznie spisywanie aktów notarialnych z mieszkańcami
Nieboczów. – Potwierdzenie chęci przenosin w formie notarialnej umożliwi
nam rozpoczęcie wykupów
ziemi na Dąbrowach – tłumaczy Artur Wójcik.
(art)

– na inwestycje wydadzą
prawie 30 milionów
Do Urzędu Gminy w Lubomi dotarły projekty umów,
jakie gmina ma podpisać
z Regionalnym Zarządem
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Umowy mają zostać
podpisane w ciągu kilku
najbliższych dni. – Dopracowujemy ostatnie przecinki i
kropki. Myślę, że zasadnicza
treść umowy już się nie zmieni i podpisanie umów nastąpi
w najbliższych dniach – przyznaje Artur Wójcik, dyrektor
RZGW w Gliwicach.
Porozumienie
sprzed 2,5 roku
Pierwsza umowa dotyczy
budowy wodociągu, który
połączy Lubomię z Raciborzem. Po jego budowie gmina zamieni własne źródła
zasilania w wodę na źródło
zewnętrzne. O budowie wodociągu mówi się od kilku
lat. Dość powiedzieć, że w
grudniu 2008 roku gmina
podpisała już z RZGW porozumienie dotyczące jego
budowy. Wodociąg miał być
gotowy w sierpniu 2010 roku.
Ogólnie ustalono, że koszty
budowy pokryje RZGW. Diabeł tkwił w szczegółach i realizacja inwestycji odwlekała
się w czasie. Ostatecznie nic
z niej nie wyszło, bo gmina i
RZGW miały problem z dogadaniem się m.in. co do zasad płatności za inwestycję.
– Umowa, którą podpiszemy precyzuje wszystkie niejasności – wyjaśnia Czesław
Burek, wójt Lubomi. Wartość
budowy wodociągu określa
on na kwotę około 20 mln zł.
Zgodnie z zapisami umowy
przetarg na jego budowę zo-

stanie ogłoszony w czerwcu
tego roku. Pierwsze roboty
miałyby się rozpocząć już w
sierpniu. Wodociąg ma zostać ukończony w listopadzie
2012 roku.
Pod drogi będą
wywłaszczać
Druga umowa dotyczy
budowy dróg w Nowych
Nieboczowach, które mają
powstać na Dąbrowach w
Syryni. Opiewa ona na 9,6
mln zł brutto, ale ostateczna
kwota może ulec zmianie.
Wiele zależeć będzie od tego,
ilu tak naprawdę właścicieli
nieruchomości w Nieboczowach zdecyduje się na przeprowadzkę do nowej wsi na
Dąbrowy. Jeśli mieszkańców
będzie mało, to i dróg będzie
mniej, a więc i wartość umowy automatycznie zostanie
obniżona. Wiadomo jednak
na pewno, że jeśli budowa
nowej wsi uzyska zielone światło (co nastąpi jeśli
RZGW będzie miało w ręku
notarialnie potwierdzoną
przez mieszkańców Nieboczów chęć przeprowadzki),
to przetarg na budowę dróg
zostanie ogłoszony jeszcze
w listopadzie tego roku, zaś
budowa dróg miałaby ruszyć
wiosną przyszłego roku. W
tym przypadku na przeszkodzie nie stanie nawet
ewentualny opór właścicieli gruntów, po których mają
przebiegać drogi. Te będą
budowane w trybie specustawy drogowej. To oznacza,
że grunty pod budowę będą
pozyskiwane poprzez wywłaszczenie.
(art)

GORZYCE – Konkurs na najpiękniejszy
ogród w gminie

Zgłoś ogród
do konkursu
Organizatorem konkursu
jest Urząd Gminy w Gorzycach. Mogą brać w nim udział
wszyscy właściciele ogrodów
z terenu gminy. Wystarczy
zgłosić swój ogród najdalej
do 30 czerwca. Oceniany będzie nie tylko wygląd samego ogrodu, ale również stan i
wygląd otaczającego go ogrodzenia, dobór roślin, kwietniki, estetyka, ciekawostki w
zagospodarowaniu terenu.
Pełny regulamin konkursu

jest dostępny na stronie internetowej urzędu gminy.
Na laureatów czekają nagrody pieniężne. Dla zwycięzcy 1000 zł, za II miejsce
700 zł, za III miejsce 500 zł.
Urzędnicy mają nadzieję,
że w tegorocznej edycji konkursu weźmie udział większa liczba mieszkańców niż
przed rokiem, kiedy zgłoszonych zostało jedynie 6 ogrodów.
(art)
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– Animozje w ośrodkach kultury są przyczyną radykalnych ruchów kadrowych, za którymi ma stać
wójt. Czesław Burek zaprzecza, by wskazywał kogo należy zwolnić.
LUBOMIA

W Olzie mają nowe
kąpielisko

Młodzież broniła pani od kultury

OLZA Po 7 latach budowy
wreszcie otwierają plażę
przy polu biwakowym „Europa”. Oﬁcjalne otwarcie
nastąpi 20 maja przy okazji Wiosennego Turnieju
Morawskich Wrót. Plaża
powstała na gminnym terenie. Gmina rozpoczęła jej
budowę w 2004 roku, ale ze
względu na inne priorytety
przez wiele lat w zasadzie
niewiele się na placu budowy działo. Roboty ruszyły z
kopyta dopiero w 2009 r.,
prace zaś zakończono pod
koniec wakacji ubiegłego
roku. – Wtedy ze względu na
kiepską pogodę nie opłacało się jej otwierać – wyjaśnia
Wioletta Langrzyk z Urzędu
Gminy w Gorzycach. Kąpielisko przy plaży zostanie podzielone na dwa sektory – dla
osób potraﬁących pływać i
osób niepływających. Jeśli pozwoli na to pogoda, to już od
4 czerwca będzie pracował tu
ratownik i kąpielisko zostanie
otwarte. Obiektem będzie
administrował przedsiębiorca, który dzierżawi również
pole biwakowe „Europa”.
– Chcieliśmy zwiększyć atrakcyjność turystyczną gminy
i Olzy w szczególności. Pole
biwakowe działa już od kilku
lat, natomiast jego wadą był
brak bezpośredniego dostępu do wody. Teraz tego
ograniczenia już nie będzie.
Przy tym uznaliśmy, że lepiej
jeśli całym tym kompleksem
będzie zarządzać jedna osoba – wyjaśnia Langrzyk. Po
otwarciu plaży i kąpieliska w
gestii dzierżawcy będzie ich
odpowiednie wyposażenie
oraz utrzymanie.
(art)

Kilkunastu mieszkańców
gminy odwiedziło w czwartek 12 maja wójta Lubomi.
Protestowali przeciwko planowanemu zwolnieniu z
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubomi jego wieloletniej
pracownicy – pani Renaty.
Inicjatorami protestu była
młodzież,
uczestnicząca
na co dzień w zajęciach organizowanych przez GOK
Lubomia. Mówią, że bez
zwolnionej pracownicy nie
będzie to już ta sama placówka. – Pani Renata organizowała większość imprez
kulturalnych w naszej gminie. Obawiamy się, że teraz
kultura u nas padnie – mówi
Miłosz Lindner, który wespół
z kolegami i koleżankami poszedł na spotkanie do wójta.
Przebiegało ono w nerwowej
atmosferze. Nie obyło się bez
uszczypliwości. – Młodzi ludzie, nie wy decydujecie
kogo się zatrudnia lub zwalnia w gminnych jednostkach.
O sprawach kadrowych w
stosunku do pracowników
gminnych jednostek decydują ich dyrektorzy, zaś o
zatrudnianiu lub zwalnianiu dyrektorów decyduje
wójt – przypomniał Czesław
Burek, wójt Lubomi. Była to
jego odpowiedź na pytania
młodzieży o to kto i dlacze-

go zdecydował o zwolnieniu
kobiety, która przez wiele
lat była pospołu księgową,
kadrową a przede wszystkim organizatorką imprez.
Pytanie jest zasadne, ponieważ nie jest jasne kto stoi za
zwolnieniem kobiety.
Wójt ma pretensje
do dyrektora
Kilka dni temu pani Renata,
po niespełna 30 latach pracy
w ośrodku kultury w Lubomi dowiedziała się, że zostanie zwolniona. Oﬁcjalnie ze
względu na likwidację stanowiska. Większość osób znających kulisy tej sprawy nie
ma wątpliwości, że za decyzją stoi Czesław Burek. Wójt
zdecydowanie odrzuca te zarzuty. Jednocześnie przyznaje, że pracowników jednostek
kultury trzeba było przywołać do porządku. – Pracuje
tam raptem osiem osób, a
porobiły się wśród nich zupełnie chore podziały, walki
o wpływy pomiędzy Syrynią
a Lubomią. Nie panował nad
tym dyrektor GOK. On pod
względem merytorycznym
jest bardzo dobry, ale nie radzi sobie w zarządzaniu personelem. Gdyby był słabszy
merytorycznie to musiałbym
go zwolnić – mówi Burek.
Do przekonania, że w kultu-

Czesław Burek był nieco zdziwiony wizytą w swoim gabinecie

rze trzeba zrobić porządek
doszedł m.in. poprzez dwa
wydarzenia – zaniedbanie
w czasie dożynek, a przede
wszystkim przez sprawę, która miała miejsce pod koniec
ubiegłego roku. Wtedy w
Gminnym Domu Kultury w
Syryni miało odbyć się spotkanie wójta z właścicielami
gruntów na Dąbrowach. O
umówionej godzinie placówka była jednak zamknięta na
cztery spusty. Nie było w niej
żadnego pracownika, chociaż były to godziny otwarcia
GDK. – Wójt wpadł w furię.
Tak zdenerwowanego nie wi-

– Zakończyło się przyjmowanie wniosków na kolektory
słoneczne

MSZANA

U nas ludzie nie zmarzli
Kolejna gmina powiatu
wodzisławskiego zakończyła procedurę przyjmowania
wniosków od osób zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych.W ciągu
trzech dni, od 4 do 6 maja,
ankiety wypełniło 369 mieszkańców Mszany. Wśród nich
był także wójt Mirosław Szymanek. – Pierwsze zainteresowane osoby pojawiły się
przed urzędem gminy już
w nocy pierwszego dnia –
mówi. – Jednak dzięki temu,
że otwarliśmy budynek o
godz. 4.30, ludzie nie musieli
czekać w kolejce na zimnie.

Inwestycja będzie współﬁnansowana ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego.
Wkład własny każdego z
uczestników projektu ma
wynieść 15 proc. całkowitych kosztów instalacji solarnej. Warunkiem rozpoczęcia
realizacji przedsięwzięcia
jest podpisanie umowy pomiędzy gminą Mszana a
Urzędem Marszałkowskim,
do którego złożony zostanie
wniosek na doﬁnansowanie
inwestycji. Jeśli gmina nie
otrzyma doﬁnansowania,
solary nie będą instalowane,

a złożone ankiety nie będą
wiążące.
Czy gmina dostanie środki unijne na ten cel będzie
wiadomo najpóźniej w drugim kwartale 2012 r. Potem
wszczęta zostanie procedura przetargowa, która wyłoni ﬁrmę odpowiedzialną
za dostarczenie i montaż
kolektorów. Jeśli wszystko
pójdzie dobrze, może się
on rozpocząć nawet już w
drugim kwartale przyszłego roku. Szacunkowy koszt
montażu instalacji solarnej
dla 4-osobowej rodziny to
ok. 15 tys. zł.
(abs)

– Początek rozmów z czeskimi Fryčovicami na temat
współpracy transgranicznej

MSZANA

Czwarty do gminnego brydża
Czeskie Stěbořice, niemieckie Griesstätt oraz polskie
Krynki – to miejscowości związane umowami partnerskimi
z gminą Mszana. Już wkrótce mogą do nich dołączyć
czeskie Fryčovice, położone
niedaleko Frydka-Mistka. To

właśnie na zaproszenie władz
tej ponad 2-tysięcznej wioski,
gościli tam przedstawiciele
gminy Mszana, z wójtem Mirosławem Szymankiem oraz
komendantem Ochotniczej
Straży Pożarnej – Henrykiem Rduchem. Czesi chcą

nawiązać z gminą współpracę w ramach działalności
społeczno-kulturalnej. Na razie obie strony wymieniły się
dokumentami dotyczącymi
współpracy. O ich przyjęciu,
na najbliższej, majowej sesji
zdecyduje rada gminy. (abs)

dziano go od dawna – mówi
jedna z osób, która zna sprawę. – Miałem ważne spotkanie w niezwykle ważnym
temacie. Moje zdenerwowanie to było nic w porównaniu
ze zdenerwowaniem mieszkańców, którzy tam na darmo czekali – opowiada wójt.
Pokłosiem obydwu spraw
były upomnienia i nagany.
Otrzymała je jedna z instruktorek ośrodka w Syryni pani
Sabina, która jak się okazało
zamiast być w pracy robiła
zakupy w jednym z raciborskich marketów. Tłumaczyła, że miała delegację. Temu
zaprzecza dyrektor GOK.
Oberwało się również pani
Renacie, która zdaniem wójta nie dopilnowała, by ośrodek był otwarty. Wójt uważa,
że to poprzez animozje między tymi pracownicami został ośmieszony.
Czyjaś głowa musiała
polecieć?
Nie był to koniec problemów w ośrodku w Syryni.
Kilka tygodni temu dyrektor
GOK zwolnił panią Sonię,
jedną z tamtejszych instruktorek tańca. – Razem z panią
Sabiną podkopywała pozycję
szefa. Obie panie zatrudnione w Syryni nie wypełniały
poleceń dyrektora – wyjaśnia
osoba dobrze rozeznana w
sprawie. Dyrektor o problemach poinformował wójta,
a ten miał nakazać zrobienie
mu porządku z pracownikami, którzy sprawiają kłopoty.
Chcąc nie chcąc pani Sonia
pożegnała się z pracą. Dwa
tygodnie później wójt zmienił jednak zdanie i nakazał
dyrektorowi ponowne jej
zatrudnienie. – To nie tak, że
nakazałem. Po prostu wstawili się za nią rodzice dzieci,
które uczęszczały do niej na
zajęcia. Rzeczywiście były z
nią problemy, dała się wciągnąć w jakieś rozgrywki i
machinacje. Posypała jednak
głowę popiołem. Przeprosiła
dyrektora za swoje zachowanie, więc dostała jeszcze jedną szansę – wyjaśnia Burek.

– Tylko nie wiedzieć dlaczego
w zamian wójt kazał zwolnić
panią Renatę – dodaje koleżanka pracownicy ośrodka w
Lubomi.
Pan wójt nikogo
nie przekona
Pani Sonia o sprawie rozmawiać nie chce, bo jak tłumaczy, woli nie mieć więcej
kłopotów. Wypowiadać się
nie chce również pani Renata, która poszła na chorobowe
i jak tłumaczy, jest na skraju
wyczerpania nerwowego. Z
kolei pani Sabina (synowa
radnego i sołtysa – o wątpliwościach dotyczących jej zatrudnienia w GDK pisaliśmy
przed trzema laty) do końca
maja przebywa na urlopie.
Złożyła też wypowiedzenie
z pracy. Zapytany o sprawę
dyrektor GOK-u stara się
zachować powściągliwość.
– Zaistniała konieczność
przeprowadzenia pewnej
reorganizacji
zatrudnienia w naszych placówkach
– wyjaśnia Marek Jakubiak,
dyrektor GOK-u. – Rezygnacja jednej z instruktorek z
Syryni rozwiązuje sprawę
problemów jakie pojawiły
się w tamtej placówce – dodaje Jakubiak. Wyjaśnia, że
ewentualne zwolnienie pani
Renaty wiąże się ze zmianami organizacyjnymi, ale na
temat szczegółów nie chce
się wypowiadać.
– To kogo zwalnia dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
jest jego suwerenną decyzją,
na którą ja nie mam wpływu.
Kazałem mu jedynie zrobić
porządek z pracownikami
sprawiającymi kłopoty. Osobowo nikogo nie wskazywałem – zapewnia uparcie
wójt. W te zapewnienia nikt
jednak nie wierzy. – Dyrektor
jest załamany. Bardzo ceni
panią Renatę i normalnie
byłaby ostatnią osobą, którą on by zwolnił. Ale dostał
rozkaz od wójta i nie ma wyjścia – uważa osoba, znająca
dyrektora GOK.
Artur Marcisz

Nowa ulica już jest
GODÓW Mają ulicę polskiego papieża. Radni Godowa
podjęli uchwałę o nadaniu drodze dojazdowej do
strefy gospodarczej nazwy
Jana Pawła II. Z takim wnioskiem wystąpili uczestnicy zebrania wiejskiego w
Skrzyszowie. Nie wszystkim w radzie gminy pomysł
ten przypadł do gustu. Za
głosowało 12 radnych, 3
wstrzymało się od głosu.
Przy okazji głosowania nad
uchwałą pojawiły się głosy
o doprecyzowaniu tego, w
którym miejscu ulica będzie
się kończyć. Początek ulicy
nie wzbudza kontrowersji
– znajdować będzie się przy
skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja
w Skrzyszowie. – Ale gdzie
dokładnie będzie się kończyć? Czy przy skrzyżowaniu z głównym ciągiem ulicy
Powstańców, czy wcześniej
przy skrzyżowaniu obok
ﬁrmy Capek? – dopytywali
niektórzy z obecnych na
sali gości. – Ulica kończyć
się będzie na pierwszym
skrzyżowaniu, czyli tym z
odnogą ulicy Powstańców,
obok ﬁrmy Capek – precyzuje Mariusz Adamczyk,
wójt Godowa.
(art)

12 gminy
MSZANA
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– Jubileusz ludowego zespołu śpiewaczego

– Na inscenizację przyjedzie
pociąg pancerny
LUBOMIA

SREBRNE GODY
„MSZANIANKI”

Męskie wsparcie
Po raz pierwszy śpiewacy zaprezentowali się na
akademii pierwszomajowej
w 1986 roku. Rok później
wystąpili na Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń
Wiejskich. Pierwszym znaczącym sukcesem było zajęcie III miejsca w konkursie
„Dorobek Wsi” w Łaziskach

MSZANA

W tym roku przypada 90
rocznica III Powstania Śląskiego i Bitwy Olzańskiej. Z
tej okazji 22 maja na Tajchowie w Lubomi, obok przejazdu kolejowego, odbędzie się
rekonstrukcja fragmentu Bitwy Olzańskiej, jednej z decydujących potyczek powstania
z 1921 roku. W inscenizacji wezmą udział harcerze,
członkowie wodzisławskiej
grupy
rekonstrukcyjnej
„Powstaniec Śląski”, którzy
zadbają o wyposażenie z
epoki. W całej inscenizacji
weźmie udział kilkudziesięciu uczestników. Potrwa ona
nie dłużej niż 15-20 minut.
Zaprezentowany zostanie

– Maksymalne stawki za wywóz
śmieci uchwalone

„Śmieciowa” podjęta
Tomasz Miler, dyrektor WOKiR gratuluje muzykom 25-letniej obecności na scenie artystycznej

Górnych oraz w Przeglądzie
Amatorskich Zespołów Artystycznych Spółdzielczości
„Samopomoc Chłopska” województwa katowickiego. W
1988 r., do typowo wówczas
kobiecego składu grupy, dołączyło 8 mężczyzn. Obecnie
do zespołu należą 24 osoby.
Grad nagród
Od lat 90. ubiegłego wieku dla grupy rozpoczął się
prawdziwy wysyp nagród.
W ciągu dwudziestu edycji
Wodzisławskich Spotkań z
Folklorem, grupa z Mszany
18 razy przywoziła z konkursu różnego typu trofea. Pięć
razy zdobyła tam pierwsze miejsce, trzykrotnie

– drugie. Solistka – Pelagia
Gruszka – trzy razy okazała
się bezkonkurencyjna, zdobywając pierwsze miejsce
na Spotkaniach. W ubiegłym roku „Mszanianka”
zajęła pierwsze miejsce w
Wojewódzkim Przeglądzie
Folklorystycznym „Wici” w
Chorzowie, deklasując tym
samym 40 zespołów śpiewaczych. W ciągu 25 lat
zespół uczestniczył m.in. w
„Nocach Świętojańskich” w
Olzie, wojewódzkich przeglądach w Brennej, Przeglądach Śląskiej Pieśni Ludowej
im. Romana Masarczyka w
Raciborzu, występował na
Festiwalach Chórów im. ks.
Anzelma Skrobola w Jastrzę-

biu, podczas Dni Otwartych
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie.
W 1997 roku „Mszanianka”
wzięła udział w audycjach
Radia Katowice. Nagrała
też dwie kasety z pieśniami
ludowymi i religijnymi oraz
płytę CD z utworami folklorystycznymi, śpiewanymi gwarą. W 2002 roku wystąpiła w
Czeskiej Republice, gdzie
zdobyła duże uznanie publiczności. Przed sześcioma
laty grupa wydała śpiewnik:
„Mszańskie wspomnienia w
pieśni”, będący zbiorem ponad 150 tekstów pieśni ludowych wraz z nutami.
Anna Burda-Szostek

Rolady dla obcokrajowców
w Mszanie, w ramach europejskiej wymiany młodzieży
programu „Comenius”. Do
południa 16-osobowa grupa

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

kosztować uczniowie i nauczyciele z Hiszpanii, Szkocji
i Finlandii, którzy przez trzy
dni gościli w Zespole Szkół

Nauczycielka plastyki z Zespołu Szkół w Mszanie: Justyna Taszka-Michalska (pierwsza z lewej)
podczas zajęć z grupą uczniów ze Szkocji

Radni podjęli uchwałę
o maksymalnych wysokościach opłat za wywóz śmieci, jakie mogą pobierać ﬁrmy
komunalne, działające na terenie gminy Godów. Stawki
te wynoszą 18,6 zł za kubeł
120-litrowy, 28 zł za kubeł
240-litrowy oraz 63 zł za kubeł 1100-litrowy. Są to kwoty
preferencyjne dla osób, które
prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, czyli zbierają
część odpadów do worków
na szkło, papier i plastik.
Osoby, które jej nie prowadzą zapłacą więcej – odpowiednio 20 zł, 40 zł i 80 zł za
jednokrotny wywóz każdego z wymienionych kubłów.
Ustalono również maksymalną stawkę dla wywozu odpadów wielkogabarytowych,
która wynosi 370 zł za tonę. Z
kolei dla odpadów budowla-

nych z bieżących remontów
stawka ta wynosić będzie
50 zł za tonę. – Raz w roku
gmina będzie organizować
bezpłatną zbiórkę wielkogabarytów – podkreśla Mariusz
Adamczyk, wójt Godowa.
Podjęta na ostatniej sesji
uchwała określa również
maksymalną stawkę za
opróżnianie szamb bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Wynosi ona
25 zł za metr sześc. ścieków.
Wszystkie podane kwotą są
kwotami brutto.
Wójt ma nadzieję, że konkurencja wymusi na ﬁrmach
komunalnych, że w walce o
klienta będą one proponować mniejsze stawki, niż
maksimum dopuszczalne w
uchwale. Czy tak będzie, to
się dopiero okaże.
(art)

– Gmina zaprojektuje żłobek, ale
na jego budowę na razie jej nie stać

GODÓW

– Hiszpanie, Szkoci i Finowie w gościnie u śląskich uczniów

Były warsztaty plastyczne,
zwiedzanie urzędu gminy
i śląskie potrawy na stole.
Tego wszystkiego mogli za-

kontratak sił powstańczych
z użyciem pociągu pancernego na okopane oddziały
niemieckiego Freikorpsu.
Inscenizacja rozpocznie się
o godz. 16.30. Tuż po będzie
można obejrzeć pociąg. Organizatorzy przygotują również
festyn, na którym wystąpią
lokalne zespoły śpiewacze
i taneczne oraz gawędziarz
Marek Szołtysek. Wraz z
Wodzisławskim Towarzystwem Cyklistów zorganizowany zostanie rowerowy
rajd powstańczy. Uczestnicy
wyruszą z centrum Lubomi
ok. godz. 15.00 i po przejechaniu niezbyt długiej trasy
dojadą na Tajchów.
(art)

GODÓW
FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Były łzy wzruszenia, pamiątkowe dyplomy i podziękowania, wspomnienie
nieżyjących członków grupy,
no i oczywiście występy muzyczne zespołu śpiewaczego
„Mszanianka”. Grupa obchodzi 25-lecie istnienia.
Powstała z inicjatywy
członkiń Koła Gospodyń
Wiejskich. Jak mówił Tomasz
Miler, dyrektor Wiejskiego
Ośrodka Kultury i Rekreacji, ówczesna przewodnicząca, nieżyjąca już Maria
Chorowska, nie przypuszczała chyba, że zespół stanie
się jednym z wiodących w
powiecie wodzisławskim,
bez kompleksów stającym
w szranki konkursów wojewódzkich. Od początku
pracami „Mszanianki” kierowała, zmarła przed kilkoma dniami, Maria Pawela.
Każdy, kto chciał należeć
do zespołu musiał wkupić
się, przynosząc ze sobą co
najmniej jedną regionalną
pieśń. Potem muzycy chodzili po wsi z magnetofonem,
nagrywając stare piosenki i
spisując nuty. Tak powstał
śpiewnik „Mszanianki”.

W Lubomi odtworzą
Bitwę Olzańską

młodzieży, wraz z sześcioma nauczycielami, brała
udział m.in. w zajęciach plastycznych, zajęciach z recyklingu, wykonywała przy
szkole płaskorzeźby, miała
też okazję zwiedzić sztolnię
górniczą. Po południu organizacją ich wolnego czasu zajęły się rodziny z Mszany, u
których mieszkali zagraniczni goście. Były więc wypady
do centrów handlowych, do
kina czy na basen. Na zakończenie wizyty, w Wiejskim
Ośrodku Kultury i Rekreacji,
mszańskie rodziny przygotowały dla obcokrajowców
swojską biesiadę, podczas
której na stole królowały śląskie potrawy.
Anna Burda-Szostek

Zaprojektują żłobek, na
który nie mają pieniędzy
Przy okazji planowanej
przebudowy Przedszkola
w Skrzyszowie, a co za tym
idzie konieczności stworzenia projektu modernizacji,
gmina planuje wykonanie
dodatkowego projektu dla
budowy w przyszłości niezależnego oddziału żłobkowego. Mógłby on zostać
ewentualnie dobudowany
do przedszkola. Taki wariant
będzie możliwy tylko wtedy,
gdy gmina znajdzie środki
na realizację takiej inwestycji. Na razie o takich planach nie ma jednak mowy.
Władze Godowa przekonują, że mimo to warto wyłożyć nieco więcej środków
teraz i mieć gotowy projekt

pod ręką. – Po to by można
po niego szybko sięgnąć jeśli uruchomione zostaną na
ten cel dotacje zewnętrzne.
Tym bardziej, że stworzenie
projektu niejako przy okazji
jest o wiele tańsze niż byśmy
mieli zlecić jego wykonanie
osobno – wyjaśnia Mariusz
Adamczyk, wójt Godowa.
Jego zdaniem żłobki w gminach nie powstaną jeśli ich
budowy nie wesprze budżet
państwa. – Nie wystarczy
stworzenie ustawy żłobkowej. Za nią muszą pójść
pieniądze dla samorządów,
również na utrzymanie żłobków w przyszłości – argumentuje Adamczyk.
(art)
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RYBNIK

– Gdyby zalegalizować sprzedaż „zioła”, wielu ludziom można by uratować życie – mówią manifestanci

Dla konopi zablokowali ulice Rybnika
marihuanę. Sam byłem w
gównie przez kontakt z dilerami. Gdyby zalegalizować
sprzedaż „zioła”, wielu ludziom można by uratować
życie – dodaje.
Mieszkańcom miasta się
to jednak niespecjalnie podobało, a na pewno nie skłaniało do przemyśleń nad
legalizacją marihuany. – Poprzewracało się w głowach!
– denerwuje się siedzący na
ławce przy ul. Jankowickiej

pan w średnim wieku. – Z
dopalaczami od razu mogli
zrobić porządek, bo im się
opłacało, a z tym rady sobie
nie potraﬁą dać? Potem takie
dzieciaki latają po drogach i
się wydzierają – dodaje zdenerwowany.
Impreza odbyła się w jak
najbardziej pokojowych warunkach. Manifestanci puszczali przez megafon muzykę,
śpiewali i wykrzykiwali swoje
postulaty. Byli raczej radośni

FOT. MAREK GRECICHA

Na poważne utrudnienia
w ruchu ulicznym musieli
być przygotowani kierowcy,
którzy 13 maja podróżowali
przez centrum Rybnika. O
godzinie 13.00 z rynku ruszyła manifestacja zwolenników
legalizacji marihuany.
– Walczymy o słuszną sprawę – mówi Diakon, raper z
Przemyśla, który przyjechał
wesprzeć swych znajomych
ze Śląska. – Wiele dobrego
można zrobić, legalizując

Manifestanci przeszli głównymi ulicami centrum miasta

niż sfrustrowani, zresztą nie
chodziło im przecież o zrobienie rozróby. – W paleniu
trawki nie chodzi przecież
o to, żeby czuć się źle, tylko
dobrze! – mówią zgromadzeni. – Marihuana jest zdrowa,
nie ma wyraźnych danych
dotyczących jej zdolności
uzależniających. Po niej nikt
nie zabija, nikt się nie wścieka, nie demoluje – tłumaczy
Angelika Trela z Katowic,
jedna z koordynatorek przemarszu.
Marsz Wyzwolenia Konopi
już chyba na dobre zagościł
w Rybniku i przeciwnicy tej
idei muszą się z tym pogodzić. Zwolennicy legalizacji
marihuany raz, dwa razy
do roku będą przypominać
o swych postulatach, zajmować jeden pas na ulicy
Reymonta i wykrzykiwać postulaty w kierunku komendy
rybnickiej policji.

My rozumiemy ten marsz jako
manifestację pewnych poglądów
i mamy nadzieję, że będzie zachowany spokój. Jeżeli nie dochodzi
do żadnego przekroczenia prawa,
policjanci nie interweniują. Jeżeli
mamy informacje, że uczestnicy posiadają środki odurzające,
interweniujemy. Nie dajemy się
też wciągnąć w prowokacje, jak
podczas sadzenia ziaren konopi.
W tym roku policjanci z Rybnika
zlikwidowali trzy plantacje, a w
ubiegłym roku jedną. Największą plantację udało się zlikwidować w kwietniu 2011 r. na osiedlu Kilińskiego, gdzie znaleziono 17 krzewów konopi. W zawiązku z tą sprawa zatrzymano
dwóch mężczyzn, którzy „troszczyli się” o rośliny, w wynajętym mieszkaniu na ostatnim piętrze bloku. Takie akcje zwykle
wymagają wcześniejszego przygotowania, są to tzw. działania operacyjne. Efektem końcowym takich czynności jest
zwykle zatrzymanie sprawców przestępstwa i zabezpieczenie
dowodów rzeczowych, czyli w tym przypadku roślin, sprzętu
służącego do ich uprawy.

(mark)

(ska)

NIE DAJEMY SIĘ SPROWOKOWAĆ

nadkom. Aleksandra Nowara, rzecznik rybnickiej policji

Zbyszek, ty chcesz mnie zabić?
Prokuratura Rejonowa
w Raciborzu prowadzi
pierwszą w swojej historii procedurę ekstradycyjną w sprawie
brutalnego zabójstwa
sprzed siedemnastu lat.
Oﬁara została pokawałkowana i wrzucona
do Odry. Po żmudnym
śledztwie zatrzymano i
skazano trzech oprawców. Jeden zbiegł i
ukrywał się za granicą.
Wpadł wiosną ubiegłego roku, jednak do
tej pory nie udało się
go ściągnąć do Polski i
osądzić.
22 marca 1993 roku na
biurku aspiranta Czai odezwał się telefon. Podenerwowany głos po drugiej
stronie chaotycznie opowiadał o rzekomym znalezisku
w zakolu rzeki. Rozmówca
odmówił podania nazwiska.
Policjant spokojnie odłożył
służbową słuchawkę i spojrzał na zegarek. Była godzina 17.45.
Darek z tartaku
Po kilkunastu minutach
grupa kędzierzyńskich policjantów pędziła do niewielkiej miejscowości Lubieszów.
Najpierw jeden radiowóz,
potem kolejne. Mieszkańcy
do późnych godzin nocnych
obserwowali grupę funkcjonariuszy wykonujących
zdjęcia i świecących latarkami w nurt rzeki. Dwa dni
później Wojciech Kamiński

z Prokuratury Rejonowej w
Kędzierzynie-Koźlu wszczął
śledztwo w związku ze znalezieniem ludzkiego korpusu w zakolu Odry. Szczątki
miały odrąbane ręce i nogi,
brakowało również głowy.
Policjanci nie wiedzieli o
oﬁerze w zasadzie nic. Biegły
z zakresu medycyny sądowej
ocenił, że denat może mieć
zarówno 18 jak i 50 lat, był
pod wpływem alkoholu, pomiędzy łopatkami ma dwie
rany rąbane, a na ciele liczne tatuaże. Jeden z nich – na
brzuchu – przedstawiający
twarz pięciu kobiet. To ten
szczegół naprowadził później śledczych na właściwy
trop. Policjanci nie wiedząc
kogo mają szukać sprawdzali wszystkie możliwe tropy.
Jednym z nich był tartak w
gminie Kuźnia Raciborska,
gdzie niejaki Darek z dnia na
dzień nie przyszedł do pracy,
innym kandydatem był młody żołnierz, którego szukała
żandarmeria. Przełom śledztwie nastąpił pod koniec wiosny 1993 roku, kiedy dwie
kobiety rozpoznały charakterystyczny tatuaż na brzuchu
denata. Wątpliwości nie było,
zmasakrowany tułów należał
do Tomasza N., raciborskiego
kryminalisty.
PKS się spóźniał
We wrześniu 1992 roku
administracja Zakładu Karnego w Raciborzu dobrze
sprawujących się więźniów
nagrodziła przepustkami.
Chwilowo za mury wyszli
między innymi Zbigniew
W., Edward H., Marcin S. i
Krzysztof K. Wszyscy w wie-

ku od 29 do 36 lat, z mniej
lub bardziej skomplikowaną
przeszłością, która zaprowadziła ich za pruskie mury
zakładu przy ulicy Eichendorffa. Przyjaciołom zza krat
nie podobała się perspektywa
powrotu na twardą pryczę.
Długo się nie zastanawiali
– nie wracamy. Cała czwórka wynajęła na podstawione
nazwisko mieszkanie przy
ulicy Lotniczej w Raciborzu.
Pod tym samym adresem
zamieszkał Tomasz N., który miesiąc później miał zginąć z rąk współlokatorów.
Grupa żyła z włamań do
najróżniejszych obiektów
na terenie Raciborszczyzny.
Łupy, zanim udało im się
spieniężyć je na okolicznych
bazarach, trzymali w mieszkaniu. 20 października 1992
roku Tomasz N. postanowił
pójść w swoją stronę i zerwać z grupą. W pośpiechu
zabrał wspólne pieniądze i
spakował do torby najwartościowsze „fanty”. Nie miał
szczęścia. Zanim udało mu
się wsiąść do autobusu PKS,
wpadł w oko wracających
do domu kompanów. Brutalnie pobitego zaprowadzono
z powrotem do dziupli przy
Lotniczej.
Zrobimy włam
Tamtego dnia, kompani
podjęli decyzję, że trzeba ukarać wspólnika, który sięgnął
po ciężko zarobione pieniądze. Przez kolejne dziesięć
dni mieszkając z nic nie podejrzewającym Tomaszem
N. powoli przygotowywali się
do jego zabójstwa. – Od jednego z rolników z miejscowo-

ści leżącej pod Raciborzem
kupili trzy worki, natomiast
w miejscowej cegielni kupili
kilkanaście cegieł – czytamy
z uzasadnieniu późniejszego
wyroku. Cała czwórka postarała się również o samochód
– volkswagena passata skradzionego dzień przed mordem w Gliwicach. Nadszedł
30 października, dzień w którym Tomasza miała spotkać
kara. Wieczorem koledzy
wywabili oﬁarę z mieszkania pod pretekstem włamania do sklepu w Zawadzie
Książęcej. Wiedzieli po co
jadą. Zbigniew W. wziął ze
sobą siekierę.
Zbyszek!
Passat z piątką mężczyzn
zatrzymał się pod sklepem
w Zawadzie. Ktoś rzucił, że
jeszcze za wcześnie na włam.
Pojechali na Łęg za wał nad
Odrą. Niby zaczekać na odpowiednią porę. To miejsce
wybrali już kilka dni wcześniej. Krzysztof K. i Mariusz
S. odjechali sprawdzić co
dzieje się pod sklepem. W
tym samym czasie za wałem
dwójka mężczyzna zaczęła realizować makabryczny scenariusz. Wszystko szło zgodnie z
planem. Edward H. otworzył
butelkę wódki i poczęstował
Tomasza N. – dla odwrócenia
uwagi. W tym samym czasie
Zbigniew W. wprawnym i
szybkim ruchem wyciągnął
zza paska siekierę i uderzył
nią zaskoczonego towarzysza. Mężczyzna uciekał padając pod razami. – Zbyszek,
ty chcesz mnie zabić? – to
według akt sprawy ostatnie
słowa jakie wypowiedział za-

mordowany.
Przeciął kręgosłup
Podczas wizji lokalnej Zbigniew W. przyznał się do kilkunastu ciosów zadanych
siekierą Tomaszowi N. Kiedy
myśleli, że już jest po wszystkim, zauważyli, że Tomasz
N. mimo ran próbuje się podnieść z pola. Zbigniew W. ponownie chwycił za siekierę i
wymierzył ostateczne ciosy
niesolidnemu wspólnikowi.
Dwa razy ostrze siekiery traﬁło pomiędzy łopatki. Biegły
podczas sekcji określił jeden
z tych ciosów jako śmiertelny.
Wkrótce zza wału dojechała
pozostała dwójka. Wspólnie
rozkawałkowali ciało, zapakowali je do worków obciążonych cegłami i wyrzucili do
kanału Ulga. Jeden z pakunków zawierających siekierę
zrzucili z pobliskiego mostu.
Następnego dnia wrócili w to
miejsce i przez kilka godzin
zacierali ślady. Pół roku później rolnik prowadzący prace
polowe znalazł w zakolu rzeki Odry korpus mężczyzny.
To jedyna część ciała, którą
wyniósł nurt rzeki. Ustalenie
i zatrzymanie podejrzanych
zajęło policjantom kolejne
miesiące. Dopiero 21 czerwca 1994 roku, po uzyskaniu
wszystkich informacji od
zatrzymanych,
nurkowie
sprawdzili dno kanału Ulga,
szukając między innymi narzędzia zbrodni. Bezskutecznie.
Wpadł po latach
Wszyscy zatrzymani przyznali się do mordu, niektórzy, jak Mariusz S., który
miał podjechać pod sklep w

chwili mordu pomniejszali swoją rolę w zabójstwie.
Oskarżonych bronili adwokaci z urzędu uznawani dziś
za najlepszych prawników
na Raciborszczyźnie. Mimo
wysiłku obrońców, 19 czerwca 1995 roku ówczesny Sąd
Wojewódzki w Katowicach
wydał surowy wyrok w sprawie brutalnego mordu w Raciborzu. Zbigniew W., który
wymierzał ciosy siekierą
został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Edward
H. i Marcin S. zostali skazani na 13 lat więzienia. Cała
trójka dodatkowo na okres
dziesięciu lat została pozbawiona praw publicznych.
W grudniu wspomnianego
roku Sąd Apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok
sądu wojewódzkiego. Jedyną osobą, która wymknęła
się wymiarowi sprawiedliwości był Krzysztof K., który
dał nogę za granicę. Wpadł w
marcu 2010 roku we Francji.
Raciborska prokuratura już
przeszło rok stara się ściągnąć mężczyznę do kraju.
– Sąd Apelacyjny w Paryżu
nie zgodził się na aresztowanie Krzysztofa K. Mężczyzna wpłacił kaucję, otrzymał
zakaz opuszczania kraju i
przebywa na wolności pracując. Obecnie oczekujemy
na rozpatrzenie wniosku o
ekstradycję przez francuski
rząd – mówi Franciszek Makulik, zastępca Prokuratora
Rejonowego w Raciborzu,
ten sam, który przed siedemnastoma laty odczytywał akt
oskarżenia w sprawie trójki
oprawców Tomasza N.
Adrian Czarnota

14 zapowiedzi
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21 - 22 V, g. 17.00

21 - 22 V, g. 19.00

24 V, g. 20.15

SALA SAMOBÓJCÓW

JEŻ JERZY

SPOKÓJ W DUSZY

Dominik to zwyczajny chłopak. Ma wielu znajomych, najładniejszą dziewczynę w szkole, bogatych
rodziców, pieniądze na ciuchy, gadżety, imprezy
i pewnego dnia jeden pocałunek zmienia wszystko.

Zapomnijcie o słodkich jeżykach z jabłuszkiem
na grzbiecie. W przekręconej czapeczce, śmigający między blokami na deskorolce Jerzy jest
kompletnym zaprzeczeniem swojego gatunku.

Tono wychodzi z więzienia, gdzie spędził pięć lat za kradzież złomu.
Wraca do rodzinnej miejscowości o nazwie Čierny Hron i okazuje się,
że wszystko się tu zmieniło. Żona ledwo go poznaje, jego pięcioletni syn
traktuje go jak obcego, ponadto nikt nie chce zatrudnić złodzieja.

WODZISŁAWSKI FESTIWAL MUZYCZNY

SZKOŁA MUZYCZNA W AKCJI

TEATR TAŃCA SZUKA CHĘTNYCH

20 maja, Rydułtowy
W Rydułtowskim Centrum Kultury wystąpią uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II st. im. K.A. Szafranków w Rybniku. Początek
koncertu o godz. 17.00. Wstęp wolny.
(raj)

FESTIWAL PIEŚNI MARYJNEJ „MAGNIFICAT”

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

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)

CZTERY PORY ROKU
19 maja, Rogów
Polski Związek Niewidomych Koło Wodzisław zaprasza osoby
niepełnosprawne i wszystkich mieszkańców powiatu na kulturalną imprezę integracyjną pt. „Cztery pory roku – wiosenne inspiracje kulturalne”, która odbędzie się na obiekcie „U Kaczyny” w
Rogowie. Początek o godz. 12.00. Zainteresowanych na miejsce
dowiezie autokar. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są w siedzibie Koła PZN Wodzisław przy ul. Kubsza 13 od
godz. 8:00 do 16:00, w czwartki od godz. 10:00 do 18:00, tel. 32
(raj)
455 28 06.

TURNIEJ „MORAWSKICH WRÓT”
20 maja, Olza
Lokalna Grupa Działania zaprasza całe rodziny na pole biwakowe „Europa”, gdzie odbędzie się Wiosenny Turniej orawskich
Wrót”. W programie imprezy przewidziano sporo konkurencji dla
dorosłych, którzy będą mogli spróbować swoich sił w strzelaniu
z łuku, strzelaniu z wiatrówki, przeciąganiu liny, wyścigu taczek
oraz w wyścigach na nartach. Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych, dla których przygotowano sporo gier i zabaw. W ramach turnieju odbędą się również zawody wędkarskie.
Początek turnieju o godz. 17.00.
(art)

21 maja, Pszów
W pszowskiej bazylice odbędą się Eliminacje Okręgowe Festiwalu
Pieśni Maryjnej „Magniﬁcat 2011”. Początek o godz. 15.00. Wystąpią zespoły Okręgu Wodzisławskiego Śląskiego Związku Chórów i
Orkiestr, Okręgu Rybnickiego oraz Oddziału Częstochowskiego. Przewodniczącym czteroosobowego jury będzie ks. prof. Antoni Reginka
z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Najlepsze chóry
wstąpią w ﬁnale festiwalu we wrześniu w Piekarach Śląskich. (raj)

TANECZNA MAJÓWKA

25 maja, Rydułtowy
Grupa tańca współczesnego działająca w Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks ogłasza nabór. Wszyscy chętni proszeni są
na spotkanie 25 maja o godz. 17.00 w sali teatralnej RCK. Kontakt dla zainteresowanych pod nr tel. 784 081 523.

REGINA COELI W BIERTUŁTOWACH
27 maja, Radlin
W Kościele Wniebowzięcia NMP w Radlinie-Biertułtowach odbędzie się Festiwal Pieśni Maryjnej „Regina Coeli”. Początek o
godz. 17.00. Wystąpią: Chór Męski „Echo” z Radlina-Biertułtów
oraz Chór Mieszany „Harmonia” z Jejkowic. Festiwal poświęcony będzie beatyﬁkacji Ojca św. Jana Pawła II.

ŚLĄSKI TEATR TAŃCA W WCK

Czyżowice, 21 maja
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach zaprasza na wiosenną zabawę z DJ-em Tomkiem i portalem e-gorzyce. Zabawa rozpocznie się
o godz. 20.00. Bilety w cenie 50 zł od osoby do nabycia w WDK. W
cenie biletu kawa, herbata, ciastko i ciekawe niespodzianki. (art)

WYSTAWA PRAC JADWIGI PIETREK
Radlin, 24 maja
„Malarstwo, rysunek, graﬁka” – taki tytuł będzie nosić wystawa
prac Jadwigi Pietrek, instruktorki plastyki w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie oraz założycielki Grupy Twórczej „Pasja”, skupiającej twórców z terenu rybnicko-wodzisławskiego. Artystka zajmuje
się malarstwem sztalugowym, graﬁką i rysunkiem. W swoich pracach nawiązuje do związków człowieka z naturą oraz otaczającym
go środowiskiem. Jej prace można będzie obejrzeć na wystawie,
która zostanie otwarta w MOK Radlin o godz. 18.00.
(art)

WYSTAWA IRYSÓW I PIWONI
Godów, 28-29 maja
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie zaprasza
na wystawę Irysów i Piwonii, która odbędzie się w Ośrodku Kultury
w Godowie. W programie znajdzie się również wystawa prac malarskich Jadwigi Barteczko. Wybierane będą również najładniejsze
kwiaty. W sobotę wystawa otwarta będzie w godz. od 15.00 do
18.00, zaś w niedzielę od 11.00 do 17.00.
(art)

19.05 o godz. 18:00 oraz 20, 21 i 22 o godz. 19:00 Jan Paweł II. Szukałem Was...
To pełnometrażowy ﬁlm dokumentalny o życiu i przesłaniu, jakie
pozostawił po sobie Jan Paweł II. Film ukazuje jego wyjątkowe
miejsce w historii Kościoła i świata oraz to, jak jego niezwykła
osobowość, naturalność, otwartość i poczucie humoru łączyły
ludzi na wszystkich kontynentach, niezależnie od ich statusu społecznego, wieku, wyznawanych wartości czy religii.
21.05 oraz 22.05. godz. 17:00 Stefan Malutki
Przygotujcie się na wielką przygodę! Dzielny Stefan Malutki –
mała ciałem, ale wielka duchem mysz – zabierze Was w fascynującą, pełną niebezpieczeństw podróż. Już niedługo przekonacie
się, że istnieją bajki, które mogą stać się rzeczywistością!

5 czerwca, Wodzisław
W ramach Przeglądu Teatrów Tańca „Poruszeni
Teatrem” na deskach Wodzisławskiego
Centrum
Kultury wystąpi Śląski Teatr Tańca z najnowszym
spektaklem „La la land”. W
programie przeglądu wystąpią ponadto: Teatr Tańca Vivero, Teatr Tańca Navras, Teatr Tańca Furio, Teatr Tańca Wahadło, Grupa Taneczno-Teatralna Epizod, Teatr Szydło. Początek festiwalu
o godz. 9.00, natomiast występ Śląskiego Teatru Tańca zaplanowano na godz. 20.00. Cena biletu – 30 zł (przedsprzedaż), 35 zł
(w dniu spektaklu). Przegląd Teatrów Tańca „Poruszeni Teatrem”
organizowany jest w ramach projektu „Para-buch, teatr w ruch”.
Projekt jest doﬁnansowany ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
(raj)

DNI WODZISŁAWIA

17-19 czerwca
Główne imprezy odbędą się na wodzisławskim stadionie. W
pierwszym dniu imprezy zagra m.in. grupa June (godz. 18.00),
Tomek Makowiecki z zespołem (19.30) i Mika Urbaniak (21.00).
W sobotę 18 czerwca wystąpi m.in. z Manufaktura (godz. 16.00),
Poluzjanci z Kubą Badachem o 19.00 (na zdj.) i Ewa Farna (godz.
21.00). Niedziela zapowiada się równie ciekawie. Na scenie pojawi się m.in. Kasia Wilk (18.30) i Kasia Cerekwicka (20.30). Na
rynku z kolei dominował będzie folklor. Zarówno w sobotę jak i w
niedzielę pomiędzy 10.00 – 16.00 odbędą się występy w ramach
„31. Wodzisławskich Spotkań z Folklorem”. Na placu Gladbeck
zainstalowany zostanie plac zabaw dla dzieci, natomiast w parku miejskim Park „Adrenalina”, czyli kolejka linowa, siatka wspinaczkowa, most linowy i dyscypliny: „podciąganie na linie” czyli
tzw. monkey run.
(raj)

wszystkie imprezy w Twoim mieście w jednym miejscu:
����������������������������
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BEZPŁATNY TYGODNIK DO NOWIN RACIBORSKICH, NOWIN WODZISŁAWSKICH, TYGODNIKA RYBNICKIEGO

WYWIAD TYGODNIA

RELACJE, WYNIKI, KOMENTARZE

MARIUSZ ILNICKI, reprezentant Polski w
futsalu oldbojów jako trener Czarnych
Gorzyce awansował do II ligi
 14
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ROW Rybnik wygrał
bez kibiców

POLECAMY

 SIATKÓWKA

UKS Krzanowice powalczy
9
o mistrza Polski
PIŁKA NOŻNA

UNITKI ZAGRAJĄ ZE SŁOWENIĄ – str. 2
 DŻUDO

Piotr Kuczera srebrny,
Dawid Kuwaczka brązowy
9
PŁYWANIE

Kibice z Rybnika chcieli jechać na mecz Energetyka ROW do Gracz. Zapłacili nawet zaliczkę za autobus. Jednak politycy z Warszawy zdecydowali, że mają zostać w domu. Przed
meczem, w okolicach stadionu, policjanci skrupulatnie sprawdzali wszystkie samochody z
3
rejestracją SR. Tłumaczyć musiał się m.in. Grzegorz Janik, prezes klubu i poseł RP.
 TEMAT TYGODNIA

W POLSCE GOLF DOPIERO RACZKUJE.
W NASZYM REGIONIE TEŻ.
STRONA 15
POLECAMY

 PIŁKA NOŻNA

Odra Wodzisław znów w
4
odwrocie
POLECAMY

 PIŁKA NOŻNA – Podokręg Racibórz, Rybnik

5

6

 AMATORZY – Piłka nożna

Dwie kompletne drużyny
 13
w Lidze Biznesu
 ZŁOTE MYŚLI

ARTUR
NOWAKOWSKI

organizator zawodów Four Cross

WYGRAŁ CZECH – str. 12

Fajnie, że przyjechali
Czesi. Oni zawsze
podnoszą poziom.

ry
tra

waliza

c

ja

LKS Krzyżanowice
traﬁły szóstkę

FOUR
CROSS

W NASTĘPNYM
NUMERZE:

os

Była Jedność. Ograli
lidera z Jastrzębia
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AGNIESZKA OSTROWSKA
WYGRYWA – str. 2

2 sport-365.pl
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 PIŁKA NOŻNA – IV liga

Porażka po rykoszecie

KP Unia Racibórz

w meczu strzelił Pacholski 5
minut po rozpoczęciu drugiej połowy. Obrońca Polonii uderzył z 20 metrów i
piłka po rykoszecie wpadła
w prawy róg bramki. Po stracie gola unici rzucili się do
odrabiania strat. Stworzyli
sobie kilka sytuacji bramkowych, w których zabrakło
szczęścia i skuteczności.
Godna podkreślenia jest
dobra postawa sędziów spotkania, rzadko spotykana na
naszych boiskach.
WiZ

0:1

Polonia Marklowice

BRAMKI: Pacholski (50.)
SĘDZIOWALI: Andrzej Żelazny, Marcin Soja, Artur Grzelec.
KP UNIA RACIBÓRZ: Kubów, Selera, Fryt, Chełchowski, Słysz, Gawryluk (Gawron
80.), Pytlik (Potaczek 60.), Kowalczyk, Rachwalski, Pniewski (R. Haras 60.)
REZ: Kała, Ł. Haras
POLONIA MARKLOWICE: Kłopocki, Pacholski, M.Skupień (T. Młynek 75.), Szkatuła,
P. Basik, Miczek( Kroemer 90.), Pokorny, Procek, Niekiel (A. Basik 85.), Kobeszko
(Jojko 90.), Młynek.
REZ: Pietruszka, Dzierżęga

Formacja obrony
zagrała bardzo
dobre zawody, przy
piłce Dawid Fryt

FOT. WALDEMAR ZIMNY

14 maja w meczu IV ligi
Unia Racibórz przegrała u
siebie Polonią Marklowice
0:1, po bramce Pacholskiego w 50. minucie.
Potyczka drużyn walczących o utrzymanie miała
wyrównany przebieg ze
wskazaniem na gości z Marklowic. Słabe tempo spotkania szczególnie w pierwszej
połowie, nie stało na przeszkodzie obu drużynom w
stwarzaniu sobie sytuacji
bramkowych. Jedynego gola

PO MECZU POWIEDZIELI
Andrzej Marców, trener KP Unii Racibórz
Przespaliśmy pierwszą połowę. W drugiej wychodzimy na boisko
z nastawieniem o przejęciu inicjatywy i zaraz na początku tracimy
bramkę po rykoszecie. Mimo okazji obu drużyn rezultat się nie
zmienił. Martwi słaba dyspozycja niektórych zawodników, którą
potwierdzili w pierwszej połowie. Zmiany w drugiej części gry
ożywiły nasze poczynania ofensywne, ale nie strzeliliśmy bramki
i dlatego straciliśmy trzy punkty.
Mieczysław Parzych, trener Polonii Marklowice
Zagraliśmy bardzo dobry mecz i byliśmy zdecydowanie lepszym
zespołem, o czym świadczą sytuacje bramkowe. Także Unia miała
swoje sytuacje. Przeważała szczególnie w drugiej połowie, była
zdeterminowana, aby doprowadzić do wyrównania. Ale my zagraliśmy dobrze w obronie.

 LEKKOATLETYKA – Liga Młodzików

 PIŁKA NOŻNA – Mecz towarzyski

Unia – Słowenia przy Zamkowej
Mistrzynie Polski w
piłce nożnej RTP Unia
Racibórz w środę rozegrają nietypowy mecz
towarzyski.
Rywalkami Unii będzie
reprezentacja Słowenii. Jak
przyznaje prezes RTP Remigiusz Trawiński słoweńska
kadra to porównywalny zespół do polskiej reprezentacji. – Specyﬁka meczu
będzie inna, bo klub zagra z
ekipą narodową. Myślę, że
spotkanie będzie należało
do wyrównanych pojedynków, z małą naszą przewagą
– mówi prezes Trawiński.
Środowy mecz Unii ze Słowenią będzie rozgrzewką
przed sobotnim starciem z
wielokrotnym mistrzem Polski AZS Wrocław. – Trochę
ten mecz koliduje ze spotka-

niem w Ekstralidze, ale mimo
wszystko w dwutygodniowej
przerwie w rozgrywkach ligowych chciałem zagrać jakiś
sparing – dodaje. Początkowo
Słowenia miała przyjechać
do Polski, by zagrać mecz z
naszą reprezentacją, jednak
został on odwołany, bo... Polski Związek Piłki Nożnej nie
przeznaczył na ten cel środków ﬁnansowych. Sparing
Unii z reprezentacją Słowenii dojedzie do skutku dzięki
pomocy trenera bramkarek
RTP Unia – Bosko Lucica,
który nawiązał bezpośredni
kontakt z kadrą Słowenii.
Rywalki do Raciborza przyjechały w poniedziałek i mają
zaplanowane dwa trening na
obiektach przy ulicy Zamkowej, a także na zaproszenie
prezydenta Mirosława Lenka
wizytę w raciborskim Urzędzie Miasta. Wstęp na mecz
jest bezpłatny.
(kozz)

RTP UNIA – SŁOWENIA, ŚRODA (18.04) GODZINA 17 STADION
PRZY ZAMKOWEJ

 PŁYWANIE – Grand Prix - Puchar Polski

Adepci lekkiej atletyki
rywalizowali w Sosnowcu
w zawodach zwanych ligą
młodzików. Są to zmagania
klubowe, podczas których
kluby z województwa śląskiego rywalizują o miano najlepszego w kategorii młodzików
(rocznik 96–97). Najpierw są
trzy rzuty ligi młodzików, a
następnie ﬁnał najlepszych
dziesięciu zespołów. Po
pierwszym rzucie zawodnicy z klubu MKS SMS Victoria
Racibórz zajęli wysoką drugą
lokatę, wygrywając z takimi
potentatami jak Sosnowiec,
czy Częstochowa. Do dobrego wyniku w klasyﬁkacji klubowej przyczynili się młodzi
zawodnicy, których wyniki
zostały przeliczone na punkty i suma najlepszych 15 wyników zapewniła im wysoką
drugą lokatę na Śląsku.

Najwięcej punktów zdobyła sztafeta 4x100 m chłopców
biegnących w składzie: Szymon Żyłka, Grzegorz Ptak,
Dawid Żebrowski, Szymon
Waskin. Przebiegli ten dystans w czasie 47,21 i zdobyli
161 punktów. Indywidualnie
punkty zdobywali: Dawid
Żebrowski w biegu na 300 m
ppł (41,60 sek – 158 pkt), Szymon Waskin w biegu na 300
m (38,28 – 146 pkt), Grzegorz
Ptak w skoku wzwyż (170 cm
– 136 pkt), Andrea Piegza w
skoku wzwyż (150 cm – 134
pkt), Joanna Burdzik w skoku
wzwyż (145 cm – 123 pkt),
Angelika Kokora w biegu na
100 m (13,59 sek – 122 pkt),
Karolina Stępowska w biegu na 300 m ppł (49,84 sek
– 122 pkt), Judyta Rębisz w
biegu na 1000 m (3,19,22 min.
– 121 pkt), Dawid Korona w

biegu na 110 m ppł (18,43 sek
– 109 pkt), Anna Nowacka i
Anita Irzik w skoku wzwyż
(135 cm – 103 pkt), Agnieszka Przemyślańska w rzucie
oszczepem (24, 74 m – 94
pkt), Szymon Żyłka w biegu
na 100m (13,35 sek. – 83 pkt),
Dawid Tokarczyk w rzucie
dyskiem (27,35 m – 77 pkt).
– Dawno już nie było tak
dobrego wyniku – przyznają zgodnie trenerzy Joanna
Skalik, Karol Szynol i Piotr
Morka. – Jesteśmy dumni ze
swoich zawodników, którzy
pomimo trudnych warunków treningowych realizują
codzienny wysiłek treningowy, jak widać z pięknym
skutkiem. Cieszymy się, gratulujemy i oczekujemy równie owocnych wyników na
następnych ligach – kończą
opiekuni.
(oprac. kozz)

Agnieszka Ostrowska pływaczka AZS PWSZ Racibórz
zaliczyła świetny występ w
zawodach o puchar Polski,
które zostały rozegrane 7 i
8 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim.
21-letnia
zawodniczka
z Raciborza wystąpiła na
kilku dystansach. W stylu
zmiennym na 200 metrów
kobiet Agnieszcze zabrakło
33 setnych, aby zająć trzecie miejsce. Wyprzedziły ją
Alicja Tchórz ze Słowianki

Gorzów Wielkopolski, Marcelina Radlińska z Orki Zamość
oraz Katarzyna Żołnowska
z MZOS Płock. Pływaczka
z AZS PWSZ zdecydowanie lepiej wyszła w stylu
klasycznym na 50 metrów.
Tam zajęła drugie miejsce,
przegrywając tylko z reprezentantką AZS UŁPŁ Łódź
Ewą Ścieszko. Ostrowska
przegrała o 43 setne. Na tym
nie koniec dobrych wiadomości. Raciborzanka w stylu
klasycznym jeszcze lepiej się

FOT. MACIEJ KOZINA

Dawno nie było takiego wyniku Było Ostro
Agnieszka Ostrowska srebrna
medalistka zawodów
pucharowych

zaprezentowała na swoich
koronnych dystansach, czyli
100 i 200 metrów – zajęła dwa
pierwsze miejsca. Na 100 metrów miała czas 1:12.11, a na
o połowę dłuższym dystansie
2:31.68.
(kozz)

50 metrów, styl klasyczny: 1. Ewa Ścieszko – AZS UŁPŁ Łódź 33.04, 2. Agnieszka Ostrowska – AZS
PWSZ Racibórz 33.47, 3. Paulina Zachoszcz – Słowianka Gorzów Wielkopolski 33.60
100 metrów, styl klasyczny: 1. Agnieszka Ostrowska – AZS PWSZ Racibórz 1:12.11, 2. Wiktoria Bieńkowska – AZS AWFiS Gdańsk 1:13.35, 3. Ewa Ścieszko – AZS UŁPŁ Łódź 1:13.46
200 metrów, styl klasyczny: 1. Agnieszka Ostrowska – AZS PWSZ Racibórz 2:31.68, 2. Wiktoria Bieńkowska – AZS AWFiS Gdańsk 2:33.48, 3. Paulina Zachoszcz – Słowianka Gorzów Wielkopolski 2:38.64
200 metrów, styl zmienny: 1. Alicja Tchórz – Słowianka Gorzów Wielkopolski 2:18.51, 2. Marcelina Radlińska – Orka Zamość 2:21.06, 3. Katarzyna Żołnowska – MZOS Płock 2:22.42, 4. Agnieszka
Ostrowska – AZS PWSZ Racibórz 2:22.75

REKLAMA

KOMINKI
����������
 ���������������������������������������������
 ������������������������������������������������
 �������������������������������������
 �������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
WISOLAR WIEJA JAKUB
ul.Raciborska 36
44–200 RYBNIK
www.wisolar.pl
wisolar@wisolar.pl
tel. 694 731 111

Projekt Montaż
www.rokom-kominki.com.pl

RZETELNA Firma

F.H.U. ROKOM Robert Ostapiuk,
44-270 Rybnikul. Ks. Kard.Kominka 53, kom. 791 333 218, 504 647 952
Sklepy turystyczno-sportowe
ul. Krótka 2 i 4
Wodzisław Śląski

OBÓZ TENISOWO�ROWEROWY
30.06.-12.07.2011
w Malej Moravce, Czechy

m/nowiny

�����������������������������������
����������������������������������������������

KOMINY
PIECE KOMINKOWE

organizuje Młodzieżowa Szkoła
Tenisa w Raciborzu
Tenis, kolarstwo górskie, pływanie,
rolki, unihokej i inne atrakcje.
Informacje – www.mszt.rzem.net
tel. 502 242 548 – trener
Mieczysław Swadźba

POKAŻ, ŻE NAS
LUBISZ!
www.facebook.com/nowiny

tel. 600 801 314
www.monsun.com.pl
w
w w .m onsun.com .pl
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Kolejny krok w stronę awansu

Skalnik Gracze
Energetyk ROW Rybnik

0:2
BRAMKI: Kocur (15.), Cieślak (82.)
ROW: Paś – Gancarczyk, Mitura,
Wójcik, Pielorz, Kasprzak, Wieczorek
(15. Andraszak), Bonk (83. Żyrkowski), Kostecki (68. Dzięgielowski),
Szatkowski (55. Cieślak), Kocur.

PO MECZU POWIEDZIELI

FOT. ŁUKASZ KOZIK

Na boisku w Graczach
przy ul. X X X– lecia PRL
przyszło rybnickim piłkarzom rywalizować o kolejne
ligowe punkty. Miejscowy
Skalnik liczył na sprawienie
niespodzianki i włącznie się
do walki o ligowy byt.
Mecz lepiej rozpoczęli
rybniczanie. Już w pierwszym kwadransie mieli
kilka okazji, żeby pokonać
bramkarza gospodarzy. Najlepszą zmarnował Kostecki,
który z 5 metrów nie potraﬁł umieścić piłki w siatce
po strzale głową. Lepiej zachował się w 15. minucie
Kocur, który wykorzystał
dobre prostopadłe podanie
Bonka i dał prowadzenie
rybnickiej drużynie 1:0. Kolejne minuty to ataki Energetyka i sporadyczne akcje
miejscowych, którzy głów-

Rafał Andraszak zmienił kontuzjowanego Wieczorka i zaliczył asystę

nie strzałami z dystansu
próbowali zaskoczyć Pasia.
Mimo kilku znakomitych
okazji, jakie wypracowali sobie zawodnicy Furlepy, na przerwę obie ekipy
schodziły przy skromnym,
jednobramkowym prowadzeniu ROW–u.
Druga połowa niewiele
różniła się od pierwszej.
Więcej z gry mieli rybniczanie i wydawało się, że kwestią czasu są kolejne bramki.
Mijały jednak kolejne minuty, a piłka nie chciał znaleźć
drogi do bramki strzeżonej
przez golkipera z Gracz. Co

więcej kilka razy groźnie zaatakowali gospodarze. I gdyby w 62. minucie rybnicki
bramkarz przegrał pojedynek sam na sam z Wiluszem
losy spotkania mogłyby potoczyć się różnie. Na szczęście
Paś kolejny raz udowodnił,
że zna się na swoim fachu.
W 82. minucie zwycięstwo
rybniczan przypieczętował
Cieślak. Młody napastnik
Energetyka ROW wykorzystał podanie Andraszaka, do
którego chwilę wcześniej zagrał Bonk. Po tej akcji stało
się jasne, że trzy punkty pojadą do Rybnika.

Jan Furlepa, trener Energetyka ROW
Do przerwy naprawdę dużą sztuką było wygrywać tylko 1:0.
Mam pretensje do zespołu, że zmarnował tyle okazji bramkowych. Mając tyle stuprocentowych sytuacji, doprowadzamy
do nerwowej końcówki. Przecież gospodarze mieli szansę na
wyrównanie. Dobrze jednak, że udało się zrealizować cel, jakim było zdobycie tutaj trzech punktów. I za to drużynie dziękuje. Na pewno grało się im trudno z powodu boiska. Było nawet równe, ale za to bardzo twarde, jak beton. Teraz musimy
przygotować się na mecz z Pniówkiem. To takie swoiste derby
i na pewno nie będzie łatwo o zwycięstwo. Musimy jednak
udowodnić naszym kibicom, że potraﬁmy dobrze grać i strzelać bramki. Postaramy się sprezentować im trzy punkty.

Piknik, zawody
i mecz
Kibice żużla nie będą
narzekać na nudę w
najbliższym tygodniu.

Marek Pietras

W środę 18 maja na rybnickim torze zostanie rozegrana
eliminacja MMPPK. Oprócz
zawodów przy ul. Gliwickiej
młodzi żużlowcy będą rywalizować o awans także w
Grudziądzu oraz Poznaniu.
Początek zawodów o godz.
17.00.
W sobotę 21 maja odbędzie
się Piknik z Żużlowcami. W
ośrodku rekreacyjnym Sioło
w Gaszowicach rybniccy zawodnicy pojawią się po godz.
18.00. Cała impreza rozpocznie się godzinę wcześniej.
Organizatorzy przygotowali
wiele atrakcji dla dzieci oraz
dla dorosłych. Będzie również możliwość zrobić sobie
zdjęcie z Rekinem, zdobyć
autograf ulubionego zawodnika.
Dzień później rybnickie Rekiny będę już rywalizować o
ligowe punkty. Tym razem
na swoim torze zmierzą się
z ekipą z Grudziądza, która
w ligowej tabeli zajmuje drugie miejsce. Początek meczu
o godz. 18.00.
(pm)

GIMNAZJALNYCH
1. Gimnazjum z O.I. nr 7 z
Rybnika, 2. Gimnazjum nr 1
z Rybnika, 3. Gimnazjum nr
3 z Rybnika.

PONADGIMNAZJALNYCH
1. I Liceum Ogólnokształcące z Rybnika, 2. Zespół Szkół
Ekonomiczno-Usługowych z
Rybnika.
(pm)

Łukasz Pielorz, zawodnik Energetyka ROW
Dla Skalnika był to równie ważny mecz jak dla nas – oni grają przecież o utrzymanie. Takie spotkanie nigdy nie są łatwe.
Moim zdaniem byliśmy zdecydowanie lepsi piłkarsko i już do
przerwy powinniśmy prowadzić kilkoma bramkami. Stało się
inaczej i potem musieliśmy się męczyć w drugiej połowie.
Najważniejsze są jednak trzy punkty i fakt, że zrobiliśmy kolejny krok w stronę awansu. Osobiście cieszę się, że traﬁłem
do Rybnika. To bardzo dobre miejsce, aby się odbudować po
ciężkiej kontuzji. Co do mojej przyszłości, trudno cokolwiek
dziś powiedzieć. Zobaczymy, jakie oferty się pojawią po sezonie. Wtedy dopiero rozważę, gdzie dalej będę kontynuował
swoją karierę.

Obecnie rybniczanie mają
osiem punktów przewagi
nad drugą w tabeli Leśnicą
i jeden mecz więcej do rozegrania. Wydaje się, że awans
do II ligi jest więc na wyciągnięcie ręki. Będzie jeszcze
bliżej po ewentualnym zwy-

 ŻUŻEL – KS ROW Rybnik

cięstwie w kolejnym meczu,
którym będą derby regionu.
Do Rybnika przyjedzie bowiem ekipa z Pawłowic. Spotkanie zostanie rozegrane w
sobotę 21 maja. Początek o
godz. 17.00.

 BIEGI – Bieg Wiosny

Biega Polska, biega Rybnik

REKLAMA

ponadgimnazjalnych. – Dziękujemy ratownikom medycznym ze Społeczno Krajowej
Sieci Ratownictwa-Sztab Ratownictwa Rybnik za opiekę, a także wolontariuszom
z Ochotniczego Hufca Pracy
i Centrum Promocji Sportu
Active, za czynne zaangażowanie się w ogarnięcie linii
startu i mety. Bez pomocy
wolontariuszy nie dalibyśmy
rady tak sprawnie przeprowadzić imprezy – powiedziała
Barbara Kalisz-Gaweł z rybnickiego MOSiR-u.

MĘŻCZYŹNI
1. Marcin Ciepłak – Rybnik,
2. Andrzej Grzesik – Siedliska, 3. Kazimierz Grycman
– Ciechowice

FOT. MOSiR RYBNIK

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku wraz z IV
Liceum Ogólnokształcącym
w Rybniku w dniu 15 maja
2011 zorganizował Bieg Wiosny 2011 w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Mimo
bardzo kapryśnej i niesprzyjającej pogody w imprezie wzięło udział 145 uczestników.
Zwycięzcy poszczególnych
kategorii otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe. Wyłoniono również zwycięzców
drużynowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i

KOBIETY
1. Ewa Flieger – Rybnik, 2.
Bogdana Ciepłak – Rybnik, 3.
Wioleta Brychcy – Gliwice

W „Biegu Wiosny” wystartowało 145 zawodników

KLASYFIKACJA
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. Podstawowa nr 5 z Tarnowskich Gór, 2. Szkoła
Podstawowa nr 32 z Rybni-

ka, 3. Szkoła Podstawowa nr
15 z Rybnika, 4. Szkoła Podstawowa nr 24 z Rybnika, 5.
Szkoła Podstawowa nr 5 z
Rybnika.
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 PIŁKA NOŻNA – I liga

Odra doznała dwóch porażek, ale jest nad kreską
Miniony tydzień nie był
udany dla piłkarzy Odry
Wodzisław. W środę przegrali w Nowym Sączu z
tamtejszą Sandecją 2:1, zaś
w sobotę nie sprostali GKS-owi Katowice, ulegając mu
2:0.
W środowym meczu gospodarze wyszli na prowadzenie
w 22. minucie po bramce
Vladimira Kukla, który nie

dał szans Maciejowi Nalepie uderzeniem w długi róg
bramki. Chwilę później Odra
doznała kolejnej straty, tym
razem w postaci kontuzji
Pawła Polaka. W 72. minucie wynik podwyższył dobrze znany w Wodzisławiu
Marcin Chmiest. Napastnik,
który jeszcze jesienią występował w Odrze uderzył
z woleja nie do obrony. Ho-

norową bramkę dla Odry
zdobył w 88. minucie Marcin Figiel. Odra przegrała,
ale w Nowym Sączu zaprezentowała się przyzwoicie.
Równie bolesny jak porażka
jest fakt, że prawdopodobnie
do końca sezonu na boisku
nie wystąpi już Paweł Polak,
który w poprzednich dwóch
meczach zapewniał Odrze
zwycięstwa.

Niepomyślnie
wypadło
również derbowe spotkanie
w Katowicach. Od początku przeważali gospodarze.
Bramkę zdobyli jednak dopiero wtedy, gdy Odra grała
w osłabieniu. W 68. minucie
drugą żółtą a w konsekwencji
czerwoną kartkę obejrzał Łukasz Skrobacz. Katowiczanie
osłabienie Odry wykorzystali
już minutę później. Strzelcem

bramki na 1:0 był Piotr Plewnia. W 79. minucie Michał
Zieliński podwyższył na 2:0.
Mimo dwóch porażek Odra
utrzymała dwupunktową
przewagę nad strefą spadkową. W kolejnym meczu spotka się u siebie z liderem ŁKS
Łódź. Mecz odbędzie się 21
maja o godz. 18.00.
Skład w meczu z Sandecją: Nalepa, Brzozowski,

Cybulski, Tanżyna, Caha,
Skrobacz, Figiel, Jary (85.
Kuczok), Polak (25. Sobik),
Nganbe Nganbe (65. Bartosiewicz), Odunka.
Skład w meczu z GKS:
Nalepa, Marek (46. Brzozowski), Cybulski, Tanżyna,
Caha, Sobik, Skrobacz, Jary
(80. Kuczok), Figiel, Nganbe
(74. Sikorski), Odunka.
(art)

 PIŁKA NOŻNA – IV liga, grupa II

Wieczorek wybił MRKS-owi marzenia o awansie
rożnego gospodarze nie upilnowali wbiegającego w pole
karne stopera gości Dawida Golę, a ten precyzyjnym
strzałem wpakował piłkę do
siatki. Strata bramki przebudziła gospodarzy. Tuż przed
przerwą Robert Żbikowski
dostał piłkę na lewym skrzydle. Miał sporo czasu, więc
precyzyjnie zacentrował do
wbiegającego w pole karne
Wieczorka. Napastnik Przyszłości wyprzedził pilnującego go obrońcę i uderzeniem
z pierwszej piłki ponownie
nie dał szans bramkarzowi
gości.
Po zmianie stron dwukrotnie bliski wpisania się na listę strzelców był Żbikowski.
W 51. minucie jego strzał z 25
metra z najwyższym trudem
obronił bramkarz MRKS-u.
Kilka minut później, mimo
tego, że stał tyłem do bramki, sprytnie uderzył głową i
zabrakło mu bardzo niewiele, by piłka wpadła do siatki.
Goście również jednak nie
próżnowali. W 63. minucie
wykonywali dwa rzuty rożne. Po pierwszym groźnie
główkował zawodnik gości
i piłka po koźle niechybnie
wpadłaby do bramki, gdyby
nie wyciągnięty jak struna
Łobaczewski, który zdołał
przenieść ją nad poprzeczkę. Drugi rożny zakończył

PO MECZU POWIEDZIAŁ
Tomasz Sosna, trener Przyszłości: Rywal długimi momentami
miał inicjatywę w grze, widać
było, że to dobra drużyna, która ma pojęcie o grze w piłkę.
Dla nas jednak liczy się rezultat tego meczu, a ten jest jak
najbardziej korzystny i to jest
najważniejsze. Każdy z następnych sześciu meczów będzie
dla nas bardzo trudny, więc
nie możemy sobie pozwolić na
chwilę dekoncentracji.
FOT. ARTUR MARCISZ

Mecz na szczycie IV ligi dla
Przyszłości Rogów. Na własnym stadionie pokonała
ona 2:1 MRKS Czechowice-Dziedzice i ma już 8 punktów przewagi nad kolejnym
w tabeli Rekordem.
Dla obydwu drużyn było to
niezwykle ważne spotkanie.
Ewentualna wygrana gospodarzy pozwoliłaby odskoczyć
rywalowi na 10 punktów
i praktycznie pozbawić go
szans na awans. Zajmujący
przed meczem drugie miejsce MRKS chciał zaś zniwelować stratę. Być może udało
by się to gdyby na przeszkodzie nie stanął dobrze tego
dnia dysponowany Paweł
Wieczorek. Pierwszą dogodną okazję napastnik gospodarzy miał już w 5. minucie,
ale jego uderzenie obronił
Krzysztof
Michałowski,
bramkarz przyjezdnych. Kolejnej okazji Wieczorek nie
zmarnował. W 17. minucie
otrzymał prostopadłe podanie i tym razem nie miał problemów z umieszczeniem
piłki w siatce.
Strata bramki podrażniła
gości, którzy stopniowo zaczęli dominować na boisku.
Groźne w ich wykonaniu
były zwłaszcza stałe fragmenty gry. Właśnie po jednym z
nich padło wyrównanie.
Przy dośrodkowaniu z rzutu

Paweł Wieczorek (z prawej) w sobotę walnie przyczynił się do zwycięstwa swojej drużyny

się minimalnie niecelnym
strzałem na bramkę Przyszłości. Goście ponownie przejęli inicjatywę, dopiero jednak
w 83. minucie byli naprawdę
bliscy wyrównania. Kapitan
MRKS-u Łukasz Szędzielarz
przymierzył z dystansu, na
szczęście dla miejscowych
piłka traﬁła w słupek. W odpowiedzi kilka chwil później mocną bombą popisał
się Żbikowski, ale futbolówka poszybowała minimalnie
nad poprzeczką. W końcówce MRKS próbował szczęścia w stałych fragmentach
gry. Pod bramkę Przyszło-

ści podchodził nawet bramkarz gości. Na niewiele się
to jednak zdało, bo dośrodkowania pewnie wyłapywał
Łobaczewski i po ostatnim
gwizdku sędziego gospodaPrzyszłość Rogów

rze mogli odtańczyć na boisku swój taniec radości.
Ważny sekretarz
Przy okazji meczu z
MRKS-em dowiedzieliśmy

2:1

MRKS Czechowice-Dziedzice

Bramki: Wieczorek (17.), (43.) – Gola (38.)
Przyszłość: Łobaczewski, Malcher (81. Żbikowski II), Sander, Kolisz, Marcinkowski,
Styczeń (46. Pucka), Ciuberek, Sałek, Kachel, Wieczorek (76. Szkatuła), Żbikowski I
(88. Bober)
MRKS: Michałowski, Gąsiorek (67. Sztorc), Gola, Pilc, Trzebuniak (46. Maciejewski),
Kanik (78. Żurek), Folwarski, Szędzielarz, Nycz (60. Śliwa), Piesiur, Szczęsny
Żółte kartki: Sander – Szędzielarz, Folwarski, Maciejewski
Sędziowie: Bielaś, Bernaś, Gędłek

się jak ważną personą w
klubie jest sekretarz Przyszłości Henryk Matuszek.
W sobotę pełnił on zarazem funkcję członka służb
porządkowych. Pan sekretarz mógł się więc wykazać
– uniemożliwił fotoreporterowi wejście na teren
okalający płytę boiska i wykonanie fotorelacji. – Nie
ma żadnego wchodzenia
za bramki – usłyszeliśmy,
wyciągając
legitymację
prasową i koszulkę fotoreportera. Jego uzasadnienie:
„Macie takie aparaty, że możecie robić zdjęcia z daleka”
pozostawiam bez komentarza. Wypada jedynie wierzyć, że służby porządkowe
w Rogowie z takim samym
zdecydowaniem wypełniają
wszystkie swoje obowiązki.

REKLAMA
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 PIŁKA NOŻNA – Klasa okręgowa, grupa III

III LIGA

(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

W Gorzycach podział punktów
Po zamianie stron goście
z Połomi kontynuowali ataki. Zawodnicy Czarnych
nie ustępowali pola walki
i mecz się wyrównał. Kiedy wydawało się, że bliższy
zdobycia gola jest Płomień,
prowadzenie objęli piłkarze z
Gorzyc. W 71. minucie sędzia
dopatrzył się faulu na Dawidzie Widence i podyktował
jedenastkę. Była to decyzja
kontrowersyjna. Wcześniej
w znacznie ostrzejszych starciach arbiter nie reagował, a
do tego zdaniem wielu obserwatorów, starcie miało miejsce przed polem karnym.

Rzut karny skutecznie wykonał Marcin Ogierman i czarni
prowadzili 1:0. Dziesięć minut później ładną akcję przeprowadzili przyjezdni. Piłkę
przed polem karnym przejął
kapitan Płomienia Łukasz
Kusztal. Wyprzedził obrońców i ładnym technicznym
uderzeniem, nad nogami
bramkarza wpakował piłkę
do siatki. Minutę przed końcem spotkania drugą żółtą i
ostatecznie czerwoną kartkę
otrzymał Dariusz Wita z Połomi. Mimo to remis utrzymał
się do końca spotkania.

TA B E L A

1. Energetyk ROW Ryb. 25
2. LZS Leśnica
26
3. BKS Stal Bielsko-Biała26
4. Oderka Opole
25
5. Skałka Żabnica
25
6. Start Bogdanowice 25
7. Polonia Łaziska Górne 25
8. Rozwój Katowice
24
9. Orzeł Psary/Babienica 24
10. LZS Piotrówka
25
11. MKS Myszków
24
12. Pniówek Pawłowice 24
13. Victoria Chróścice
24
14. Victoria Częstochowa 25
15. Skalnik Gracze
24
16. KS Krasiejów
25

PO MECZU POWIEDZIELI
Rafał Kubów, trener Płomienia:
Z biegiem czasu nabieraliśmy wiatru w żagle. Zagraliśmy w swoim stylu. Niestety, boisko troszkę
przeszkodziło nam grać w piłkę, ale ogólnie oceniam ten mecz pozytywnie. Jeśli chodzi o rzut
karny to moim zdaniem do faulu doszło przed
polem karnym. Nie chcę jednak podważać decyzji sędziów. Być
może oni lepiej widzieli całą sytuację.
Jan Adamczyk, trener Czarnych:
W przekroju całego meczu na pewno przewaga
była po naszej stronie – szczególnie w pierwszej
połowie. Taka jest piłka, nie zawsze sprawiedliwa. Szkoda, że nie udało się wygrać, bo taki cel
stawialiśmy sobie przed tym spotkaniem. Brakuje tej skuteczności, tego wykończenia. To zadecydowało o
takim a nie innym wyniku. Nie mam pretensji do chłopaków,
dali z siebie wszystko. Zagrali dobry mecz.

ZDOBYLI JASTRZĘBIE

Bez Wojciecha Koguta, Tomka
Lemiesza w pierwszym składzie, kontuzjowanych Dudka
i Matochniejczuka Jedność
Jejkowice pojechała do Jastrzębia aby rozegrać mecz z
GKS-em. To jednak zawodnicy
z Jejkowic byli w tym meczu
gospodarzami.
W 30. minucie meczu świetną
piłkę na prawe skrzydło posłał Robert Kuczmaszewski,
z prawego narożnika boiska
kapitalnie dośrodkował Adam
Paprotny, a akcję zamknął Michał Pieczka, który fantastycznym strzałem z kilkunastu metrów w prawe okienko bramki
Jastrzębia zdobył gola i cichy
jastrzębski stadion zamarł
jeszcze bardziej. Gospodarze
próbowali odrobić straty ale
dobrze w bramce Jedności
spisywał się Dyczka. Ostatecznie ekipa z Jejkowic pokonała
lidera 1:0. W najbliższym meczu na własnym boisku Jedność podejmie zespół Borowika Szczejkowice, który zajmuje
aktualnie ostatnią pozycję w
tabeli.

XXIV kolejka (14.05.2011)

Jan Krupiński (z prawej) miał sporo pracy z pomocnikami
Płomienia

Czarni Gorzyce

1:1

Płomień Połomia

BRAMKI: Ogierman (71.) - Kusztal (81.)
ŻÓŁTE KARTKI: Krupiński – Getler
CZERWONE KARTKI: Wita (po dwóch żółtych)
SĘDZIOWIE: główny – Markiewicz, asystenci: Borota, Reguła
CZARNI: Strzelecki, Lamczyk, Krupiński, Kotkowski, Stolarski, Ogierman, Płaczek,
Skrzyszowski, Szymon (23. Pawlusiński), Pawliczek, Widenka
PŁOMIEŃ POŁOMIA: Antończyk, Cichy, Moczała, Kordek, Wita, Hudziec, Getler, Caniboł, Herok, Kusztal, Wroński (70. Kuczka)

JEDNOŚĆ JEJKOWICE
– GOSŁAW JEDŁOWNIK 1:0
BRAMKA: Michał Pieczka (30.)
JENDOŚĆ: Dyczka, Reguła,

Kuczmaszewski, Gańczorz K.
(78. Kubica), Banaśkiewicz
(67. Lemiesz), S .Pieczka ,
Paszenda (90. Szczyrba),
Wypchoł, Paprotny, M.
Pieczka M., Odon (85. Pan(kj)
cer)

Nie byłeś
na meczu?
Nie rozpaczaj!

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

TA B E L A

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

24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23

0:1 (0:0)
2:1 (2:1)
1:1 (1:0)
2:2 (1:0)
2:1 (2:1)
2:1 (0:0)
2:3 (1:0)
1:0 (1:0)
55
47
45
42
40
39
39
34
30
28
28
27
21
21
18
15

41:20
54:20
50:27
52:39
34:28
36:28
53:31
39:44
41:45
27:31
40:50
30:57
29:52
41:50
23:44
28:52

KLASA OKRĘGOWA

Zapowiedzi


III LIGA

(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

XXVI kolejka (21.05.2011)

Energetyk ROW Rybnik – Pniówek
Pawłowice (sb 17:00), Łaziska Górne
– Victoria Chróścice (sb 17:00), Orzeł
Psary/Babienica – Start Bogdanowice
(sb 17:00), Piotrówka – Victoria Częstochowa (sb 17:00), Myszków – Żabnica (sb 17:00), Oderka Opole – Skalnik
Gracze (sb 18:00), Stal Bielsko-Biała
– Leśnica (rozegrany 27.04.2011),
Rozwój Katowice – pauza.



IV LIGA

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 2)

Zaległy mecz XXII kolejki (18.05.2011)
Carbo Gliwice – Rekord B-B (śr 18:00).

XXV kolejka (21/22.05.2011)

Przeczytasz
o tym u nas

54-20
43-26
35-18
36-18
37-26
40-29
35-31
30-22
30-26
46-38
36-33
29-32
16-40
22-421
21-46
6-69

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 2)

PROMOCJA

 PIŁKA NOŻNA
– Klasa okręgowa, grupa III

56
48
46
44
44
41
38
35
34
32
31
31
21
21
13
4

IV LIGA

(raj)
FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Czarni Gorzyce zremisowali u siebie z Płomieniem Połomia 1:1. Podział
punktów bardziej zadowala
przyjezdnych, którzy utrzymali 3-punktową przewagę
nad Czarnymi.
Pierwsza cześć spotkania
przebiegała pod dyktando
gospodarzy. Szczególnie aktywny na prawym skrzydle
był Dawid Skrzyszowski,
który centrami w pole karne
niepokoił obrońców przyjezdnych. W 18. minucie Jan
Krupiński obsłużył Przemysława Pawliczka i niewiele
brakowało, by gospodarze
objęli prowadzenie. Na posterunku był golkiper z Połomi.
Kilka minut później dwukrotnie bliski szczęścia był
Dawid Widenka. Naciskany
przez obrońców 5 metrów od
bramki nie był w stanie oddać celnego strzału. Połomia
przebudziła się po 30 minutach. Z prawej strony pola
karnego na bramkę Gorzyc
huknął jak z armaty Łukasz
Herok. Reﬂeksem wykazał
się bramkarz i nadal utrzymywał się wynik bezbramkowy.
Pod koniec pierwszej połowy
Dariusz Wita z ponad 30 metrów próbował przelobować
bramkarza gospodarzy, ale
próba ta się nie powiodła.

XXV kolejka (21-22 .05.2011 r.)
Skalnik Gracze – Energetyk ROW Rybnik 0:2
BKS Stal B-B – Victoria Chróścice
0:0
Victoria Częstochowa – Polonia Łaziska G. 2:3
Skałka Żabnica – LZS Piotrówka
3:3
Rozwój Katowice – MKS Myszków
1:0
Start Bogdanowice – KS Krasiejów
3:0 wo
Pniówek Pawłowice Śl. – Psary/Babienica 2:0
LZS Leśnica – Oderka Opole
1:1

Marklowice – Carbo Gliwice (sb
17:00), Rydułtowy – Ruda Śląska (sb
17:00), Żory – Bojszowy (sb 17:00),
Ornontowice – Rekord B-B (sb 17:00),
Porąbka – Czechowice-Dziedzice (sb
17:00), Czaniec – Unia Racibórz (sb
18:00), Nadwiślan Góra – Rogów (nd
17:00), Podbeskidzie B-B II – Mikołów
(nd 17:00).



KLASA OKRĘGOWA

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 1)

XXV kolejka (21/22.05.2011)

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



KLASA OKRĘGOWA

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

Zaległy mecz XXII kolejki (18.05.2011)
Szczejkowice – Syrynia (śr 18:00).

XXV kolejka (21/22.05.2011)

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

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 1)

XXIV kolejka (21-22 .05.2011 r.)
Tempo Paniówki – LKS Bełk
GKS II Katowice – Znicz Jankowice
Krupiński Suszec – MKS Lędziny
Stal Chełm Śląski – Unia Kosztowy
LKS Łąka – Unia Bieruń Stary
Pogoń Imielin – Iskra Pszczyna
Czarni Piasek – Sokół Wola
Leśnik Kobiór – Concordia Knurów

TA B E L A

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

24
24
24
24
24
23
24
23
23
24
24
24
24
24
24
23

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

63
43
41
39
38
35
35
34
34
29
29
29
23
21
19
14

59-8
37-26
53-29
53-38
37-35
38-29
29-29
37-37
28-33
41-44
32-37
32-44
32-56
22-35
33-48
28-63

KLASA OKRĘGOWA
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

XXIV kolejka (14/15.05.2011)

2:3 (2:1)
1:1 (0:0)
4:1 (2:0)
1:0 (1:0)
1:6 (0:3)
0:6 (0:3)
0:1 (0:0)
1:2 (0:0)

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

TA B E L A

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

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
23

53
45
39
39
38
37
35
35
35
34
32
30
25
22
21
18

71:18
61:36
45:35
47:30
50:36
42:48
39:38
35:37
40:44
40:42
35:46
42:42
31:44
29:54
29:56
31:61

Pod nazwą Jedłownik* występuje Jastrzębie

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

A KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

Dewastacja czerwonej latarnii

XXIV kolejka (14/15.05.2011)

TA B E L A

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

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
23

49
48
48
44
38
37
37
36
32
29
29
29
27
23
22
18

52:19
58:30
43:18
59:38
39:33
49:50
46:38
49:38
41:48
37:39
26:38
28:36
42:51
40:79
34:59
31:60

Zamieszanie pod bramką Borowika było motywem przewodnim meczu

Ponure widowisko – i nie
mowa tutaj tylko o pogodzie
– zgotowali swym fanom piłkarze Borowika Szczejkowice, którzy podejmowali
u siebie LKS Krzyżanowice. Gospodarze, pomimo
fatalnej sytuacji ligowej,
od pierwszego gwizdka ru-

ZAPOWIEDZI
XXV kolejka (21/22.05.2011)
Kuźnia Raciborska – Górki Śląskie (sb 15:00),
Rudy – Turza Śląska (sb 17:00), Nowa Wieś
– Tworków (sb 17:00), Buków – Ruda Kozielska (sb 17:00), Samborowice – Kornowac
(sb 17:00), Ocice Racibórz – Krzyżkowice (nd
17:00), Rzuchów – Gaszowice (nd 17:00), Zawada – Krzanowice (nd 17:00).

A KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

XXIV kolejka (21-22 .05.2011 r.)
Górnik Radlin – Wicher Wilchwy
Start Mszana – MKS 32 Radziejów
Płomień Ochojec – Granica Ruptawa
LKS Rój – Olza Godów
Górnik Czerwionka – Orzeł Jankowice
Zuch Orzepowice – Pierwszy Chwałowice
Łaziska Rybnickie – Górnik Boguszowice
KS Wielopole – LKS Skrbeńsko

LKS Borowik Szczejkowice

2:0
2:3
0:1
3:0
1:2
3:5
3:0
4:1

55
51
43
41
40
39
38
35
33
33
32
31
27
24
21
20

szyli do ataku i to oni przez
pierwsze dwadzieścia minut dominowali na boisku.
Problem szczejkowickiego
zespołu polegał na kompletnym braku przygotowania
technicznego. Gdy tylko
piłkarze gości dopadali do
piłki, w oczy rzucała się dra-

0:6

LKS Krzyżanowice

BRAMKI: Studniczek (19.), Frydryk (29., 45. ), Kowalczyk (57.), Podolak (62., 64.)
LKS BOROWIK SZCZEJKOWICE: Gruszka, Konsek, Piksa, Tkosz, Lichota, Krawczyk,
Kacprzak (46. Szymański), Barczyk (75. Legierski), Blaut, Koczorowski, Adamczyk
(60. Biela)
LKS KRZYŻANOWICE: Bindacz (46. Kuhn), Kowalczyk, Podolak, Piechota, Bażan,
Frydryk, Studniczek, Kamczyk (8. Pientka), Sitnik (60. Pocialik), Chłapek
KARTKI ŻÓŁTE: Kacprzak, Podolak, Krawczyk, Bażan, Biela

TA B E L A
1. Granica Ruptawa
25
2. Górnik Radlin
24
3. Pierwszy Chwałowice 25
4. LKS Skrbeńsko
25
5. MKS 32 Radziejów 25
6. Łaziska Rybnickie 25
7. Start Mszana
25
8. LKS Rój
25
9. Zuch Orzepowice
25
10. KS Wielopole
25
11. Płomień Ochojec
24
12. Olza Godów
25
13. Górnik Czerwionka 25
14. Wicher Wilchwy
25
15. Orzeł Jankowice
25
16. Górnik Boguszowice 25

60-22
44-16
47-35
60-46
55-44
52-37
38-44
39-44
41-45
48-54
42-32
36-56
42-59
37-49
32-64
24-56

ZAWADA ZABRAŁA MARZENIA
Kto nie dotarł do Gaszowic na pojedynek Dębu z Naprzodem 46
Zawadą, może tylko żałować. Spotkanie od pierwszej sekundy
było niezwykle emocjonujące, bo oba zespoły grały na najwyższych obrotach.
Piłkarze
obu drużyn
często
uciekali
się do
faulowania
rywali

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

B KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

1:0 (0:0)
3:2 (1:1)
2:3 (0:2)
2:1 (1:1)
4:4 (3:2)
6:0 (3:0)
2:3 (1:1)
8:3 (4:1)

TA B E L A

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

24
23
24
24
24
23
24
22
24
24
24
24
24
24
24
22

56
52
43
40
40
39
37
32
32
31
26
24
22
20
19
15

70:21
66:35
59:47
56:45
64:49
44:32
57:47
49:44
53:54
48:54
45:52
37:53
44:71
37:79
44:57
48:81

ZAPOWIEDZI
XXV kolejka (21/22.05.2011)
Studzienna – Lyski (sb 17:00), Chałupki
– Nieboczowy (sb 17:00), Pawłów – Bieńkowice (sb 17:00), Cyprzanów – Gamów (nd
13:00), Dzimierz – Adamowice (nd 14:00),
Pstrążna – Babice (nd 14:30), Płonia Racibórz
– Zabełków (nd 15:30), Markowice – Brzezie
(nd 16:00).

FOT. SZYMON KAMCZYK

XXIV kolejka (14/15.05.2011)
Zabełków – Markowice
Babice – Pawłów
Studzienna – Cyprzanów
Nieboczowy – Pstrążna
Adamowice – Chałupki
Gamów – Płonia Racibórz
Brzezie – Dzimierz
Lyski – Bieńkowice

styczna różnica jakości gry.
Podania krzyżanowiczan
były celne, rozgrywanie
szybkie, a technika nienaganna. Efekt tych różnić
zobrazował Adrian Studniczek, który w 19. minucie
strzałem zza pola karnego
zdobył bramkę otwierającą
tak naprawdę spotkanie.
Gol padł po ogromnym zamieszaniu w polu karnym,
winą za bramkę należy
obarczyć obrońców. Obraz
gry zmienił się drastycznie,
Borowik zaczął ustępować
pola i rzadziej bywał pod
bramką rywala. Efekt tego
wycofania kibice mogli zobaczyć już 10 minut później,

 PIŁKA NOŻNA – A klasa podokręg Racibórz

ZAPOWIEDZI
XXVI kolejka (28/29.05.2011 r.)

Jarosław Kacprzak,
trener LKS Borowik Szczejkowice
Wynik jaki jest, każdy widzi. Zespół objąłem w
zeszłą środę, więc cieżko mi tutaj wyrokować o
naszej grze. Przeciwnik grał lepiej, nie dziwi ich
wysoka pozycja w lidze.
Paweł Sibik, trener LKS Krzyżanowice
Zdecydowanie przeważaliśmy w tym spotkaniu.
Szczejkowice mają wyraźne problemy w ofensywie i defensywie. Cieszy tak dobry wynik, ale
denerwuje fakt rozprężenia w zespole. Zaczęli
pod koniec grać nonszalancko i złapali kartki, a
przez to wyleciało mi dwóch zawodników, będą pauzować.

FOT. MAREK GRECICHA

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

Krzanowice – Buków
Gaszowice – Zawada
Górki Śląskie – Rzuchów
Krzyżkowice – Kuźnia Raciborska
Ruda Kozielska – Samborowice
Tworków – Ocice Racibórz
Kornowac – Rudy
Turza Śląska – Nowa Wieś

PO MECZU POWIEDZIELI

Już od początku spotkania oba
zespoły grały bardzo brutalnie, faulując się nawzajem. To
poskutkowało kilkoma rzutami
karnymi, a dwa z nich piłkarze
zamienili na bramki. Nie obyło
się również bez żółtych kartek
zarówno po stronie gości, jak
i gospodarzy. W sumie sędzia
rozdał 5 napomnień. Zawada
początek meczu potraktowała
trochę zbyt luźno, co poskutkowało golem gospodarzy w piątej minucie i serią mięsistych
wulgaryzmów z ust trenera
„Naprzodu”. Panowie jednak
zrehabilitowali się już w 6. minucie, gdy gola z rzutu karnego
dla Zawady zdobył Tycjan Liberacki. Po zdobyciu bramek walka była niezwykle wyrównana,
a piłkarze dali prawdziwy pokaz
swoich umiejętności. Średnio
bardzo dobrą akcję podbramkową można było obejrzeć co
dwie minuty, jednak bramka-

1:2 LKS Naprzód 46 Zawada

Zapowiedzi

BRAMKI: Radosław Kojtych (5.) – Tycjan Liberacki (6.), Paweł Otawa (28.)



SĘDZIOWIE: Dariusz Kowacz, Dawid Krybus, Rafał Kotyrba

A KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

Zaległy mecz XVI kolejki (18.05.2011)
Kornowac – Rzuchów (śr 18:00).



B KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

Zaległy mecz XVI kolejki (18.05.2011)
Lyski – Brzezie (śr 18:00).

Zaległy mecz XIX kolejki (18.05.2011)
Nieboczowy – Adamowice (śr 18:00).

LKS Dąb Gaszowice

LKS DĄB GASZOWICE: Widenka, Szczyrba, Polczyk, Sznajder, Otawa (75. Mielimąka), Wiesiołek, Michalski, Gęborski (67. Pluta), Sapek (60. Łyżwiński), Kojtych, Kosik
(70. Bąk)
LKS NAPRZÓD: Łagoda, Tanżyna, Dąbek, Burdacki (88. Karkoszka), Poloczek, Jęczmionka (79. Kurzawa), Dąbek, Stolorz (60. Bartosz Byczek), Wójt, Szymiczek, Liberacki (55. Raszczok)
ŻÓŁTE KARTKI: Piotr Jęczmionka, Krzysztof Polczyk, Tycjan Liberadzki, Mirosław
Stolorz, Przemysław Sznajder

gdy po wspaniałym rajdzie
lewą stroną boiska i rewelacyjnej wrzutce, zupełnie
niepilnowany Mariusz Frydryk wpakował piłkę głową
do bramki. Znów fatalnie zachowała się obrona. Trzeci i
ostatni gol pierwszej części
spotkania padł w 45. minucie, po raz kolejny po błędzie
obrońców i zamieszaniu
pod bramką Borowika. Piłkę pod nogi znów otrzymał
Frydryk, ta po jego strzale
skozłowała i przeskoczyła
bezradnego Gruszkę, bramkarza Szczejkowic.
Druga połowa meczu
nie zmieniła obrazu gry.
Krzyżanowice nacierały,
Borowik próbował się bronić. Nic to jednak nie dało,
obrona
szczejkowiczan
w tym meczu nie istniała.

Bramki dla gości, wszystkie
po kombinowanych akcjach
i wrzutkach, strzelili jeszcze
Edward Kowalczyk oraz
dwie Wojciech Podolak. W
samej końcówce spotkania
kilka okazji do strzelenia
honorowej bramki mieli
jeszcze gospodarze, jednak
rewelacyjnie sprawdził się
wprowadzony po przerwie
bramkarz
Krzyżanowic
– Mateusz Kuhn. Mecz zakończył się haniebnym dla
Szczejkowic wynikiem 0:6.
To stawia drużynę Borowika w jeszcze gorszej sytuacji.
Pozostają czerwoną latarnią
klasy okręgowej, a z tak grającą obroną muszą zacząć
realnie myśleć o spadku do
niższej klasy rozgrywek.

rze obu drużyn stawali na wysokości zadania. Szczególnie
komentowane wśród kibiców
były wyczyny bramkarza Zawady – Michała Łagody. – Ma bardzo dobry reﬂeks, może dużo
osiągnąć – wróżyli młodemu
zawodnikowi kibice. Nieoczekiwany zwrot akcji nadszedł
w 28. minucie, kiedy Zawada
zdobyła kolejnego gola. Tym
razem jednak to gospodarze
popełnili błąd. Paweł Otawa z
Dębu Gaszowice strzelił celnie,
ale do własnej bramki. To zdenerwowało grającego trenera
Dębu Krzysztofa Polczyka, który
biegał po boisku z zabandażowaną głową, co było wynikiem
jednego z wielu fauli. Brutalna i
emocjonująca walka trwała do

45. minuty, kiedy to rozległ się
dźwięk gwizdka. Gdy po przerwie piłkarze wrócili na boisko,
udowodnili, że nie stracili pierwotnej werwy, a nawet pokazali jej jeszcze więcej. W drugiej
połowie fauli było znacznie
mniej, ale za to były bardziej
brutalne. Zawodnicy notorycznie łamali przepisy, ciągnąc się
za ręce i koszulki, czego jednak
często nie zauważali sędziowie.
Ostatecznie walka skończyła
się wygraną Zawady, jednak
oba zespoły zagrały na bardzo
wysokim poziomie. Dzięki wygranej Zawada wskoczyła na
3. miejsce w tabeli A klasy z
48 punktami, a Dąb Gaszowice
zajmuje czwartą pozycję (44
punkty).
(ska)

(mark)

PO MECZU POWIEDZIELI
Krzysztof Polczyk, trener LKS „Dąb” Gaszowice
Przegraliśmy bardzo ważne spotkanie, bo graliśmy o 6 punktów z bezpośrednim przeciwnikiem
z tabeli. Okazało się, że nie tyle przeciwnik był
za mocny, co sami sobie strzeliliśmy bramkę.
Chciałbym, aby wynik był odwrotny, ale niestety
cieszyli się kibice z Zawady. Myślę, że kibice, którzy się pojawili na naszym boisku mieli fajne widowisko. Akcje
z obu stron, rzuty karne. Było trochę dramaturgii, a to zawsze
podoba się widzom. Myślę, że nie straciliśmy jeszcze szansy na
awans, choć sytuacja nam się trochę skomplikowała. Będziemy walczyć do końca.
Robert Tkocz, trener LKS „Naprzód” 46 Zawada
Spotkanie było nerwowe, bo Gaszowice to zespół, który zdobył u siebie najwięcej punktów.
Teraz zaznali drugiej porażki i praktycznie odpadają już z walki o awans. To był mecz, który
miał zdecydować, że albo my odpadniemy, albo
oni. Mecz był wyrównany, wygraliśmy, choć nie
wiem, czy zasłużenie. Mieliśmy stuprocentowe sytuacje. Nie
zagraliśmy może dzisiaj pięknie, tak jak gramy co tydzień, ale
zagraliśmy skutecznie na ciężkim terenie. Przyjechałem tutaj z
grypą i gorączką, ale musiałem być na tym meczu. Wiedziałem, że to spotkanie będzie bardzo ważne.
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B KLASA

 PIŁKA NOŻNA
– B klasa podokręg Racibórz

(PODOKRĘG RYBNIK)

XXI kolejka (21-22 .05.2011 r.)
Dąb Dębieńsko – Orzeł Palowice
2:6
Ruch Stanowice – LKS Baranowice
4:3
TKKF Jedność Grabownia – Żar Szeroka 3:1
KP Kamień – Polonia II Marklowice
6:0
Polonia Niewiadom – Płomień Czuchów 4:3
Forteca II Świerklany – KS 27 Gołkowice 1:4
Inter Krostoszowice – Sygnały Gotartowice 3:3

TA B E L A

FOT. WOJTEK KOWALCZYK

Brzezie
traci
punkty

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

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

45
40
40
38
34
34
33
33
30
26
20
18
12
12

60-24
52-33
62-31
48-33
48-33
32-35
49-43
47-42
42-34
42-49
38-54
26-55
34-81
37-70

ZAPOWIEDZI
XXII kolejka (28/29.05.2011 r.)

Goście aż trzykrotnie mogli cieszyć się z pokonania Sekuły

Forteca II Świerklany – Sygnały Gotartowice, Orzeł Palowice – Inter Krostoszowice, KS 27 Gołkowice – Polonia
Niewiadom, Płomień Czuchów – KP Kamień, Polonia II
Marklowice – TKKF Jedność Grabownia, Żar Szeroka
– Ruch Stanowice, LKS Baranowice – Dąb Dębieńsko

C KLASA

W meczu 24. kolejki
LKS Brzezie podejmowało u siebie lidera rozgrywek – LKS Dzimierz.
Podopieczni Tomasza
Gromali chcieli na
własnej „ziemi” przerwać złą passę czterech
ostatnich meczów bez
zwycięstwa.
Spotkanie rozgrywano w
trudnych warunkach pogodowych. Deszcz w pierwszej
części spotkania i grząska
murawa nie ułatwiała gry.
Mimo takich warunków piłkarze zagrali przed sporą
publicznością. Mecz lepiej
rozpoczęli gospodarze. Już
w 3. minucie Marek Juroszek
traﬁł w boczną siatkę. Kolejną okazję bramkową Juroszek
miał w 11. minucie. Bramkarz
wybronił jednak jego uderze-

nie. Kolejne minuty to bardziej ofensywna gra Brzezia.
W 38. minucie bramkę zdobył Ran Rangsei. Udział w
tym miał również Juroszek.
Piłka właśnie po jego strzale i
interwencji bramkarza wpadła pod nogi Rana. Radość z
prowadzenia nie trwała długo. W 43. minucie rzut wolny
wywalczyli przyjezdni. Futbolówkę po dośrodkowaniu
Artura Kołodzieja, niefortunnie do własnej bramki wbił
Szeﬂer. Remisowy wynik
utrzymał się do przerwy.

LKS Brzezie

W drugiej części spotkania agresywniej zaczęli grać
goście. Świetną sytuację do
strzelenia gola miał Bartłomiej Kubica, jednak Sekuła
skutecznie interweniował.
Trzy minuty później strzałem
odpowiedział Leks. Brzezie,
pomimo świetnej defensywy,
straciło bramkę. Gola w 57.
minucie strzelił Hetmaniok.
Kolejne traﬁenie zaliczył 10
minut później. W kolejnych
goście „rozwinęli skrzydła” i
piłkarzowi z Brzezia nie pomogła nawet bramka strze-

2:3

LKS Dzimierz

BRAMKI: Ran (38.), Kurocik (76.) – Szeﬂer (43. samobójcza), Hetmaniok (57., 67.)
BRZEZIE: Sekuła - Kurocik, Trystucha (57. Solich) (90. Cwik), Klimek, Szeﬂer, Gromala, Kochanek, Juroszek, Ran, Niestrój, Leks
DZIMIERZ: Ciurko - Kołodziej, Watola, B.Kubica, Brzenczek (46. M. Kubica), Nikel
(80. Primus), Zielonka (65. Weiner), Peczka, W. Hetmaniok, Powiecko(78. J.Hetmaniok), Plura.
ŻÓŁTE KARTKI: Trystucha, Solich – Zielonka, Peczka
SĘDZIOWIE: Czesław Porwoł, Grzegorz Fiegler, Arkadiusz Targowski

lona w 76. minucie przez
Kurocika.
Mecz zakończył się porażką
LKS Brzezie i tym samym zespół prowadzony przez Toma-

sza Gromale zajmuje w tabeli
6. miejsce. LKS Dzimierz wygrywając trzeci mecz z rzędu
pozostaje liderem B klasy.
Wojtek Kowalczyk

Tomasz Gromala, trener LKS Brzezie
Niestety, przegraliśmy mecz. Żałujemy niewykorzystanych sytuacji bo było ich mnóstwo. Mogliśmy strzelić przynajmniej dwie bramki więcej.
Przy prowadzeniu 1:0 straciliśmy głupiego gola
do szatni, w dodatku był to samobój. Ciężko było
się podnieść po takiej stracie. Nie mam pretensji
do zespołu. Każdy walczył na tyle, ile miał sił. Starczyło na taki
wynik. Graliśmy z liderem, mieliśmy nadzieje chociaż na jeden
punkt, aczkolwiek zawsze walczymy o zwycięstwo. Trudno, nie
udało się. Może będzie lepiej w następnej kolejce.
Tomasz Szczepan, II trener LKS Dzimierz
Myślę że zwycięstwo jest zasłużone. Było trochę nerwów pod koniec meczu. Mieliśmy kilka
sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. W ostatnim meczu było tak samo. Strzeliliśmy bardzo
ładne bramki. Dwa uderzenia zaliczył Wojtek
Hetmaniok i uważam, że jego gole zaważyły na końcowym
wyniku spotkania.

FOT. ARTUR MARCISZ

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

W turnieju wystąpiło 10
amatorskich drużyn. W ﬁnale Mustang pokonał 1:0 Chłopaków z Rybnika. Z kolei w
meczu o medal brązowy
Prawnicy pokonali 2:0 Stodołę. Rywalizacja sportowa
w tym turnieju była na drugim planie. Najważniejszy
był cel turnieju, a ten był wyjątkowo szczytny. Już po raz
czwarty w czasie tej imprezy
zbierano środki na rehabilitację Krzysztofa Kosidra – byłego ucznia Zespołu Szkół
Technicznych w Wodzisławiu, który przed kilkoma laty
uległ poważnemu wpadkowi
rowerowemu. Dzięki drużynom, uczestniczącym w turnieju oraz sponsorom w tym
roku udało się zebrać kwotę
2384,52 złotych. Pieniądze
zostały przeznaczone na leczenie i rehabilitację Krzysia.

– W sumie podczas dotychczasowych czterech edycji
turnieju zebraliśmy dla Krzysia blisko 10 tysięcy złotych
– podkreślają organizatorzy
turnieju.
Ponadto
w tym roku
Krzysztof otrzymał z PZPN
książkę z dedykacją Grzegorza Laty, koszulkę reprezentacji Polski ze swoim
nazwiskiem i zaproszenie
na najbliższy mecz reprezentacji Polski. Dzięki zaangażowaniu
Ireneusza
Serwotki nagrody PZPN
otrzymali również piłkarze
drużyn z trzech pierwszych
miejsc.
Organizatorami
turnieju był Samorząd Uczniowski wraz z Zespołem Szkół
Technicznych oraz Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek
Sportu.
(art)

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

42
42
38
30
29
24
20
20
19
14
11
0

Babice II* wycofały się z rozgrywek.

71:14
72:27
56:32
45:40
38:26
37:37
40:33
43:46
29:37
30:54
24:46
6:99

ZAPOWIEDZI
XVIII kolejka (21/22.05.2011)
Bogunice – Zawada Książęca (sb 17:00), Jankowice – Nędza II (nd 15:00), Kobyla – Gaszowice II (nd 15:00), Czernica – Raszczyce
(nd 17:00), Siedliska – Górki Śląskie II (nd
17:00), Lyski II – pauza.

C KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

XXI kolejka (14/15.05.2011)

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

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

TA B E L A

Zagrali dla Krzysztofa

Krzysztof Kosider otrzymał koszulkę reprezentacji Polski z własnym nazwiskiem

XVII kolejka (14/15.05.2011)

Nędza II – Czernica
Zawada Książęca – Jankowice
Lyski II – Bogunice
Górki Śląskie II – Kobyla
Raszczyce – Siedliska
Gaszowice II – Babice II

TA B E L A

PO MECZU POWIEDZIELI

 PIŁKA NOŻNA – Turniej Charytatywny o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego

Mustang wygrał IV edycję Charytatywnego Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

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

20
19
19
19
19
19
19
20
20
19
20
20
19

49
44
41
37
37
35
30
22
20
18
17
8
4

64:17
49:19
54:31
46:24
65:28
59:44
45:37
37:52
30:43
27:64
33:48
22:72
16:68

Grzegorzowice* wycofały się z rozgrywek.

ZAPOWIEDZI
XXII kolejka (21/22.05.2011)
Rudnik – Bełsznica (sb 16:00), Wojnowice
– Owsiszcze (sb 17:00), Lubomia II – Olza
(nd 11:00), Pietrowice Wielkie II – Kokoszyce
(nd 15:00), Bolesław – Pietraszyn (nd 16:00),
Borucin – pauza, Syrynia II – pauza.

C KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

XVI kolejka (14-15 .05.2011 r.)
Naprzód Kłokocin – Start II Mszana
3:1
Unia Książenice – LKS II Bełk
7:1
Polaris Żory – Jedność Rogoźna
5:2
Granica II Ruptawa – KS Szczerbice
0:1
Iskra Rowień – Zryw Bzie (przerwany 45 min)
Pauza: LKS Zwonowice

TABELA

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

14
14
15
15
14
15
15
13
14
14
15

33 44-15
31 31-11
28 52-26
25 40-22
24 28-20
23 40-21
18 28-26
17 26-23
14 25-43
9 29-45
3 112-103

8 sport-365.pl
XIV kolejka (15.05.2011)
Turza Śląska – Studzienna
3:2 (2:1)
Płonia Racibórz – Syrynia
4:8 (1:5)
Pawłów – Czyżowice
5:3 (3:2)
Zawada – Rafako Racibórz
1:2 (0:2)
Pszów – Ocice Racibórz
7:0 mecz
zakończony w 41 minucie z powodu zdekompletowania drużyny gości.

TA B E L A

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

32
31
24
22
21
20
19
18
14
0

59:13
54:17
42:32
46:32
40:24
41:29
35:60
40:35
25:57
12:95

ZAPOWIEDZI
XV kolejka (22.05.2011)
Zawada – Pawłów (nd 11:00), Rafako Racibórz – Pszów (nd 11:00), Ocice Racibórz
– Płonia Racibórz (nd 11:00), Syrynia – Turza
Śląska (nd 11:00), Studzienna – Czyżowice
(nd 11:00).

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA B1)

XIV kolejka (14/15.05.2011)
8:0 (4:0)
7:4 (2:3)
1:1 (1:1)
1:0 (0:0)
1:5 (1:2)

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

TA B E L A

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

39
30
30
29
28
16
15
11
5
2

54:10
48:11
62:25
36:14
34:24
34:45
38:39
24:45
8:73
12:64

ZAPOWIEDZI
XV kolejka (22.05.2011)
Krzyżkowice – Olza (nd 11:00), Brzezie – Zabełków (nd 11:00), Dzimierz – Pstrążna (nd
11:00), Krzyżanowice – Rzuchów (nd 14:00),
Kornowac – Tworków (nd 15:00).

 PIŁKA NOŻNA – C klasa podokręg Racibórz

ŁAGODNA PORAŻKA
Zespół LKS Czernica
zawitał do Nędzy, aby
zmierzyć się z liderem grupy pierwszej
C klasy raciborskiego
podokręgu. Kibice LKS
1908 Nędza byli pewni
zwycięstwa swojego
zespołu. Broniącej się
przed spadkiem Czernicy, pozostawała tylko
nadzieja.
Drużyna z Nędzy prowadzona przez Sylwestra Bobrzika przegrała do tej pory
tylko jeden mecz. Wysokie
zwycięstwa nad Jankowicami, Gaszowicami czy Rasz-

czycami mogły paraliżować
kolejnych rywali.
Tak zapewne stało się
również w tym spotkaniu.
Piłkarze Czernicy, mając w
pamięci jesienną porażkę z
Nędzą 0:8, wyszli na boisko z
bardzo defensywną taktyką.
Pierwsze pół godziny to
rozpaczliwa obrona przyjezdnych. Nawet napastnicy
pomagali bronić pola karnego swojego zespołu. Goście,
niczym Inter Mediolan prowadzony przez Jose Mourinho, ustawili przed własnym
polem karnym „autobus”, od
którego odbijały się wszystkie ataki gospodarzy. Taktyka ta sprawdzała się aż do 30.
minuty, w której to, Jan Depta
strzelił pierwszą bramkę dla

PO MECZU POWIEDZIELI
Sylwester Bobrzik, trener LKS 1908 Nędza
Przeciwnik dzisiaj był słabszy od nas. Kontrolowaliśmy całe spotkanie. W pierwszej połowie
przeważaliśmy, co udokumentowaliśmy trzema
bramkami, chociaż pierwszą bramkę było trudno
zdobyć. Natomiast w drugiej połowie zrobiliśmy
kilka zmian i trochę gra się polepszyła. Goście stworzyli kilka
sytuacji i po naszym błędzie zdobyli jedną bramkę.
Paweł Styrna, kapitan LKS Czernica
Graliśmy z drużyną, która walczy o awans. W
tabeli zajmujemy trzecie miejsce od końca. W
sumie jesteśmy zespołem, który się dopiero
buduje. Wielu naszych piłkarzy wyeliminowały kontuzje. Mieliśmy tylko 13 zawodników. W
naszym składzie siedmiu graczy to juniorzy z tamtego roku.
Podjęliśmy jednak walkę. Było bardzo dużo niedokładności w
naszej grze.

JUNIORZY STARSI

Nędzy. Gol strzelony został
z rzutu wolnego. W tej sytuacji dużo błędów popełnili
obrońcy oraz golkiper gości.
„Taka bramka nie powinna
mieć miejsca” – mówił jeden
z kibiców przyjezdnych. Zanim padł gol, okazje bramkowe mieli Artur Chroboczek
oraz Tomasz Adamczyk. Kolejnego gola strzelił Patryk
Kornas. Bramka była bardzo
efektowna, ponieważ Kornas
z 20 metrów traﬁł prosto w
„okienko”. W kolejnych minutach akcje próbowali stworzyć goście. W 44. niecelny
strzał oddał Mirosław Weczerek. Gdy wydawało się,
że pierwsza cześć spotkania
zakończy się dwubramkową
zaliczką, gola samobójczego
strzelił Daniel Gołoﬁt.
Drugą połowę Czernica zaczęła bardziej ofensywnie. W
pierwszym kwadransie stwarzała zagrożenie pod bramką Andrzejczyka. Kilkoma
dobrymi akcjami popisał się
duet: Szymanowski – Weczerek. Nie byli jednak na tyle
skuteczni żeby strzelić bramkę honorową. Za to już w 63.
minucie świetną okazję miał
po raz kolejny Jan Depta.
Kaczmarek wybronił jednak
jego strzał. Jedyną bramkę
dla gości zdobył Bartosz Paruzel, który pewnie wykonał rzut karny. „Jedenastka”
została podyktowana za faul
na Konradzie Wojdzie. Pięć

FOT. WOJTEK KOWALCZYK

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA A)
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Po faulu na Wojdzie sędzia odgwizdał karnego dla gości

LKS 1908 Nędza

3:1

LKS Czernica

BRAMKI: Jan Depta (30.), Patryk Kornas (37.), Daniel Gołoﬁt (43. samobójcza)
– Bartosz Paruzel (80. karny)
NĘDZA: Andrzejczyk – Adamczyk, Chroboczek, Bondaro, Kornas (45.Baron), Kudla,
Rerich, Depta, Bobrzik (62. Wollnik), Paskuda, Kasperek
CZERNICA: Kaczmarek- Szymanowski, Gołoﬁt (55. Handschuh), Mika, Weczerek,
Kolarczyk, Wojda, Paruzel, Wawoczny (45.Rydzyński), Szymura, Styrnol
ŻÓŁTE KARTKI: Jan Depta (43. Nędza)
SĘDZIOWIE: Dariusz Podlasek, Werner Sławik, Bogdan Gunia

minut przed końcem spotkania ładnym strzałem popisał
się piłkarz Nędzy – Adam Baron.
Przegrana 1:3, biorąc pod
uwagę klasę rywala, była
chyba najmniej bolesną porażką jaką mogli zanotować

w Nędzy piłkarze z Czernicy.
Kolejny mecz LKS 1908
Nędza zagra na wyjeździe
z Jankowicami, natomiast
Czernica podejmie u siebie
LKS Raszczyce.
Wojtek Kowalczyk

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA B2)

XIV kolejka (15.05.2011)

PROMOCJA

Samborowice – Górki Śląskie
6:2 (4:2)
0:11 (0:6)
Gamów – Ruda Kozielska
Rudy – Bogunice
(18.05.2011, śr 17:30)
Raszczyce
pauza
Markowice
pauza

TA B E L A

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

9
10
10
12
11
12
11
11

27
27
18
18
10
10
9
9

40:6
33:9
38:17
32:31
23:27
28:56
16:43
23:44

ZAPOWIEDZI
XV kolejka (22.05.2011)
Ruda Kozielska – Samborowice (nd 11:00),
Raszczyce – Rudy (nd 11:00), Bogunice
– Markowice (nd 11:00), Górki Śląskie – pauza, Gamów – pauza.

JUNIORZY MŁODSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XIV kolejka (14/15.05.2011)
1:1 (1:1)
2:3 (1:0)
3:0 (wo)
0:3 (wo)
pauza

Zawada – Lyski
Pietrowice Wielkie – Rogów
Pietraszyn – Buków
Zawada Książęca – Nędza
Adamowice

TA B E L A

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

12
12
13
13
12
12
13
13
12

34
31
25
19
19
16
7
10
3

48:4
44:12
51:20
35:32
37:35
36:48
16:75
32:39
23:57

Zawada Książęca* oraz Buków* wycofały się
z rozgrywek.

ZAPOWIEDZI
XV kolejka (21/22.05.2011)
Rogów – Pietraszyn (sb 11:00), Pietrowice
Wielkie – Zawada (nd 11:00), Nędza – Lyski
(nd 11:00), Adamowice – pauza.

 PIŁKA NOŻNA – Klasa okręgowa, grupa III

Derby Lubomi
dla Naprzodu
Silesia Lubomia

1:2

Naprzód Syrynia

BRAMKI: Ł. Matuszek – Szymiczek, Janeta (s)

Aż do 60. minuty musieli
czekać kibice obydwu drużyn na bramki w jak zawsze
elektryzujących
derbach
gminy Lubomia. Wtedy to w
polu karnym ścięty został zawodnik gospodarzy Łukasz
Matuszek. Poszkodowany
sam zamienił rzut karny na
bramkę. I był to w zasadzie
koniec dobrych wiadomości
dla gospodarzy. Wyrównanie padło po golu Roberta
Szymiczka, który traﬁł do
bramki po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego. Wydawało
się, że spotkania zakończy
się podziałem punktów, ale
w doliczonym czasie gry w
polu karnym Silesii doszło
do sporego zamieszania. Na

bramkę strzelał Tomasz Zieliński, piłkę próbował wybić
Arkadiusz Janeta, zrobił to
jednak nieskutecznie i piłka
ostatecznie wpadła za linią
bramkową. Rozpacz gospodarzy mieszała się z radością
gości, którzy w ten sposób
odskoczyli na 5 punktów od
strefy spadkowej.
– W końcówce zemściły
się na nas niewykorzystane
sytuacje. Inna sprawa, że
Naprzód również miał swoje
okazje i mógł zdobyć więcej
bramek niż zdobył. Ogólnie
rywal był dziś lepszy piłkarsko i wygrał zasłużenie – podkreśla Wojciech Matuszek,
nowy trener Silesii.
(art)

 PIŁKA NOŻNA – Klasa okręgowa, grupa III

GÓRNIK ROZBIŁ
OSŁABIONE CZYŻOWICE
Górnik Pszów

4:1

GORĄCE
pojedynki

Naprzód Czyżowice

BRAMKI: Grasman, Stawarski – 2 (2 k), Wardęga - Staniczek

Pierwsza bramka w meczu
Górnika Pszów z Naprzodem
Czyżowice padła już po upływie kwadransa gry. Zbigniew
Grasman uderzył z rzutu
wolnego i piłka mijając mur
wpadła do siatki Naprzodu.
Po kolejnym kwadransie gry
było już 2:0. Wychodzącego na czystą pozycję Artura Sobalę sfaulował w polu
karnym Artur Sosna. Sędzia
wskazał na rzut karny i usunął zawodnika gości z boiska
(już po rzucie karnym pokazując mu czerwoną kartkę).
Z „jedenastki” traﬁł Bartosz
Stawarski. Mimo gry w osłabieniu gościom udało się po
zmianie stron zdobyć kontaktowego gola. Paweł Staniczek otrzymał centrę z boku
boiska i głową umieścił piłkę
w siatce. Goście uwierzyli w
szansę na korzystny rezultat
i się zanadto odkryli. W efekcie zostali skontrowani. Piłkę
dośrodkowaną z bocznego

sektora wepchnął do siatki
Tomasz Wardęga i było już w
zasadzie po meczu. W ostatnich minutach gości dobił
Stawarski, egzekwując skutecznie drugiego w tym meczu karnego dla gospodarzy
(faulowany Grasman).
– W tym meczu mieliśmy
zdecydowaną przewagę i
wygraliśmy łatwo, lekko i
przyjemnie – powiedział po
meczu Tomasz Gajewski trener Górnika.
– O naszej porażce zdecydował źle ustawiony mur
przy rzucie wolnym, po którym Górnik zdobył pierwszego gola, oraz czerwona
kartka. Po zdobyciu kontaktowego gola moi zawodnicy
niepotrzebnie się otworzyli.
Zastanawiające jest to, że w
ostatnim czasie dostajemy
tak dużo rzutów karnych
przeciwko nam – skomentował Antoni Jeleń trener Naprzodu.
(art)

POSTAW
na emocje
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 SIATKÓWKA – Mistrzostwa Polski kadetek

TRAMPKARZE STARSI

UKS KRZANOWICE
POWALCZY
O MISTRZA POLSKI
jakim tego dokonały, szczególnie efektowne zwycięstwo 3:0 z gospodarzem KS
Pałac Bydgoszcz przerosły
jego oczekiwania. Drużyna
z Bydgoszczy jest jedną z najlepszych ekip siatkarskich w
Polsce i kandydatem do tytułu mistrzowskiego.
WiZ

UKS KRZANOWICE:

1. GS UKS Krzanowice
2. KS Pałac Bydgoszcz
3. MUKS Sparta Warszawa
4. BKS Aluprof Bielsko – Biała

3
3
3
3

XVI kolejka (14.05.2011)

5
5
5
3

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

8:5
6:5
7:6
4:9

TA B E L A

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

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

XVI kolejka (14.05.2011)

Sparta Warszawa – UKS Krzanowice 3:2 (20:25, 25:18, 23:25, 25:17, 15:8)
Aluprof Bielsko – Biała – UKS Krzanowice (2:3 23:25, 16:25, 25:17, 25:19, 16:18)
UKS Krzanowice – Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:21, 25:23, 25:20)

PO TURNIEJU POWIEDZIAŁ:
Tomasz Kuziak, trener GS UKS Krzanowice
Po jednej porażce i zwycięstwie nikt nie liczył, że pokonamy siatkarską potęgę i gospodarza turnieju – ekipę Pałacu Bydgoszcz. W pierwszym frajersko przegranym meczu
ze Spartą Warszawa wygrywaliśmy 2:1, ale potem dziewczyny stanęły w miejscu i przegrały w tie-breaku. Z Aluprofem wygrywaliśmy 2:0 i znowu stanęliśmy, ale tym
razem tie-break był dla nas. Przed meczem z Bydgoszczą dziewczyny bardzo się sprężyły i łatwo pokonały faworyta. Jak wygrały z najlepszą ekipą w Polsce to mogą
wygrać z każdym. Warto dodać, że wygraliśmy rywalizację w najsilniejszej grupie półﬁnałów.

KUCZERA WICEMISTRZEM POLSKI
KUWACZKA TRZECI

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

KOLEJKA 3.
Praktiker & Rak Roll – MARAT & Real
6:10 (2:5)
Bramki: Paweł Buszka 3, Jacek Kogut 2,
Mariusz Chowaniec – Przemysław Pluta 5,
Marcin Kuczera 2, Damian Dudek 2, Dawid
Szamański
EPE Rybnik – OBI Rybnik 8:2 (4:1)

Bramki: Artur Weiner 2, Piotr Bębenek, Artur Bębenek, Marcin Wencel, Tomasz Kuruc,
Maciej Pietrzak, Dawid Leonard – Robert
Wowra, Rafał Kuczma
ZZRG KWK Jankowice – Lubar & DomBud
1:4 (1:2)
Bramki: Tomasz Stoszko – Paweł Krótki 2,
Mateusz Dybaś, Zbigniew Bienia
BP & TNT – OBI Jastrzębie Zdrój 1:8 (1:2)
Bramki: Szymon Węgrzyk – Adam Stryczek
2, Marek Krótki, Szymon Mojżysz, Rafał
Sowiński, Piotr Kubiak, Paweł Niedźwiecki,
Robert Serkowski
TABELA
1. OBI Jastrzebie Zdroj
3 9 17:3
2. Lubar & DomBud
3 9 13:2
3. Marat & Real
3 6 18:14
4. OBI Rybnik
3 4 17:14
5. ZZRG KWK Jankowice
3 3 9:10
6. EPE Rybnik
3 3 10:13
7. BP & TNT
3 1 5:15
8. Praktiker & Rak Roll
3 –1 9:27

TA B E L A

15
14
14
14
14
15
14
14
14

36
31
27
26
22
19
16
7
0

72:14
68:22
42:11
54:30
60:34
40:45
42:53
27:80
4:120

ZAPOWIEDŹ
przełożonego meczu
XVIII kolejki (19.05.2011)
Syrynia – Lubomia (cz 18:00).

ZAPOWIEDZI
XVII kolejka (21.05.2011)
Lubomia – Owsiszcze (sb 11:00), Chałupki
– Syrynia (sb 11:00), Bieńkowice – Krzyżanowice (sb 11:00), Zabełków – Gorzyce (sb
11:00), Rogów – pauza.

XII kolejka (14.05.2011)
Cyprzanów – Borucin
Ocice Racibórz – Studzienna
Nieboczowy – Rafako Racibórz
Krzanowice

TA B E L A

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

Piotr Kuczera (z lewej) wywalczył na mistrzostwach Polski srebrny medal

KOLEJKA 2.
ZZRG KWK Jankowice–MARAT & Real
6:2 (3:1)
Bramki: Dariusz Ciopała, Dariusz Kolus,
Tomasz Stoszko, Michał Dzierbicki, Mariusz
Łysień, Jarosław Gorzyński – Przemysław
Pluta, Kamil Szczepaniak
EPE Rybnik – Lubar & DomBud 0:5 (0:1)
Bramki: Mateusz Dybaś 2, Mateusz Szkaradek, Artur Lipka, Zbiegniew Bienia
BP & TNT – OBI Rybnik 3:3 (1:2)
Bramki: Szymon Otremba 3 – Jacek Frączek, Paweł Król, Robert Wowra
Praktiker – OBI Jastrzębie Zdrój 0:5 wo

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

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 3)

mBud. Ta pierwsza ekipa w 2.
kolejce otrzymała co prawda
punkty walkowerem, ale w
następnym meczu piłkarze
z Jastrzębia rozgromili BP &
TNT 8:1.
(pm)

W meczu Praktiker & Rak and Roll z Maratem padło aż 16 bramek

2:7 (0:4)
0:1 (0:1)
0:7 (0:3)
1:1 (1:1)
pauza

Krzyżanowice – Zabełków
Syrynia – Bieńkowice
Owsiszcze – Chałupki
Rogów – Lubomia
Gorzyce

TRAMPKARZE STARSI

FOT. POLONIA RYBNIK

Drugą i trzecią kolejkę rozegrały drużyny rywalizujące
w pierwszej edycji Business
League. Po nich bez porażki
pozostają dwie drużyny: OBI
Jastrzębie Zdrój i Lubar & Do-

83:20
99:21
56:34
46:54
39:48
31:42
24:54
23:61
13:80

TRAMPKARZE STARSI

Magdalena Sławik, Aleksandra Baron, Joanna Staniszeweska,
Monika Nowak, Karolina Daniszewska, Joanna Świerczek,
Magdalena Kuziak – libero oraz Karolina Wittek, Julia Sycz, Simona Duda.

DWIE KOMPLETNE
DRUŻYNY

42
36
26
20
19
16
12
8
4

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

Aleksandra Baron w turnieju zdobyła 82 punkty

 PIŁKA NOŻNA – Liga Biznesu

15
14
13
14
14
13
14
15
14

4:0 (1:0)
8:0 (4:0)
1:7 (1:1)
5:0 (4:0)
pauza

ZAPOWIEDZI
XVII kolejka (21.05.2011)

FOT. WALDEMAR ZIMNY

Młodziutkie siatkarki UKS
Krzanowice wygrały półﬁnałowy turniej mistrzostw
Polski kadetek i z pierwszego miejsca awansowały do
ﬁnałów tych rozgrywek.
Przed rozgrywkami walkę
o ﬁnał zapowiadał trener
Tomasz Kuziak. Ale styl w

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

KOŃCOWA TABELA TURNIEJU

W Białymstoku została
rozegrana Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży w
dżudo. Do zawodów zakwaliﬁkowali się zawodnicy Polonii Rybnik: Piotr Kuczera
w wadze do 73 kg, Dawid
Kuwaczka w wadze do 60
kg oraz Szymon Bartnicki
w wadze do 50 kg.
W marcu tego roku został rozegrany puchar Polski juniorów młodszych i
był to jedyny sprawdzian
formy zawodników przed
OOM, która jest oﬁcjalnymi mistrzostwami Polski
młodych zawodników. W
Pucharze Kuczera i Kuwaczka stanęli na podium,
potwierdzając tym samym,
że mają największe szanse
na pozycje medalowe podczas olimpiady. Potwierdzili
to stając do walk o medale.
Piotr Kuczera w drodze do
ﬁnału stoczył cztery walki,
wszystkie wygrywając pewnie i zdecydowanie. Walkę

ﬁnałową niestety przegrał
i ostatecznie wywalczył
srebrny medal, potwierdzając tym samym, że w wadze
do 73 kg jest w ścisłej czołówce krajowej. Olimpiada
rozgrywana jest na przełomie dwóch dni. W opinii
wielu trenerów gdyby Piotr
walczył wszystkie walki w
jednym dniu byłby dzisiaj
mistrzem Polski. Piotr Kuczera w wrześniu 2010 r.
we międzynarodowych
zawodach
rozegranych
w Rybniku złamał rękę,
co wyeliminowało go na
dłuższy czas z treningów.
Po powrocie na matę intensywnie rozpoczął przygotowania do OOM pod
okiem trenerów: Krzysztofa
Miki i Artura Kejzy. Stosując się do poleceń trenerów,
nie opuszczając treningów
wzmocnił swoją technikę
oraz siłę na tyle, że dotarł do
ﬁnału. Z postawy swojego
podopiecznego nie kryli za-

dowolenia trenerzy, którzy
wierzą, że jeśli Piotr nadal
będzie tak intensywnie
trenował to będzie w przyszłości stawał na podium
najważniejszych zawodów
w kraju jak i za granicą.
Kuczera został powołany
przez Polski Związek Judo
na puchar Europy.
Kolejny
rybniczanin
– Dawid Kuwaczka jechał
na zawody jako faworyt w
swojej wadze, ale na drodze
do ﬁnału stanął mu już drugi raz w tym roku zawodnik
ze Skierniewic, z którym
Dawid ponownie przegrał.
W walce o trzecie miejsce
pokonał swojego przeciwnika i tym samym obronił
3. miejsce z poprzedniego
roku. To jednak nie zadowoliło w pełni trenerów jak
i samego zawodnika. Kolejny rybniczanin Szymon
Bartnicki niestety przegrał
pierwszą walkę i odpadł z
zawodów.
(opr. pm)

10
11
10
10
10
10
11

0:7 (0:3)
2:1 (1:0)
0:4 (0:2)
pauza
30
30
18
12
9
6
3

48:5
73:16
22:20
24:45
17:29
25:39
13:68

ZAPOWIEDZI
XIII kolejka (21.05.2011)
Rafako Racibórz – Ocice Racibórz (sb 11:00),
Studzienna – Cyprzanów (sb 11:00), Borucin –
Krzanowice (sb 11:00), Nieboczowy – pauza.

TRAMPKARZE MŁODSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XV kolejka (13/14.05.2011)
Tworków – Unia Racibórz
1:8 (0:5)
3:4 (1:4)
Kuźnia Raciborska – Nędza
3:1 (2:1)
Gorzyce – Pietrowice Wielkie
5:1 (2:1)
Gamów – Kokoszyce
Rogów – Pszów
(25.05.2011, śr 17:00)

TA B E L A

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

15
14
15
13
15
14
15
15
15
15

37
31
28
28
28
19
17
15
7
0

69:16
69:23
40:27
32:13
57:36
39:42
33:37
36:44
20:66
5:96

ZAPOWIEDŹ
zaległego meczu
XIII kolejki (18.05.2011)
Rogów – Unia Racibórz (śr 17:00).
ZAPOWIEDZI
XVI kolejka (19/23.05.2011)
Pszów – Tworków (cz 19:00), Unia Racibórz
– Gamów (pt 17:00), Kokoszyce – Gorzyce (pt
17:00), Nędza – Rogów (pt 17:00), Pietrowice
Wielkie – Kuźnia Raciborska (pn 17:00).
Uwaga! W przypadku takiej samej liczby
punktów o miejscach w tabelach decyduje
bilans bezpośrednich spotkań.
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 PIŁKA NOŻNA – Wokół boisk

 BIEGI – Polska biega

Na obiekcie Płomienia Siedliska doszło do pewnych
zmian, które mogą spowodować spore osłabienie
drużyny. A wszystko przez
nowe ławki rezerwowych,
na których każdy chce siedzieć – nawet piłkarze z
podstawowego składu. To
oczywiście sytuacja opisana
pół żartem, pół serio. Faktem
jest to, że takowe ławki pojawiły się i zdobią boisko przy
ulicy Leśnej. Na pomysł zainstalowania takich ławek
wpadł prezes klubu z Siedlisk Ernest Szram, zasiadający jednocześnie w Radzie
Sołeckiej. – Przyjeżdżają do
nas różne kluby, z różnych
miejscowości, nowe żółto-zielone ławki w jakiś sposób
promują naszą wieś – mówi
prezes Szram. Pieniądze

FOT. MACIEJ KOZINA

Piłkarze chcą siedzieć
na ławce rezerwowych

Żółto-zielono-czarne to barwy Płomienia Siedliska, na ławce
prezentują się dwa kolory. Na zdjęciu od lewej: trener Płomienia
Mieczysław Krawiec, prezes klubu Ernest Szram i sędzia
Arkadiusz Targowski.

Pobiegli po zdrowie

na nowy zakup – ponad 7
tysięcy złotych – poszły z
Funduszu Rady Sołeckiej.
Rada sołecka nie wahała się
i przekazała na ten cel połowę rocznego budżetu. Ławki zostały zamówione aż w
Lesznie (woj. wielkopolskie),
bo w Raciborzu zrobienie takich byłoby droższe. – Koszt
dwóch ławek wyniósł ponad
7 tysięcy zł wraz z dostawą,
a w Raciborzu chcieli przynajmniej 4 tysięcy za jedną
bez dostawy – opowiada Arkadiusz Targowski, sędzia
piłkarski związany z klubem
z Siedlisk. Teraz pozostaje
piłkarzom awansować do B
klasy – Jeśli nawet nie awansujemy, to nic się nie stanie,
ważne, aby chłopcy grali
– zakończył Targowski.
(kozz)

 LEKKOATLETYKA – Samsung Athletic Cup 2011

Ptak ustanowił rekord życiowy w skoku wzwyż
Na stadionie lekkoatletycznym w Częstochowie
odbył się I etap zawodów
Samsung Athletic Cup 2011.
Są to zawody organizowane przez ﬁrmę Samsung
Electronics Polska dla promowania lekkiej atletyki i
odkrywania nowych talentów sportowych wśród dzieci i młodzieży. Tym razem

wychwytywane były talenty z rocznika 1996/97. Stawką tych zawodów był awans
do ﬁnału krajowego, który
odbędzie się w Krakowie
12 czerwca. Pierwsze miejsce i awans do ﬁnałów krajowych uzyskał Grzegorz
Ptak w skoku wzwyż. Przeskoczył poprzeczkę na wysokości 173 cm, uzyskując

tym samym rekord życiowy. Szymon Waskin zajął
drugie miejsce w biegu na
1000 m. Swój dystans przebiegł z czasem 2,45,63 min,
ulegając po zażartej walce
do ostatniego metra tylko o
0,03 sek. swojemu przeciwnikowi z Bytomia. Również
dobre drugie miejsce wywalczył Dawid Żebrowski.

Na co dzień trenuje płotki, tym razem zmierzył się
na płaskim dystansie 300
m. Przebiegł ten dystans w
czasie 39,08 sek. Na uwagę
zasługuje również czas Angeliki Kokory, która przebiegła
100 m w 13,32 sek. zajmując
czwartą lokatę.
(oprac. kozz)

W sobotnie przedpołudnie
w Parku Zamkowym odbyła
się ogólnopolska akcja „Polska biega”. Celem akcji jest
propagowanie zdrowego trybu życia. W biegu mógł wziąć
udział każdy, niezależnie od
wieku.
To już 7. edycja akcji „Polska Biega. Raciborski bieg
znalazł się wśród 616 zarejestrowanych, należących właśnie do tego przedsięwzięcia.
Na stadionie OSiR zebrała
się grupa 120 biegaczy, którzy wystartowali na dźwięk
pistoletu
wystrzelonego

przez Ludmiłę Nowacką,
wiceprezydent Raciborza.
Wśród startujących znaleźli m.in. Marek Kurpis, naczelnik Wydziału Kultury i
Sportu w Urzędzie Miasta
Racibórz oraz dyrektor ZSP
w Rudniku Mariusz Kaleta.
Z biegu tego nie wyłaniano
wygranych. Jak powiedział
Piotr Morka: „Wszyscy jesteście zwycięzcami”. Na mecie
dorośli uczestnicy otrzymali
pamiątkowe koszulki, a dzieciom wręczono okazjonalne
medale.
(wk)

 ZAPASY – Zawody w zapasach w stylu klasycznym

Pierwsze miejsce Siudaka

 MODELARSTWO – Mistrzostwa Polski i puchar Polski

Wylatał drużynowe mistrzostwo Polski

W czeskim Krnovie odbyły
się międzynarodowe zawody
w zapasach w stylu klasycznym.
W zawodach wzięło udział
około 100 dzieci z Polski,
Czech i Słowacji. Miejski
Klub Zapaśniczy „Unia” Racibórz zabrał ze sobą szesnastu zawodników startujących
w grupie dzieci i młodzików.
Trenerzy opisują zawody
jako jedne z cięższych w tej
grupie wiekowej, ponieważ
uczestnicy mogli sprawdzić
swoje umiejętności nie tylko

FOT. MATERIAŁY ARCHIWALNE PIOTRA SZYMAŃSKIEGO

Na lotnisku Aeroklubu Gliwickiego rozegrane zostały
mistrzostwa Polski modeli
szybowców RC z napędem
elektrycznym klasy F3F. W
zawodach, które odbyły się
2 maja Piotr Szymański po
pasjonującej walce został
drużynowym mistrzem Polski, a indywidualnie zajął 8.
miejsce. Jest to bardzo trudna konkurencja techniczna,
trzeba wznieść się modelem
szybowca na dużą wysokość
w jak najkrótszym czasie,
by móc później swobodnie
szybować przez 9 minut.
Następnie trzeba wylądować modelem szybowca
o rozpiętości skrzydeł w
punkcie o średnicy 20 cm.
Dwa tygodnie wcześniej w
Nowym Targu rozpoczął
się sezon modelarski dwoma turami zawodów zaliczanych do pucharu Polski
w klasie modeli swobodnie
latających
sterowanych
mechanicznie F1E. Raciborzanka Katarzyna Szymań-

W biegu mogły wziąć udział osoby w każdym wieku

z rówieśnikami z kraju, ale
i z zagranicy. To nie przeszkodziło im zdobyć pozycji
medalowych. Na podium
uplasowali się: Przemysław
Siudak – I miejsce, Bogusław Wieczorek – II miejsce,
Szymon Ćwik – III miejsce,
Michał Michniewicz – III
miejsce, Mariusz Tochwin
– III miejsce, Oskar Szkurłat
– III miejsce, Kamil Koszany
– III miejsce, Patryk Piszczek
– III miejsce, Bartłomiej Derwieczyński – III miejsce.
(kozz)

 ZAPASY – Mistrzostwa Polski kadetów

W Białymstoku bez podiów
Imponujący szybowiec w rękach Katarzyny Szymańskiej na tle baneru reklamowego portalu nowiny.pl

ska po bardzo wyrównanej
walce zajęła tam dwa drugie miejsca. Piękna pogoda
i wspaniałe warunki do latania stworzyły niezapomniany turniej. W pierwszych
zawodach po czterech kolejkach lotów siedemna-

stu uczestników posiadało
komplet punktów. Rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero w
ostatniej piątej kolejce. W
drugim dniu po pięciu kolejkach lotów dwóch juniorów
zdobyło maksymalną liczbę
punktów za lot i potrzebna

była dogrywka. W niej Kasia
przegrała pierwsze miejsce
o zaledwie 9 sekund. Kasia
zaczyna teraz okres przygotowawczy do mistrzostw
świata, które się odbędą 28
sierpnia w Serbii.
(oprac. kozz)

7 maja w Białymstoku
miały miejsce mistrzostwa
Polski w kategorii kadetów.
Wystartowało łącznie ponad 200 zawodników z 50
klubów. Po wcześniejszych
kwaliﬁkacjachdomistrzostw
awansowało trzech zawodników Unii. Łukasz Jarosiewicz
wystartował w kategorii do

46 kg – wygrał dwie walki i
dwie przegrał, po czym skończył turniej na piątej pozycji.
Krzysztof Bańczyk startujący
w kategorii do 63 kg ukończył
turniej dopiero na siódmej
pozycji, a Kacper Wołek występujący w kategorii do 85
kg zajął trzynastą pozycję.
(kozz)
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 SIATKÓWKA – Eurovolley

 BIEGI – Zawody szkolne

Pokonały dobre znajome z ligi

Uczniowie rywalizowali
w Biegu Między Pomnikami

Zorza Wodzisław nie
bawiła się w udawaną
gościnność i po zaciętym ﬁnałowym boju wygrała turniej Eurovolley.

FOT. ARTUR MARCISZ

W zawodach, które odbyły się na hali przy SP nr 8 w
Wodzisławiu, oprócz Zorzy
wystąpiły też ekipy Aluprofu
II Bielsko Biała, Polonii Łaziska Górne i Arcano Suszec.
O wejście do ﬁnału turnieju
Zorza zmierzyła się z drużyną Arcano, zaś Aluprof z
Polonią. Organizatorzy zdecydowali, że niezależnie od
przebiegu spotkań, każde
kończy się po 3 setach. W
pierwszym spotkaniu Zorza bez problemu pokonała
ekipę z Suszca 3:0 (25:11,
25:10, 25:7). Tylko ciut bardziej natrudzić musiał się
Aluprof, który trochę kłopotów miał w drugim secie, ale
ostatecznie również wygrał
z Łaziskami 3:0 (25:12, 25:21,
25:8).

Aż 150 uczniów i
uczennic stanęło na
starcie XII Biegu Między
Pomnikami, który odbył
się w czwartek 12 maja
w Gołkowicach.

W ﬁnałowym spotkaniu Zorza pokonała Aluprof II Bielsko Biała

Mecz o miejsce 3. w turnieju wygrała drużyna Arauno,
pokonując po zaciętym boju
Polonię 2:1 (28:26, 22:25,
25:18). Jak się można było
spodziewać, sporo emocji
przyniósł pojedynek ﬁnałowy, w którym spotkały się

dobre znajome z sezonu ligowego, czyli Zorza i Aluporf
II. Lepiej zaczęły bielszczanki, które wygrały pierwszego seta. Kolejne dwie partie
należały już jednak do gospodyń i to one wygrały 2:1
(21:25, 25:20, 25:22).

Turniej „Eurovolley” zorganizował klub MKS ZORZA
Wodzisław Śląski w ramach
realizacji zadania publicznego „Przygoda z siatkówką”,
współﬁnansowanego przez
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu.
(art)

To tradycyjny wyścig, którego nazwa wzięła się stąd,
że rozgrywany jest na trasie,
której punkty wyznaczają pomniki Powstańców Śląskich.
W biegu udział wzięli tradycyjnie uczniowie ze szkół z
terenu gminy Godów a także
z czeskich Petrovic. Oddzielnie rywalizowali chłopcy i
dziewczęta z poszczególnych
klas szkół podstawowych i
gimnazjów. Wśród dziewcząt
wygrały Justyna Brzoza z SP
Gołkowice (konkurencji klas
V) oraz Sabina Wojtek z SP
Gołkowice (klasy VI). Wśród

chłopców najlepsi byli Andrzej Chrobok z SP Skrbeńsko (klasa V) oraz Karol Sitek
z SP Gołkowice (klasa VI).
Wśród gimnazjalistek w
swoich kategoriach najszybciej na mecie zameldowały
się Daria Hibner z Gołkowic
(klasy I), Adela Hanuskova z
Petrovic (klasy II) oraz Hana
Latova z Petrovic (klasy III).
Wśród gimnazjalistów zwyciężyli Łukasz Nitka z Gołkowic (klasy I), Karol Kowol
z Gołkowic (klasy II), oraz
Bartosz Rduch ze Skrzyszowa (klasy III).
Biegi odbyły się w ramach
projektu „Społecznie Razem”, doﬁnansowanego z
„Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolitej Polskiej
i Republiki Czeskiej 2007–
–2013”.
(art)

 PIŁKA NOŻNA – Odra Wodzisław

Wiele wskazuje na to, że Michała Buchalika w barwach Odry już
nie zobaczymy

zamierzał skorzystać z tej
opcji, bo liczył, że znajdzie
się klub, który z Odry go
wykupi. Zimą przebywał
na testach m.in. w Arce
Gdynia. Drużyna ekstraklasy liczyła jednak, że Buchalika uda się wyciągnąć
z Odry za darmo. Na to nie
przystał klub. Zawodnik
zawnioskował więc o rozwiązanie kontraktu i swoje
wywalczył.
Czy zatem utalentowanego bramkarza już w Odrze
nie zobaczymy? – To czy
dogra sezon w Odrze zależy
od jego decyzji – mówi Jarosław Skrobacz, trener Odry,
któremu w kontekście walki o utrzymanie przybył kolejny spory problem.
(art)

 PIŁKA NOŻNA – Odra Wodzisław

Odra otwiera się na kontakt z kibicami
Odra Wodzisław chce być
bardziej otwarta na kontakty z kibicami. Dlatego aby
ułatwić kontakt z klubem
uruchomiła, oprócz kontaktu telefonicznego, również
możliwość zapytań drogą
elektroniczną – poprzez
e-mail oraz komunikator
Gadu-Gadu.

Zapytania mogą dotyczyć
meczów Odry, biletów, pamiątek klubowych i innych
ważnych spraw z punktu widzenia kibica. Przyjmowane
będą również skargi, opinie
i spostrzeżenia na temat organizacji spotkań przy Bogumińskiej 8, co ma pomóc
lepiej zadbać o satysfakcję

kibiców. – Każda opinia
zostanie przeanalizowana,
a pomysły możliwe do realizacji zostaną wprowadzone
w życie – zapewnia klub na
swojej stronie internetowej.
Dzwonić można pod nr
32 455 13 94, mailować na
adres kontakt@ssow.pl lub
pisać na nr gg 35726843.

Od przyszłego sezonu planowane jest wprowadzenie
Kart Kibica, co ma pozwolić
jeszcze skuteczniej zadbać
o komfort oglądania, bezpieczeństwo i całą otoczkę
związaną z organizacją meczów Odry Wodzisław.
red.

FOT. GCKSIT

W zeszł ym t ygodniu
Krajowa Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych rozwiązała z winy
klubu kontrakt Michała
Buchalika z Odrą Wodzisław. Decyzji nadano
rygor natychmiastowej
wykonalności.
Oznacza to, że podstawowy do tej pory bramkarz
I-ligowca jest wolnym zawodnikiem. Decyzja jest
pokłosiem jesienno-zimowych zawirowań wokół
klubu. Jesienią większość
zawodników nie otrzymywała pensji, stąd w zimowej przerwie wielu z nich
postanowiło skorzystać z
opcji rozwiązania kontraktów z winy klubu. Michał
Buchalik początkowo nie

FOT. ARTUR MARCISZ

Kolejny problem Odry.
Została bez podstawowego bramkarza

Wiktoria Wĳa ze Skrzyszowa odbiera medal za drugie miejsce
wśród klas piątych. Na najwyższym stopniu podium uplasowała
się Justyna Brzoza z Gołkowic.

 NORDIC WALKING – Zawody MOSiR

Pomaszerują
o Puchar Dyrektora
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Wodzisławiu
zaprasza amatorów Nordic
Walkingu na Balaton. 21
maja odbędą się tutaj zawody
o Puchar Dyrektora MOSiR.
Udział w zawodach mogą
wziąć chętni w każdym wieku – organizator przewidział
starty w kilku konkurencjach
wiekowych od najmłodszej
– do 16 lat do najstarszej –
powyżej 50 lat. Warunkiem

uczestnictwa osób niepełnoletnich jest pisemna zgoda
rodziców. Mężczyźni będą
konkurować na dystansie 9
km, zaś kobiety na dystansie o 3 km krótszym. Start
do zawodów rozpocznie się
o godz. 11.00. Od godz. 9.00
do 10.30 potrwają zapisy w
biurze zawodów na Balatonie. Każdy uczestnik będzie
musiał uiścić kwotę 15 zł startowego.
(art)
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 SIATKÓWKA – Mistrzostwa Polski kadetów

 WYCISKANIE – Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji

Siatkarskie horrory w Bydgoszczy Dwa medale rybniczan
Podczas Międzynarodowych Mistrzostw Słowacji
w wyciskaniu sztangi leżąc
federacji WUAP, Polskę
reprezentowało dwóch rybniczan. Obaj znaleźli się na
podium.
Adam Kozłowski, w kategorii do 140 kg, wygrał z wynikiem 280 kg. Wynikiem tym
zwyciężył również w całej
kategorii open submasters.
Wśród juniorów bardzo do-

brze spisał się Damian Furga.
W kategorii do 90 kg zdobył
brązowy medal z wynikiem
165 kg.
Zawody odbyły się w Żylinie. Wystartowało w nich
86 zawodników ze Słowacji
oraz Polski i Węgier. Impreza na Słowacji była kolejnym
ważnym sprawdzianem rybniczan przed Mistrzostwami
Europy, które odbędą się w
Rybniku już w czerwcu. (pm)

 SZERMIERKA – Rybnik Cup

Międzynarodowy turniej
szermierczy
FOT. MAREK PIETRAS

W hali widowiskowo –
–sportowej w Rybniku–Boguszowice odbędzie się 11.
Międzynarodowy Turniej
Szermierczy „Rybnik Cup”
w szpadzie dziewcząt i
chłopców. Zawody odbędą
się w sobotę, 21 maja.
Kibice zobaczą w akcji

Drużyna Volleya Rybnik była o krok od wywalczenia awansu do półﬁnału mistrzostw Polski

Niewiele brakło, by kadeci
TS Volley sprawili ogromną
niespodziankę i uzyskali
awans do pół ﬁnału Mistrzostw Polski. W turnieju
w Bydgoszczy przeciwnikami rybniczan były kluby
mające pierwsze zespoły w
PlusLidze, czyli Bydgoszcz,
Olsztyn i Kędzierzyn Koźle.
Chemik Bydgoszcz i AZS
UWM Olsztyn to medaliści
mistrzostw Polski w latach
poprzednich.
Pomimo tego, że w Bydgoszczy i Olsztynie grają
zespoły z reprezentantami
Polski i siatkarzami sprowadzanymi z całego regionu,
rybniczanie byli o włos od
awansu.
W pierwszym meczu turnieju rybniccy siatkarze
zmierzyli się z gospodarzami. Po przegraniu pierwszej

partii (25–17), rybnicznie
otrząsnęli się z presji i zaczęli grać bardzo dobrą siatkówkę, wygrywając dwa kolejne
sety 25–23 i 25–18. Bydgoszczanie jednak zmobilizowali
się na 120 procent i wygrali
w czwartym secie 25–18. Tie–
–break rozpoczął się po myśli gospodarzy (4–1) jednak
zawodnicy Volleya szybko
wyrównali (4–4) i objęli prowadzenie na zmianie stron
8–6. Końcówka jednak znowu należała do bydgoszczan,
którzy ostatecznie wygrali
15–13.
W drugim meczu przeciwnikiem ekipy z Rybnika był
AZS UWM Olsztyn. Pierwszy set po bardzo dobrej
grze wygrali podopieczni
Kowalskiego 27–25. Drugi
set to prawdziwy siatkarski
horror zakończony wyni-

Volley Rybnik – Chemik Bydgoszcz 2–3
Volley Rybnik – AZS UWM Olsztyn 1–3
Volley Rybnik – MMKS Kędzierzyn Koźle 3–0
TS Volley: Dawid Małysza, Sebastian Inglot, Maciej Krakowczyk, Konrad Stajer, Dawid Adamczuk, Tomasz Brzezina, Rafał
Szymura, Radosław Niestrówj, Błażej Podleśny, Michał Szmajduch, Marcin Harazim, Wojciech Wowra
Trenerzy: Lech Kowalski, Wojciech Kasperski, Erwin Michalik

kiem 33–31 dla olsztynian.
Podobny przebieg miał set
trzeci wygrany przez Olsztyn 30–28. W czwartej partii
rybniczanie poderwali się
jeszcze do walki, ale ostatecznie AZS wygrał 25–20
i cały pojedynek 3–1. Trzeci mecz to pełna dominacja
rybnickich siatkarzy i pewna
wygrana 3–0 nad MMKS Kędzierzyn Koźle.
– Nasi siatkarze traﬁli do
bardzo mocnej (najmocniejszej) grupy. Mimo to pokaza-

li się z dobrej strony. Widać,
że poczynili dalsze postępy i
grają na poziomie czołówki
krajowej. Mocno przygotowania do turnieju mistrzowskiego pokrzyżowała OOM,
gdyż dwaj gracze, Rafał Szymura i Radek Niestrój, przez
2 tygodnie nie mogli trenować ze swoim zespołem, a
z Olimpiady wrócili w dniu
wyjazdu do Bydgoszczy –
powiedział Lech Kowalski,
opiekun rybnickiej drużyny.

zawodników: roczniki 1999
– młodsi walki grupowe do
4 traﬁeń – 2 minuty, walki
pucharowe do 8 traﬁeń – 3
rundy po 2 minuty. Rocznik
1997–98 walki grupowe do
5 traﬁeń – 3 minuty, walki
pucharowe do 15 traﬁeń – 3
rundy po 3 minuty.
(pm)

PROGRAM ZAWODÓW:
Godz. 10:00 kat. dzieci (ur. 99–01) chłopcy (mini szpady „0”)
Godz. 10.00 kat. dzieci (ur. 99–01). dziewczęta (mini szpady „0”)
Godz. 14:00 kat. młodzików (ur. 97–98) chłopcy
Godz. 14:00 kat. młodzików (ur. 97–98) dziewczęta
Finały bezpośrednio po zakończeniu walk eliminacyjnych.

 KOSZYKÓWKA – KK ROW Rybnik

Orczyk odchodzi z klubu

(pm)

 FOUR CROSS – Polish 4X Open

okazał się najlepszy. Denis
Drozd wyprzedził na mecie
Macieja Chmiela z Lublina.
Na ostatnim stopniu podium
stanął Remek Oleszkiewicz z
Zamościa.
Szkoda, że w zawodach nie
mogli wystartować Dawid
Niesłańczyk oraz Szymon
Smołka. Zawodnicy Progresy
Rybnik mieli realne szanse,
aby włączyć się do rywalizacji o zwycięstwo.
Zawody Polish 4X Open
powstały z inicjatywy zawodników rybnickiego Progresu
i są bardzo popularne wśród
fourcrossowców z całego kraju. Kolejna edycja cyklu już
19 czerwca w Warszawie,
gdzie również wybierają się
zawodnicy Progresu.
(pm)

Mirosław Orczyk, który w 2007 roku wprowadził koszykarki do
ekstraklasy rozstaje się z klubem

FOT. MAREK PIETRAS

Na rybnickim torze Wiśniowiec odbyły się zawody
w four crossie. Uczestnicy rywalizowali, zbierając
punkty do ogólnopolskiego
cyklu Polish 4X Open.
Obok Polaków w Rybniku
zjawiła się całkiem pokaźna grupa Czechów, których
obecność zawsze podnosi
poziom zawodów. Łącznie
na starcie rybnickiej imprezy pojawiło się aż 41 zawodników. – Cieszymy się, że
tak dużo zawodników przyjechało na nasze zawody. Fajnie, że pojawili się Czesi. Ich
obecność zawsze podnosi
poziom rywalizacji – powiedział Artur Nowakowski, organizator zawodów.
I to właśnie zawodnik zza
naszej południowej granicy

FOT. MAREK PIETRAS

Czech najlepszy na Wiśniowcu
Podczas zawodów na rybnickim Wiśniowcu ścigało się przeszło
czterdziestu zawodników

1. Denis Drozd – Hranice / Koloshop.cz
2. Maciej Chmiel – Lublin / LKKG
3. Remek Oleszkiewicz – Zamość / DARTMOOR
4. Łukasz Baran – Kędzierzyn – Koźle / Szczawno–Zdrój
5. David Spurny – Hranice / Specialized
6. Jakub Jonak – Vyskov / Scott fdf Team
7. Paweł Harazim – Rybnik / PROGRES
8. Rafał Czepan – Olsztyn / 4XK

Nie wiadomo, w której lidze
będą występować rybnickie
koszykarki. Rozstrzygnęła się
już jednak sprawa trenera
Mirosława Orczyka. Jak poinformował nas Gabriela Wistuba, prezes KK Utex ROW
Rybnik, opiekunowi rybnickich koszykarek wygasł
kontrakt, a klub nie zamierza
proponować Orczykowi nowego. – Głównym powodem
rozstania z dotychczasowym
trenerem jest niezrealizowanie celu, jakim było utrzymanie drużyny w ekstraklasie.
Już w styczniu poinformowałam trenera, że tylko pozostanie w lidze daje możliwość,
aby przedłużyć współpracę.

Jak się skończył sezon wszyscy wiedzą. Teraz pracujemy
nad budżetem. Jeżeli zbudujemy taki, który pozwoli na
występy w ekstraklasie i
będziemy pewni, że w niej
zagramy, zaczniemy rozmowy z potencjalnymi nowymi
trenerami – tłumaczy Wistuba. Mirosław Orczyk pracował w Rybniku od pięciu
lat. Wprowadził drużynę do
ekstraklasy. Trzy razy z rzędu awansował do najlepszej
ósemki ligi. W tym sezonie,
z powodów oszczędnościowych,
zakontraktowano
głownie młode, tanie zawodniczki. Skończyło się to degradacją do I ligi.
(pm)
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 PIŁKA NOŻNA – Amatorska liga RALP

 PIŁKA NOŻNA – Liga ROW

Drużyny walczące w amatorskiej ekstralidze rozegrały już po pięć meczów

Liga RALP na półmetku
Sezon 2011 w Rybnickiej
Amatorskiej EkstraLidze Piłkarskiej zapowiada się niezwykle ciekawie. Drużyny
są na półmetku rundy wiosennej ligi, a do walki o zwycięstwo pretenduje aż sześć
drużyn. To pokazuje jak
wyrównana jest stawka w
nowej odsłonie rozgrywek.
Dziewięć drużyn rozpoczęło rywalizację na początku
kwietnia. W tej stawce są
dwie nowe: występujący
w zeszłym roku w C-klasie
Sokół Chwałęcice oraz ﬁrmowa drużyna ZRB Noster.
Obie jedenastki średnio radzą sobie w rozgrywkach,
jednak mają potencjał, by
wygrywać z najlepszymi. W
pozostałych drużynach grających systematycznie w
lidze RALP także nastąpiły
zmiany. M.in. dawna drużyna Pro-Tech Rybnik zmieniła
nazwę na Ekipa Rybnik, zaś

FC Bobtrans na Rybnik-Nowiny. Szczególnie ta ekipa,
będąca czerwoną latarnią
w zeszłym sezonie, poczyniła spory postęp i liczy się
w walce o mistrzostwo. Na
uwagę zasługują jedenastki
Jedności Jejkowice i KWK
Rydułtowy-Anna, którym
znów udało się zebrać wielu
dobrych piłkarzy i na pewno
będą poważnym pretendentem do wygrania całej ligi.
Największą niespodzianką
są jednak drużyny KS Rybówka i Dżoga Team, dla których to dopiero drugi sezon
w lidze, a już zaaklimatyzowały się w gronie drużyn,
które także będą się liczyć
w ostatecznym rozrachunku. Duże wrażenie robią 22
bramki strzelone przez KS
Rybówkę, która pozostaje
najskuteczniejszą ekipą w
lidze. Do faworytów należą
także Czarne Fidosy. Do tej

KOLEJKA 5.
Sokół Chwałęcice – Sokół Chwałęcice 5:0
Rybnik Nowiny – Rybnik Nowiny 4: 0
Czarne Fidosy – Czarne Fidosy 0: 2
Ekipa Rybnik – Ekipa Rybnik 3:1
TABELA
1. Czarne Fidosy
2. KS Rybówka
3. Jedność Jejkowice
4. Dżoga Team
5. Rybnik Nowiny
6. KWK Rydułtowy-Anna
7. Sokół Chwałęcice
8. Ekipa Rybnik
9. ZRB Noster

4
4
4
4
5
5
5
5
4

10
9
9
9
9
9
3
1
0

KOLEJKA 6. 21–22.05
Czarne Fidosy – Dżoga Team
Ekipa Rybnik – ZRB Noster
Sokół Chwałęcice – KS Rybówka
Rybnik Nowiny – Jedność Jejkowice

pory nie przegrali jeszcze
meczu i są liderem po pięciu
kolejkach. Następna kolejka
odbędzie się już w nadchodzący weekend 21-22 maja.
(pm)

Nie zwalnia tempa lider
rozgrywek Ligi ROW Marat.
W kolejnym meczu pokonał
6:2 ostatnią drużynę w tabeli I ligi Solszyb, która przez
cały mecz grała w 9. Było
to przyjacielskie spotkanie,
gdyż w obu ekipach grają
zawodnicy z jednej „ﬁrmy”.
Na niezłe widowisko zapowiadało się starcie Meksyku z FC Żory. Obie drużyny
chciały podtrzymać dobrą
passę kolejnych wygranych.
Udało się to drużynie z Żor,
która wręcz znokautowała
meksykan aplikując im 5
bramek, nie tracąc żadnej.
Na pierwsze punkty liczyła drużyna z Baranowic.
Niestety, uległa 1:5 ekipie
Centrum. W kolejnym meczu padł wynik remisowy.
Zespół FC Kawasaki prowadził już 3:0 z Victorią, jednak potem dał sobie strzelić
bramki i musiał podzielić
się punktami. W najciekawszym meczu kolejki zdobywca pucharu Ligi ROW z
poprzedniego sezonu – Rymer podejmował mistrza ligi
– MaxBud. Na początku na
śliskiej murawie lepiej czuli
się zawodnicy mistrza i udokumentowali to strzeleniem
bramki w pierwszej połowie.
W drugiej dominował już
Rymer i ostatecznie wygrał
2:1. W ostatnim meczu, na
sztucznej murawie w Kamieniu, AP Instal wygrał z
FC Basseno 5:1.
Na drugoligowym froncie
nadal prowadzi Old Stars,
który miał ciężką przeprawę z Continentalem, jednak
zdołał wygrać 2:1 i umocnił
się na 1. miejscu w tabeli.
Na drugie miejsce awanso-

FOT. MARIUSZ MACHULIK

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Marat bez straty punktu

Piłkarze z Meksyku przegrali kolejny mecz w lidze

wał ponownie Amator pewnie pokonując Habrovą 5:3.
Niespodzianką zakończył
się mecz RKP – Lubar. Mu-

rowanym faworytem byli
gospodarze, jednak ulegli
gościom 1:3.

I LIGA
Kolejka 7.
Marat Rybnik - Solszyb Chwałowice 6:2
FC Baranowice - Centrum Rybnik 1:5
Felgus Meksyk - FC Żory 0:5
FC Kawasaki - Victoria Głożyny 3:3
Rymer Niedobczyce - MaxBud Rybnik 2:1

II LIGA
Continental Żory - Old Stars Boguszowice 1:2
Caroline Team Rybnik - Lubar Buzowice 1:3
RowRyb - Klimapol Radlin 2:4
Amator Boguszowice - FC Habrova 5:3
KS Kleszczów - Dżonsony 5:0
Iskra Rowień - Viking Rybnik 5:3
Ryfama Rybnik - FC Chwałowice 3:1
TABELA
1. Old Stars Boguszowice 7 21 24: 2
2. Amator Boguszowice
7 16 30: 15
3. Ryfama Rybnik
7 15 14: 6
4. Iskra Rowień
7 15 20: 15
5. Caroline Team Rybnik 7 13 27: 15
6. FC Habrova
7 13 27: 16
7. Klimapol Radlin
7 12 18: 16
8. Continental Żory
7 10 14: 21
9. KS Kleszczów
7 9 20: 17
10. Viking Rybnik
7 9 18: 19
11. Lubar Buzowice
7 7 11: 18
12. Dżonsony
7 3 8: 30
13. FC Chwałowice
7 1 6: 25
14. RowRyb
7 0 8: 30

AP Instal Chwałowice - FC Basseno 5:1
TABELA
1. Marat Rybnik
7 21 41: 5
2. AP Instal Chwałowice

7 17 37: 10

3. Rymer Niedobczyce

7 15 26: 9

4. FC Żory

7 15 25: 14

5. MaxBud Rybnik

7 11 20: 12

6. Felgus Meksyk

7 10 17: 21

7. Centrum Rybnik

7 10 17: 31

8. Victoria Głożyny

7

8 16: 19

9. FC Kawasaki

7

8 17: 23

10. FC Basseno

7

5 9: 19

11. FC Baranowice

7

0 8: 34

12. Solszyb Chwałowice

7

0 7: 43

(pm)

REKLAMA

��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������

14 sport-365.pl

RACIBÓRZ | WODZISŁAW | RYBNIK • wtorek, 17 maja 2011 r.

 WYWIAD TYGODNIA – Rozmowa z Mariusze Ilnickim, trenerem kobiecej drużyny piłkarskiej Czarnych Gorzyce, która awansowała do II ligi

Jestem dumny z tych dziewczyn

– Przy takiej liczbie zawodniczek to można zrobić drużynę rezerw.

– Tak. I takie plany nawet
były, niestety na przeszkodzie stoją ﬁnanse. Drużyna
rezerw generowałaby kolejne
koszty, na które nas nie stać.
Może dla części piłkarek uda
się znaleźć inne rozwiązanie.
Pracuję nad tym, by stworzyć
amatorską ligę, która rozgrywałaby mecze na boiskach
Orlik. Wiem, że takim rozwiązaniem byłyby zainteresowane inne drużyny. Być
może uda się też stworzyć
szkółkę piłkarską dla dziewczyn na Orliku w Gorzycach.
To na razie plany, a co z tego
wyjdzie, to zobaczymy.
– Jak się trenuje dziewczyny? To chyba wygląda nieco inaczej niż w przypadku
mężczyzn.
– Zdecydowanie. Po pierwsze trzeba pamiętać o tym,
że jakość gry w grupie tylu
dziewczyn jest bardzo zróżnicowana. Mam w drużynie
dwie dziewczyny – Nikolę
Kaletkę i Monikę Jaskółę,
które już są reprezentantkami kraju w swoich grupach
wiekowych. Kilka innych,
jestem o tym przekonany,
wkrótce też dostanie powołania. Z drugiej strony są
piłkarki, które dopiero roz-

REKLAMA
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poczynają trenowanie, bo do
tej pory kopały gdzieś tam u
siebie na podwórku, czy na
boisku z kolegami. Oczywiście każda potraﬁ kopać,
biegać, ale piłka w dużej mierze polega na odpowiednim
ustawianiu się na boisku, na
realizowaniu założeń taktycznych. Dlatego najważniejszym zadaniem będzie
wypracowanie przez drużynę swojego stylu gry. Myślę,
że to się uda. W jednej z ostatnich kolejek tego sezonu, w
meczu przeciwko Tychom
nakazałem zawodniczkom,
by w pierwszej połowie starały się głównie utrzymywać
przy piłce, by nie próbowały
atakować. Efekt był taki, że
na 35 minut gry, w posiadaniu piłki byliśmy przez 28
minut. To była taka mała
Barcelona. Kibice kręcili nosami, ale dziewczyny pokazały, że potraﬁą wypełniać
założenia taktyczne.
– Sposób treningu to jedno.
Oprócz tego trzeba też jednak umieć dotrzeć do zawodniczek. Pan, mężczyzna,
nie ma problemów w komunikacji z dziewczętami?
– Mamy w drużynie zdecydowanie
przyjacielski
układ, przez to w ogóle nie
mam problemów, by się ze
swoimi zawodniczkami dogadać. Jedynym problemem
i to trudno też powiedzieć,
że przez kogoś zawinionym,
jest frekwencja na treningach. Niektóre dziewczyny
mają problemy z dojazdem,
bo mieszkają aż w Polskiej
Cerekwi lub Pszczynie. Inne
mają problemy w domu, bo
rodzice nie chcą, by grały w
piłkę, więc też nie zawsze
mogą przyjść na trening. To
jest jakiś kłopot, z którym
w II lidze będziemy musieli
sobie poradzić, bo treningi
będą odbywać się regularniej niż do tej pory.
– Cała kariera Mariusz Ilnickiego związana jest raczej z męską piłką. Jak pan
traﬁł do kobiecej odmiany
tego sportu?
– Jak to często bywa przez
zupełny przypadek. Bliska
mi osoba zaproponowała,
bym przez jakiś czas na zastępstwo potrenował piłkarki Unii Racibórz. I tak się
zaczęło. Okazało się, że trenowanie sprawia mi wielką
przyjemność, więc zacząłem
się w tym kierunku rozwijać.
Tutaj w Gorzycach przez pewien czas pomagała mi Renata Luberda, ale niestety
jakiś czas temu musiała zrezygnować z gry i treningu.
Sytuacja życiowa zmusiła
ją do wyjazdu za granicę, do
Anglii. Brakuje mi jej, bo bardzo wiele pomagała tej drużynie. Ja oprócz trenowania
poświęcam w Gorzycach

Mariusz Ilnicki, lat 39, reprezentant Polski w futsalu
oldbojów, występuje również w III–ligowym LZS–ie
Piotrówka, trener Czarnych
Gorzyce, z którymi awansował właśnie do II ligi.

FOT. ARTUR MARCISZ

– Drużyna piłkarska Czarnych Gorzyce w tym sezonie dopiero debiutowała w
rozgrywkach, a mimo to od
razu awansowała do II ligi.
– Ciężko ten sezon nazwać
debiutem tej drużyny. Musimy pamiętać, że większość
zawodniczek w poprzednim
sezonie walczyła w barwach
rezerw Unii Racibórz o mistrzostwo II ligi, więc jest to
już zespół ograny. Oczywiście przybywa nam debiutantek, które do tej pory
nie trenowały regularnie.
O naszej drużynie jest coraz głośniej i ciągną do nas
dziewczyny, które chcą spróbować swoich sił w piłce. A
teraz w kontekście naszego
awansu do II ligi zaczynają
się z nami kontaktować piłkarki bardziej doświadczone, które słysząc, że mamy
tutaj dobrą i ciekawą drużynę, chciałyby nam pomóc w
II lidze. Myślę, że w sumie
będę miał do dyspozycji 30
dziewczyn. Ilość będzie odpowiednia. Moim zadaniem
będzie przekucie tej ilości w
odpowiednią jakość.

Mariusz Ilnicki ma nadzieję, że Czarne Gorzyce mimo problemów organizacyjnych wypatrują w II lidze

sporo czasu na załatwianie
spraw organizacyjnych, zajmowanie się otoczką, więc
pomoc kogoś takiego jak Renata była bardzo cenna.
– Jak to się stało, że traﬁł
pan akurat do Gorzyc?
– Rok temu z różnych powodów moja współpraca
z Unią dobiegła końca. Razem ze mną z drużyny rezerw postanowiło odejść 18
dziewczyn. Ojciec jednej z
nich, kierownik tamtej drużyny Czesław Parma, który
mieszka w Gorzycach zaproponował, by spróbować
stworzyć drużynę właśnie
przy Czarnych Gorzyce. Na
pomysł przystał prezes klubu Tomasz Lamczyk, któremu należą się przy tej okazji
wielkie słowa uznania. Pan
prezes był tą osobą, która nie
bała się podjąć ryzyka stworzenia kobiecej drużyny i w
dalszym ciągu stara się nas
tam w jakimś zakresie wspierać, chociaż wiadomo, że teraz sporą część jego uwagi
przykuwa drużyna męska
zagrożona spadkiem z klasy
okręgowej.
– Nie brakuje sygnałów, że
wasz start w II lidze jest zagrożony.
– Niestety problemów nam
nie brakuje. Z jednej strony
kłopotliwa jest organizacja
treningów. Czarni mają tylko jedno boisko, na którym
muszą zmieścić się drużyna
męska, drużyny juniorskie
i jeszcze my. W tej akurat
kwestii jest jednak nadzieja

na poprawę, bo klub buduje boisko treningowe, więc
powinno być luźniej. Dużo
większym problemem są
ﬁnanse. W zarządzie klubu
pojawiają się głosy, że Czarni i tak mają za dużo drużyn
do utrzymania. Drużyna
kobieca jest najmłodszym
dzieckiem klubu, więc może
się zdarzyć, że w pierwszej
kolejności trzeba będzie z
niej zrezygnować. Tak naprawdę dopiero w najbliższych dniach okaże się, czy
kobieca piłka w Gorzycach
przetrwa.
– Od czego będzie zależeć
ewentualnie to, czy zagracie jeszcze dla kibiców w
Gorzycach?
– Na pewno klubowi brakuje
środków. Szansą dla nas jest
pozyskanie sponsorów i nie
ukrywam, że prowadzę rozmowy z kilkoma osobami.
Przy czym chciałbym zaznaczyć, że nie chodzi tu o nie
wiadomo jaki sponsoring.
Nam w zasadzie wystarczy
jeśli ktoś pokryje koszty, jakie musimy ponosić, udając
się na mecze wyjazdowe. W
przypadku II ligi koszty te są
nieco większe, bo drużyn a
więc i spotkań do rozegrania jest nieco więcej niż w
III lidze.
Chciałbym podkreślić, że
dziewczyny grają zupełnie
za darmo. One przychodzą
na treningi i na mecz dlatego, że to lubią. Nie ma wśród
nich takiego podejścia jakie
niestety istnieje w piłce męskiej, gdzie zawodnicy nawet

niskich klas rozgrywkowych
mają nieraz jakieś miesięczne kontrakty w wysokości
kilkuset złotych. One się cieszą, że tworzą coś fajnego, że
tworzą zgrany zespół, który
stać na walkę o awans. Oczywiście też chciałbym dziewczynom płacić chociażby za
dojazdy na treningi. Kilka
z nich przyjeżdża z bardzo
daleka, przeznaczając swoje kieszonkowe na paliwo.
Więc jeśli by się udało znaleźć kilku sponsorów, to
czemu nie miałyby otrzymywać jakichś niedużych pieniążków. Byłaby to dla nich
dodatkowa motywacja. Chociaż i bez tego motywacji tym
dziewczętom naprawdę nie
brakuje. Jestem z nich bardzo
dumny. Mimo wielu przeciwności one chcą grać.
– Czego w takim razie drużynie i jej trenerowi życzyć?
– Tego byśmy wystartowali
w II lidze. To już nawet nie
życzenie, a nasze największe
marzenie na ten moment.
Przyciągamy na mecze więcej kibiców niż drużyna
męska. To nasze piłkarki są
reprezentantkami kraju, promując w jakiś sposób klub i
gminę. Z całym szacunkiem
dla drużyny męskiej, ale nie
wydaje mi się, by w najbliższym czasie była w stanie
osiągnąć takie wyniki. Wiadomo, że kobiecych drużyn
w Polsce nie jest dużo, ale II
liga to zawsze II liga. A my
do niej właśnie awansowaliśmy.
Rozmawiał Artur Marcisz
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 GOLF – Aby grać w golfa należy zdobyć swoiste golfowe prawo jazdy – zieloną kartę. Koszt związane z grą są porównywalne do tych, które ponosimy jeżdżąc na nartach.

 PIŁKA NOŻNA – Półmetek rundy wiosennej

Zbudować modę na golfa Rycerze wiosny
Tak można powiedzieć
o dwóch raciborskich
drużynach na półmetku rundy wiosennej,
które uczestniczą w
rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi i klasy
okręgowej w piłce
nożnej.

Dariusz Pejas (z lewej), trener z Tychów tłumaczy Tomaszowi Kieczce o co chodzi w golﬁe

Gdy jeden ze znajomych
próbował namówić ﬁrmy
produkujące sprzęt golfowy, aby otworzyły przedstawicielstwo w Polsce, za
każdym razem słyszał jedną
odpowiedź – „u was nie
ma rynku”. Patrząc na ilość
graczy trudno się z nimi nie
zgodzić. Można jednak ten
fakt zinterpretować inaczej.
– To znaczy, że u nas jest
ogromny potencjał. To tylko
kwestia czasu aż Polacy zaczną grać – twierdzi Dariusz
Pejas, trener z Tyskiego
Klubu Golfowego.
Pod jego okiem na początku maja dwie grupy adeptów
z Rybnika ukończyły kurs
tzw. zielonej karty, który
uprawnia do wstępu na pola
golfowe. – Gra na pewno nie
jest prosta. Dużo elementów
składa się na to, aby piłka leciała daleko, a co ważniejsze
w kierunku, którym chcemy.
Ja jednak jestem kupiony.
Mam nadzieję, że uda mi się
wciągnąć w tą zabawę moich
znajomych – mówi Tomasz
Kieczka, jeden ze świeżo
upieczonych golﬁstów.

Koszty jak
w narciarstwie
– Uważam, że koszty związane z grą w golfa są podobne do tych, które ponosimy,
jeżdżąc na nartach. Oczywiście to zależy od tego, gdzie
gramy i jak często. Minęły już jednak czasy, gdy na
uprawianie golfa mogli pozwolić sobie tylko najbogatsi
– twierdzi Krystian Alder, wiceprezes Rybnickiego Kluby
Golfowego.
Koszt wyżej wspomnianego kursu na zieloną kartę
wacha się od kilkuset do tysiąca złotych, w zależności,
jaki klub je organizuje. Po
nim adept może już grać na
większości pól. Zielona karta nie ma żadnego terminu,
więc opłata za kurs jest jednorazowa. Różne są koszty

dotyczące wynajęcia trenera. Na dobrego trzeba sobie
zarezerwować minimum
100 zł za lekcję. Oczywiście
przy większej ilości chętnych, stałych zleceniach
ceny spadają. Aby zagrać na
polu dziewięciodołkowym,
w tygodniu – trzeba się liczyć z wydatkiem od 40 do
70 złotych. W weekend ceny
wzrastają o 20 procent. Gra
na pełnych osiemnastodołkowym polu to koszt rzędu
100 – 150 zł. Wiele klubów
organizuje promocje. Np.
mniej zapłacimy, gdy rundę
zaczniemy przed 12.00. W
poniedziałki są tzw. Happy
Hour – wtedy cena spada
nawet o 50 procent. Golﬁści
z naszego regionu grają najczęściej w Siemianowicach
Śląskich, Pszczynie oraz na
polach czeskich. Kilka kilometrów za Cieszynem znajduje się pole w Ropicach. Z
Chałpkami sąsiadują Silherowice. Blisko jest również do
Ostravicy. Dwa pola znajdują
się również niedaleko Krakowa, jedno w Częstochowie.
Ceny kijów golfowych są
bardzo różne. Na początek
wystarczy kupić kilka – kosztuje to od 150 do 400 zł. W
zależności od potrzeb i stanu
ﬁnansów.
Golﬁści zrzeszeni w RKG
marzą o swoim polu. – Mam
nadzieję, że kiedyś w naszym
mieście uda się zrealizować
ten ambitny plan. Moim
zdaniem pole golfowe to
duża nobilitacja dla każdego
miasta. Warto się nad tym
zastanowić – twierdzi Krystian Alder. Wylicza również turnieje, które klub już
zorganizował. Ostatni odbył
się w Siemianowicach Śląskich i wzięło w nim udział
przeszło osiemdziesięciu zawodników. Kolejny, dla początkujących, odbędzie się
w Pszczynie. Będzie nosił
wymowną nazwę: Easy golf
RKG.

RYBNICKI KLUB GOLFOWY
Rybnicki Klub Golfowy powstał 4 kwietnia 2008 roku, założony
przez 24 pasjonatów golfa z Rybnika i okolic. Prezesem został
Piotr Dragon i jest nim do dzisiaj. Bardzo aktywnie w klubie
działa Krystian Alder. Celem klubu jest propagowanie golfa
jako dyscypliny sportowej oraz atrakcyjnej formy aktywności
podnoszącej sprawność ﬁzyczną i intelektualną. Poza tym chodzi o wspólne spędzanie czasu, rywalizację i grę. Na driving
range w Suminie klub zorganizował pierwszy kurs Zielonej Karty. W ubiegłym miesiącu odbyły się kolejne, a adepci egzamin
zdawali na polu golfowym w Paczółtowicach k/Krakowa.
Członkowie RKG regularnie biorą udział w turniejach golfowych
organizowanych na terenie Polski jak i za granicą. Obecnie klub
liczy przeszło 40 członków.
POLA GOLFOWE
W Polsce golf dopiero raczkuje. W związku z tym nie ma za
wiele pól golfowych. Mieszkańcy naszego regionu nie mogą
jednak narzekać. Oprócz pola w Pszczynie (9 dołków), Siemianowicach Śląskich (18), Częstochowie (18) mają do dyspozycji
pola w Czechach. Tuż za granicą znajdują się znakomite pola
m.in. w Ropicach, Silherowicach czy Celadnje. Dojazd tam nie
zabiera więcej niż 60 minut.
ZAWODNICY
Aby grać w golfa trzeba ukończyć odpowiedni kurs – zdobyć
tzw. zieloną kartę. Ona uprawnia do gry na większości pół na
całym świecie. W obecnej chwili na stronie Polskiego Związku
Golfa zarejestrowanych jest 2309 graczy. W Czechach, które
nazywane są „golfowym tygrysem środkowej Europy”, zarejestrowanych jest przeszło 50 tys. zawodników. Wdrożony jest
program „Graj w golfa, zmień życie” – jego efektem ma być 100
tys. golﬁstów w 2013 roku. Na Węgrzech jest 13 pól i golﬁstów
mniej niż u nas. W ogromnej, 150–milionwej Rosji gra 18 tys.
zawodników na 17 polach.

Spokój, cisza
i przyroda
Wszystkich, którzy pierwszy raz pojawiają się na polu
golfowym urzeka panujący
tam klimat. Najczęściej są
to ogromne połacie zieleni. – Gdy ostatnio byłem w
Pszczynie podczas całej gry
towarzyszył nam bocian. Ale
naprawdę piękne pola są w
Czechach. Czasami nie chodzi już o samą grę, ale o obcowanie z przyrodą. Chociaż
fajnie jest oczywiście traﬁć
do dołka – dodaje Kieczka,
który właśnie czeka na swoje pierwsze kije.
Trudno obecnie ustalić
kiedy i gdzie narodził się
golf. Już w czasach średniowiecznych grano w kilka
gier polegających na ude-

rzaniu małej piłki kijami do
celu. W Europie południowej, Francji i Włochach
grano w pallemaille, W
Belgii w chole. Przed 1939
rokiem w Polsce działały
pola golfowe w Warszawie
Powsinie, Gdańsku, Łańcucie, Katowicach i Szczawnie. Te ostatnie powstało w
ówczesnym Bad Sazbrunn
w 1906. Obecnie mamy
27 pól golfowych. Czy jest
szansa, aby w najbliższym
czasie przybyły kolejne? To
wszystko zależy od tego, czy
Polacy przekonają się do
golfa. I nie mam tu na myśli gry Tiger Woods 2011 na
PC tylko realne spacery po
przepięknych polach w Polsce i poza jej granicami.
Marek Pietras

Zespoły Unii i Rafako Racibórz nie zachwycały swoją grą, a przede wszystkim
wynikami osiąganymi w
rundzie jesiennej obecnego sezonu. Czwartoligowa
Unia w piętnastu meczach
wygrała z Carbo Gliwice,
Nadwiślanem Góra i Polonią Marklowice oraz zremisowała z Zaporą Porąbka, co
dało jej łącznie zaledwie 10
punktów i miejsce zagrożone spadkiem do klasy okręgowej. Zupełnie inną Unię
zobaczyli kibice wraz z wiosną. Wiele osób zastanawia
się, co było powodem takiej
metamorfozy klubu ze Srebrnej. – Stabilizacja w kadrze
klubowej miała duży wpływ
na naszą grę. Przed jesienią
zespół opuściło dziewięciu
podstawowych zawodników,
a my musieliśmy załatać
braki w składzie juniorami
– mówi Andrzej Marców,
trener Unii. Do drużyny
przyszło w przerwie zimowej kilku dobrych graczy,
którzy wzmocnili rywalizację o miejsce w pierwszym
składzie. – Osobiście mogę
powiedzieć, że świetnie
przepracowaliśmy zimowy
okres przygotowawczy. Sparingi przegrywaliśmy, ale to
nie wyniki były ważne tylko
forma, która miała przyjść
wiosną – przekonuje Marców. Jak widać czarno na
białym, dobra forma unitów
przyszła, a wraz z nią rewelacyjne wyniki. Na dziewięć
meczów pięć zakończyło się
zwycięstwem podopiecznych Marcowa, dwa zremisowali i ponieśli tylko dwie
porażki. Przyszłość Rogów,
Zapora Porąbka, Gwarek
Ornontowice, MRKS Czechowice–Dziedzice i Nadwiślan Góra, musieli uznać
wyższość ekipy z Raciborza. Wyniki raciborskiego
czwartoligowca sprawiły, iż

z piętnastego miejsca, zajmowanego po rundzie jesiennej,
awansowali na dwunaste
i mają dziewięć punktów
przewagi nad strefą spadkową.
Podobnie rzecz się miała z
zespołem Rafako, występującym o klasę niżej od Unii.
Ekipa prowadzona przez
trenera Wojciecha Grabinioka, co prawda znajdowała się na bezpiecznym,
dziesiątym miejscu w tabeli klasy okręgowej, ale
nad strefą spadkową zbyt
dużej przewagi nie miała.
Dwadzieścia punktów Rafako zdobyło w rundzie
jesiennej. Prawie taki sam
dorobek raciborzanie zgromadzili już w połowie rozgrywek wiosennych.
W drugiej części sezonu
zdobyli siedemnaście punktów. To zaledwie o jeden
punkt mniej, niż zdobył
lider tabeli Gosław Jedłownik (GKS 1962 Jastrzębie).
I podobnie jak w przypadku Unii, kibice mogą sobie
zadać pytanie, co jest przyczyną tak świetnej formy
drużyny grającej przy ulicy
Łąkowej? – Myślę, że przyzwyczailiśmy się już do
poziomu, jaki prezentują
kluby z okręgówki i wiemy
czego możemy się po nich
spodziewać – ocenia Wojciech Grabiniok, grający
trener Rafako. Atutem jest
wyrównany skład i świetna
atmosfera w zespole. – Na
pewno swoje też zrobili
mocni sparingpartnerzy w
okresie zimowym – podkreśla Grabniok. Na siedemnaście zdobytych punktów na
wiosnę składają się wygrane m.in. z Jednością Jejkowice, Silesią Lubomia czy
Rymerem Rybnik. – W niektórych meczach mieliśmy
dużo szczęścia, co pozwalało nam zainkasować komplet punktów – przyznaje
trener Wojciech Grabiniok.
Do końca sezonu pozostało
już niewiele spotkań i jeśli
nadal obu drużynom uda
się podtrzymać wysoką
częstotliwość zwycięstw, to
można być więcej niż pewnym, że sezon będzie można uznać za co najmniej
udany.

TABELA – RUNDA WIOSENNA
IV liga:
1. Przyszłość Rogów – 22,
2. Polonia Marklowice – 18,
3. Unia Racibórz – 17,
3. Nadwiślan Góra – 17,
5. AKS Mikołów – 16,
5. Rekord Bielsko–Biała – 16
Klasa okręgowa:
1. LKS Krzyżanowice 19,
2. Gosław Jedłownik (GKS 1962 Jastrzębie) – 18,
3. Rafako Racibórz – 17,
4. Forteca Świerklany – 15,
4. Czarni Gorzyce – 15,
4. LKS 1908 Nędza – 15

(kozz)
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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

kultura 31
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Skorzystało
10 szkół

WODZISŁAW

Teatr ruchu „Bez Słów” zebrał ogromne brawa

– Kolejny koncert charytatywny „Czyń Dobro”

Powiedzieli wiele
bez jednego słowa
Stanisław Soyka był gwiazdą koncertu charytatywnego
„Czyń Dobro”, który odbył się
13 maja na scenie Wodzisławskiego Centrum Kultury. Został on przygotowany przez
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu, jako
podziękowanie dla osób, które wspierają placówkę w jej
misji.
Najpierw jednak scenę
WCK opanowali aktorzy
szkolnego teatru ruchu „Bez
Słów” – nauczyciele i ich podopieczni z umiarkowanym i
znacznym stopniem niepełnosprawności. Na swój sposób wprowadzili publiczność
w otaczający ich świat wrażliwości, w którym nie brakuje miejsca dla takich uczuć
jak miłość czy złość. Wyjątkowy spektakl podkreślała
odpowiednio dobrana ścieżka dźwiękowa, która pogłębiała aurę pewnej tajemnicy.
Spektakl był swego rodzaju
przekazem dla świata osób
w pełni zdrowych. – Te dzieci też mają swoje marzenia
i potrzeby. Różnią się jedynie w formie ich realizacji
– podkreśla Bożena Rączka, dyrektor Zespołu i zarazem reżyser spektaklu. Za

Autorzy książek na
wyciągniecie ręki

WODZISŁAW W czerwcu
zakończy się jeden z kilku
projektów unijnych, na które urząd miasta otrzymał
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Chodzi
o przedsięwzięcie pn. „Kultura kluczem do rozwoju”.
Na jego realizację miasto
otrzymało prawie 600 tys. zł.
W realizowanym od września 2010 roku projekcie
wzięło udział 1000 uczniów
z 10 wodzisławskich szkół, w
tym 9 szkół podstawowych:
nr 2,4,8,9,10,15,17,21 i 28 oraz
jednego gimnazjum – nr 4.
Głównym celem projektu
jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych, jak również
wzrost jakości nauczania w
szkołach. Zajęcia pozalekcyjne, w jakich młodzi ludzie
uczestniczą, są prowadzone
w formie kół artystycznych,
w tym: muzyczno-wokalnych, plastycznych, tanecznych oraz teatralnych.

W Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej realizowany jest projekt „Książkowy
zawrót głowy”, doﬁnansowany przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Program przewiduje promocję czytelnictwa poprzez
spotkania z pisarzami. Zajęcia odbywają się nie tylko w

(red)

Ewa Chotomska odwiedziła bibliotekę 11 maja

siedzibie głównej biblioteki,
ale także na ﬁliach usytuowanych w wodzisławskich
dzielnicach.
W poniedziałek 9 maja odbyło się spotkanie autorskie
z Melanią Kapelusz – absolwentką prawa i studiów
literacko-artystycznych na
Uniwersytecie
Jagiellońskim, autorką książek dla
dzieci m.in. „Krasnoludki”,
„Koty czyli historie z pewnego podwórka”, „Kinga i
co z niej wyrośnie”. Dzień
później do biblioteki przyjechała ilustratorka i autorka
książek dla dzieci – Aleksan-

Powiat
oczami
artystów

Przed koncertem osoby, chcące wesprzeć placówkę, mogły
wziąć udział w aukcji prac, których autorami byli nauczyciele i
podopieczni Zespołu

swój występ aktorzy zebrali
owację na stojąco. Nie był to
bynajmniej koniec wrażeń
artystycznych, bo już chwilę
później na scenie pojawił się,
pochodzący z Żor, Stanisław
Soyka. Wokalista jazzowy zaprezentował swoje największe przeboje, a także utwory,
które znajdą się na jego nowej płycie.

Przed występami w jednej
z sal WCK odbyła się aukcja
prac, przygotowanych wspólnie przez wychowawców
i podopiecznych Zespołu.
Środki uzyskane z ich sprzedaży zostaną przeznaczone
na rozwijanie działalności
placówki.
(art)

dra Cieślak. Uczniowie mieli
okazję poznać kulisy projektowania książek i innych wydawnictw. W środę 11 maja
w Wodzisławiu po raz kolejny gościła Ewa Chotomską,
która poprowadziła konkursy dla dzieci i zorganizowała
prawdziwą konferencję prasową.

POWIAT Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu i Grupa
Artystyczna Konar zapraszają artystów malarzy zamieszkałych na terenie
powiatu wodzisławskiego
do udziału w projekcie „Powiat wodzisławski oczami
artystów”. Przedsięwzięcie
ma na celu stworzenie kolekcji obrazów malarskich
ukazujących piękno krajobrazu i architektury powiatu
wodzisławskiego oraz dokumentujących dziedzictwo
kulturowe regionu. Obrazy
posłużą do wydania unikatowych widokówek i wizytówek promujących powiat
oraz artystów. Regulamin i
kartę zgłoszeń można pobrać
ze strony internetowej starostwa.
(red)

MARKLOWICE

„Słowne igraszki” – to z kolei temat spotkania z Barbarą
Gawryluk, które miało miejsce 12 maja. Autorka książek
dla najmłodszych, tłumaczka
i dziennikarka radiowa przekonywała, że warto opisywać
historie, które dzieją się wokół nas. Gościem biblioteki
13 maja był z kolei Wojciech
Widłak. Pojawił się w przebraniu Profesora Kurzawki,
jednego z bohaterów swoich książek. W poniedziałek
16 maja odbyło się ponadto
spotkanie z Grzegorzem Kasdepke, kolejnym autorem
książek dla dzieci.
(red)

– Koncert papieski

W hołdzie papieżowi

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Stanisław Soyka

– Promują czytelnictwo
wśród najmłodszych
WODZISŁAW

MIRAŻ POKAZAŁ KLASĘ

Wśród wykonawców na scenie pojawił się młodzieżowy zespół
„CODA”, działający przy marklowickim gimnazjum

Jedna z grup tańcem promowała tegoroczne wakacje

W sobotę 14 maja w Wod z i s ł aw s k i m C e n t r u m
Kultury odbył się 19 kon-

cert premierowy zespołu
t ane c znego M iraż . N a
scenie zaprezentowali

Na scenie pojawili się także najmłodsi tancerze

się ﬁnaliści mistrzostw
świata, wicemistrzowie
Europy jazz dance i wice-

mistrzowie Polski dance
show.
(raj)

„Góralu, czy ci nie żal” i
„Barka” – między innymi
takie piosenki można było
usłyszeć podczas koncertu,
zorganizowanego 13 maja,
w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Marklowicach. Data spotkania odbywającego się pod hasłem: „To
Twój duch jednoczy serca w
nas” została wybrana nieprzypadkowo. W tym dniu przypadała bowiem 30. rocznica
zamachu na Ojca Świętego
Jana Pawła II. Wydarzenie
to, jak również krótką historię życia i działalności papie-

ża przypomniano podczas
muzycznego spotkania. Przy
pełnej sali, w marklowickiej
szkole wystąpił zespół muzyczny „CODA” , działający
przy tutejszym gimnazjum,
chór „Spójnia”, zespół „Tęcza” oraz paraﬁalna grupa
muzyczna,
wspomagana
przez świetnie grającego na
harmonijce ustnej wikarego
– księdza Leszka Swobodę.
Koncert został zorganizowany przez Urząd Gminy w
Marklowicach.
Anna Burda-Szostek
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Paweł Jędras z Radlina podczas badania

WODZISŁAW

Pielęgniarki: od lewej Joanna Pawletko, Ewelina Gruszyc, Henryka Kulig

– Bezpłatne badania nerek cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem

Przyszli zbadać nerki, by nie było za późno
Mieszkańcy Wodzisławia i
całego regionu zjawili się 14
maja w stacji dializ Fresenius
Nephrocare. Przyszły 433
osoby. Badanie jest szybkie
i dla większości bezbolesne.
Polega na pobraniu krwi, której zbadanie w laboratorium
da odpowiedź, czy funkcja
wydalnicza nerek jest prawidłowa. – Wynik określa
poziom kreatyniny, a na
jego podstawie jesteśmy w
stanie wyliczyć wskaźnik ﬁltracji kłębuszkowej – mówi
dr Adam Riemel, nefrolog
i szef wodzisławskiej stacji
dializ Fresenius Nephrocare,
który pełnił dyżur podczas
akcji. – Dziękujemy mieszkańcom za tak szeroki odzew
na naszą kampanię. To ważne, że poświęcili część soboty
na wizytę u nas i pobranie
krwi. Ludzie często boją się
badań, nie chcą dowiedzieć
się o swojej chorobie, wolą
żyć w nieświadomości. Dlatego nie wiedzieliśmy, czy

odpowiedzą na nasze zaproszenie – dodaje dr Riemel.
Wyprzedzić chorobę
Odpowiedziało
bardzo
wielu. – Zachęciła mnie do
badania moja dziewczyna
Sylwia. Wspólnie zjawiliśmy się w Wodzisławiu.
Uznaliśmy, że warto skorzystać z bezpłatnych badań i
wiedzieć w jakim stanie są
nasze nerki. Lepiej zrobić to
już teraz. Potem może być za
późno – mówi Paweł Jędras
z Radlina. Podobnie uważa
Ewa Kubala z Wodzisławia.
Chce mieć pewność, że jej
nerki dobrze pracują. – Kiedy byłam w ciąży trochę mi
dokuczały. Wolałam więc
przyjść i to sprawdzić. Tym
bardziej, że zaliczam się do
tzw. grupy ryzyka. Mój brat
już w wieku 19 lat miał poważne problemy z nerkami.
Siostra także choruje na nerki – wyjaśnia pani Ewa. Do
badań pod kątem wykrywa-

nia chorób nerek przekonywał podczas akcji Dariusz
Zając ze Stowarzyszenia
Osób Dializowanych „Nephros”. Nie tylko odpowiadał
na pytania zainteresowanych akcją, ale także wyjaśniał zagadnienia związane
z transplantologią. – Tego
typu badania są niezwykle
pożyteczne. W wielu przypadkach pozwalają wykryć
choroby nerek wcześniej, co
może nawet uratować życie.
Najważniejsze to nie zwlekać
i wyprzedzić chorobę – uważa Dariusz Zając.
Sprawnie
i bez komplikacji
Mimo iż chętnych na badania było znacznie więcej niż
przewidywano, kolejek nie
było. Każdy przychodził na
wyznaczoną wcześniej godzinę. – Badania przebiegły
bardzo sprawnie. Pacjenci
wymieniali się co 5 minut.
Nie było większych proble-

mów i komplikacji – relacjonuje Lucyna Szymon,
pielęgniarka oddziałowa. Ze
względu na bardzo duże zainteresowanie zdecydowano
o przeprowadzeniu drugiej
akcji. Badania odbędą się 14
czerwca. Lista chętnych jest
już zamknięta. Niewykluczone, że będą kolejne przedsięwzięcia. Jeśli tak się stanie,
poinformujemy na naszych
łamach.
4 miliony Polaków ma
problemy z nerkami
Co najmniej 4 miliony Polaków (inne szacunki mówią
o 4,5 mln) ma chore nerki.
Większość z nich nie wie
o swoich dolegliwościach.
Choroba przebiega podstępnie i nie daje wyraźnych objawów. Najbardziej
narażeni na zachorowanie
są cukrzycy, cierpiący na
nadciśnienie i osoby po 65
roku życia. Pacjenci traﬁają
do lekarzy najczęściej doNa badanie przyszła m.in. Ewa Kubala z Wodzisławia. Chce mieć
pewność, że jej nerki dobrze pracują.

piero wtedy, gdy zatrucie
organizmu jest tak duże, że
wpływa na działanie innych
organów. – Wciąż nierzadko
choroba nerek stwierdzana
jest w stadium, w którym jedyną formą leczenia jest dializoterapia, która odbywa się
najczęściej 3 razy tygodniu
po 4-5 godzin w stacji dializ.
Późne rozpoznanie to nie tylko utrata możliwości wcześniejszego wyleczenia czy
opóźnienia postępu choroby
nerek, ale również znacznie
większe ryzyko powikłań

(szczególnie ze strony układu krążenia) oraz krótsze
przeżycie w porównaniu z
pacjentami przygotowanymi
do leczenia nerkozastępczego w ramach specjalistycznej opieki nefrologicznej
– mówi dr Dariusz Aksamit,
prezes Sekcji Nefrologicznej
Izby Gospodarczej Medycyna Polska „Nefron”, która
organizuje akcję Nefrotest.
Nefron zrzesza właścicieli
publicznych i niepublicznych stacji dializ.
(red)

JEŚLI CHCESZ ZBADAĆ SWOJE NERKI

Zespół wykonujący badania: od lewej: dr Adam Riemel, nefrolog i szef wodzisławskiej stacji dializ Fresenius Nephrocare, pielęgniarki:
Anna Paczuska, Aleksandra Szteliga, Agata Zmroczek, Joanna Pawletko, Henryka Kulig, Lucyna Szymon, Małgorzata Pisarek

Chcesz sprawdzić jak pracują twoje nerki? Możesz to zrobić
w każdej chwili. Wystarczy abyś zwrócił się do swojej przychodni o skierowanie lub wykonał samodzielnie na własny
koszt badanie ogólne moczu i oznaczenie kreatyniny z e–GFR
we krwi. Twój niepokój powinny wzbudzić wyniki:
• mocz – powyżej 10 leukocytów;
• mocz – powyżej 5 erytrocytów w polu widzenia;
• krew – stężenie kreatyniny powyżej 1,2 mg/dl;
• krew – GFR poniżej 60 ml/min.
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Konkurs NAUCZYCIEL ROKU – FINAŁ
1

MIRELA POGODA, nauczyciel języka francuskiego w
Gimnazjum nr 1 i SP 5 w
Wodzisławiu. Uczy także w
Wodzisławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jest
nauczycielem od 4 lat.

7

2

GRZEGORZ REK, nauczyciel geograﬁi w Gimnazjum
nr 2 w Wodzisławiu, uczy od
15 lat.

8

3

ARTUR RASIŃSKI, nauczyciel matematyki w Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu,
uczy od 13 lat.

9

4

5

6

ARTUR SYKTUS, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu,
uczy 2 lata.

IZABELA ANTOŃCZAK, nauczycielka muzyki, plastyki,
techniki i informatyki w Zespole Szkół nr 3 oraz SP 8 w
Wodzisławiu, uczy od 20 lat.

JOANNA FRYSZ, uczy ﬁzyki
w Gimnazjum w Gołkowicach, nauczycielka z 9-letnim stażem.

10

11

12

MARCIN NOWAK, uczy historii w Gimnazjum w Gołkowicach i Szkole Podstawowej w Godowie, nauczyciel z 6-letnim stażem.

EWA KURPIS, uczy wychowania ﬁzycznego w Zespole
Szkół w Mszanie, nauczycielka z 8-letnim stażem.

GRAŻYNA HERC-SZCZYGIELSKA, uczy nauczania
zintegrowanego w Szkole
Podstawowej nr 2 w Wodzisławiu, nauczycielka z 24-letnim stażem.

ZUZANNA KOZUB, uczy ﬁzyki w Zespole Szkół im. 14
Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu, nauczycielka z 5-letnim stażem.

BARBARA POŁEDNIK, uczy
muzyki i historii w Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 oraz nr 2 w Wodzisławiu, nauczycielka z 18-letnim stażem.

ANDRZEJ WODECKI, nauczyciel wychowania ﬁzycznego, Szkoła Podstawowa
w Bluszczowie, uczy od 3
lat.

13

14

15

16

17

18

ŁUKASZ OCHODEK, nauczyciel wychowania ﬁzycznego. Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu, uczy od 7 lat.

WIRGINIA BORKOWSKA,
nauczyciel informatyki, plastyki, wychowawca w świetlicy, SP nr 16 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr
1 w Wodzisławiu-Zawadzie,
uczy od 16 lat.

MONIKA WITEK-MIELAŃCZYK, uczy historii w Szkole
Podstawowej nr 2 w Pszowie, nauczyciel z 2-letnim
stażem.

SYLWIA KRAUSE, uczy języka angielskiego w Szkole
Podstawowej nr 4 w Radlinie, nauczyciel z 11-letnim
stażem.

AGNIESZKA
PAWELEC,
uczy geograﬁi i matematyki w Zespole Szkół Sportowych w Radlinie, nauczyciel
z 9-letnim stażem.

TOMASZ KURANT, uczy
historii, wiedzy o społeczeństwie, geograﬁi w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie, nauczyciel od
10 lat.

19

20

21

22

23

24

KS. ŁUKASZ DZIURA, uczy
religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, nauczyciel od 3 lat.

WIOLETTA TKACZYK, uczy
higieny zawodowej, chemii,
biologii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, nauczyciel z 7-letnim
stażem.

GRAŻYNA SZWEDA, uczy
języka polskiego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie, nauczyciel z 34-letnim stażem.

ANNA POLNIK, uczy przedmiotów w proﬁlu socjalnym
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, nauczyciel od roku.

ALEKSANDRA KERMEL,
uczy języka polskiego, Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie, nauczyciel z 2-letnim
stażem.

PATRYCJA SWIERCZYNA,
uczy języka polskiego w II
Liceum Ogólnokształcącym
w Wodzisławiu, nauczyciel z
7-letnim stażem.

ZASADY GŁOSOWANIA
Na nauczycieli widocznych na fotograﬁach można głosować do 29 maja, do godz. 23.59. Wystarczy wysłać sms (koszt 1 zł + VAT) na nr 7101 w treści wpisując preﬁks NRX i numer widoczny
przy wybranym nauczycielu. Przykład NRX 25. Nagrody otrzymują dwie osoby głosujące. Każda z nich otrzyma talon do młodzieżowego sklepu odzieżowego o wartości 300 zł każdy.

Nowiny
RACIBORSKIE
•• wtorek,
17
Nowiny
RACIBORSKIE z
wtorek,
17 maja
maja 2011
2011 r.r.
nagrodami
34 krzyżówka

KRZYŻÓWKA
Z NAGRODAMI

Nowiny WODZISŁAWSKIE
• wtorek, 17 maja 2011
���������������������
43r.

WYGRAJ ZESTAW PRODUKTÓW UFUNDOWANYCH PRZEZ AGRO-WODZISŁAW!
Aby wygrać wyślĳ SMSna numer 7101 (koszt 1 zł + VAT) z preﬁksem NRE i drugim oraz czwartym wyrazem z hasła. Konkurs trwa do poniedziałku 23 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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MAJÓWKA Z KSIĘCIEM MIESZKIEM
Wydawnictwo Nowiny w Raciborzu (wydawca „Nowin Wodzisławskich”) w minioną niedzielę zorganizowało wyjątkową majówkę.
Na raciborskim rynku pobito rekord Polski w gotowaniu bigosu. Przyrządzono ponad 1800 kg tej staropolskiej potrawy i rozdano
mieszkańcom. Były także m.in. walki rycerskie, konkursy i warsztay garncarskie. Gwiazdą wieczoru był zespół Carantouhill.

Bigos przygotowywał Krzysztof Górski z Teatru Kulinarnego.
Ponad 1,8 tony tego dania z kapusty rozdano uczestnikom
Majówki z Księciem Mieszkiem

Mieszko w towarzystwie swojej świty zasiadł na tronie. Jak powiedział,
zastanawia się nad stałym powrotem do naszego miasta. Ma na oku
działkę budowlaną na Ocicach.

Kucharze i pracownicy Zakładu Rzeźniczo-Wędliniarskiego Ernestyn Janeta w towarzystwie mistrza wielkiego kotła Krzysztofa
Górskiego (w fartuchu w kratę). To dzięki nim bigos był tak dobry.

Zagłosuj na najlepszego
druha OSP
na portalu www.nowiny.pl
ANDRZEJ TANŻYNA
OSP Syrynia

Liczba lat
służby w
OSP:
od
1968
do
nadal tj. 43
lata. Pełnione funkcje
w
OSP:
Członek
MDP, Członek Czynny, Sekretarz Zarządu OSP,
Naczelnik OSP, 3 kadencja Prezesa
Gminnego. Odznaczenia: Wzorowy
Strażak, Brązowy Medal Zasługi dla
Pożarnictwa, Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa, Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa, Medal Zasługi
Dla Powiatu Wodzisław w Ochronie
Przeciw Pożarowej, Brązowy Krzyż
Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zwalczania Powodzi.

EUGENIUSZ KUCZA
OSP Turza Śląska

21 lat OSP Turza Śląska. Pełnione funkcje: 1990-1996 skarbnik OSP Turza Śl., 1996-2005 sekretarz OSP Turza Śl., 2005- nadal prezes OSP Turza
Śl., 2001 sekretarz Zarz. Gm. ZOSP RP w Gorzycach, 2006- nadal członek Zarz. Pow. ZOSP RP w
Wodzisławiu Śl. Odznaczenia: Wzorowy strażak,
Brązowy, srebrny i złoty medal za zasługi dla Pożarnictwa, Zasłużony dla ochrony Ppoż. Powiatu wodzisławskiego.

HENRYK RASSEK
OSP Zawada

Liczba lat służby w OSP: 46lat (od 1965 roku)
OSP Wodzisław Śląski - Zawada. Pełnione
funkcje w OSP: strażak, dowódca sekcji, z-ca
naczelnika, naczelnik. Odznaczenia: Wzorowy
Strażak; Brązowy, srebrny, złoty - Za Zasługi dla
Pożarnictwa; Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa; Srebrny medal zwalczania powodzi;
Srebrna odznaka - Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego.

PIOTR OLEŚ
OSP Radoszowy

W y sługa:
20 lata
służby w
jednostce OSP
„Radoszowy ”
(z czego
6 lat w
MDP-Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej)-14 lat służby w akcjach
ratowniczych. Pełnione funkcje:
z-ca naczelnika obecnie skarbnik. Odznaczenia: odznaka MDP
brąz, wzorowy strażak, wysługa
lat, brąz-srebro-złoto za zasługi
dla pożarnictwa, odznaka HDK
(Honorowy Dawca Krwi). Kwaliﬁkacje: ratownik przedmedyczny
PSP (kurs na podstawie kwaliﬁkacji
Państwowej Straży Pożarnej).

MAJCHAR HENRYK
OSP Pszów

Urodzony 2.12.1949 roku. Do OSP Pszów wstąpił
w roku 1967. Zawodowo pracował w zakładowej
jednostce pożarniczej przy KWK „Anna” w Pszowie.
Obecnie jest emerytem i gospodarzem pszowskiej
straży. Pasjonat pożarnictwa oraz związanego z nim
sportu pożarniczego. Startował w szeregu zawodach szczebla wojewódzkiego, strefowego i krajowego. Od roku 1993 był dowódcą drużyny, która
startowała w eliminacjach krajowych do czterech
olimpiad pożarniczych CTIF w Berlinie, w Herning
w Danii, w Kopio w Finlandii i w Varażdin w Chorwacji i wywalczył z nią 1
srebrny i 3 złote medale. Ponadto na międzynarodowych zawodach w Austrii
i w Niemczech zdobył srebrne i brązowe odznaki wyszkolenia bojowego. Brał
również udział w prawie wszystkich większych akcjach ratowniczo-gaśniczych
z udziałem pszowskiej jednostki m.in. w pożarze lasów w rejonie Olkusza i
Imielina oraz Kuźni Raciborskiej w roku 1992, a także w kilku akcjach powodziowych w rejonie rzeki Olzy i Odry.
W dowód tak wszechstronnej działalności na niwie pożarniczej został uhonorowany m.in. brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi, brązowym, srebrnym i
złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, odznaką honorową „Zasłużony
dla rozwoju miasta Pszów”, „Zasłużony dla ochrony p. poż. powiatu wodzisławskiego” oraz odznaczeniami czeskimi za współpracę międzynarodową.

Organizatorem konkursu jest poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane przez organizatora materiały.
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WIEŚCI

z Funduszu
PSZÓW Z DOTACJĄ
Gmina Pszów otrzymała dotację do kwoty 5,5 tysiąca złotych
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Pieniądze zostaną wykorzystane
na proﬁlaktykę zdrowotną dzieci, realizowaną podczas wyjazdu
śródrocznego w roku szkolnym
2010/2011.

Fundusz wie kogo nagradzać
Nagrodzony przez Zarząd
WFOŚiGW w Katowicach
tegorocznymi „Zielonymi
Czekami” w kategorii prac
naukowo – badawczych
zespół studentów i naukowców z Politechniki Śląskiej w
Gliwicach – „Silesian Greenpower” zdobył drugie miejsce w prestiżowym wyścigu
elektrycznych pojazdów
zbudowanych z surowców
wtórnych pn. „The Greenpower Corporate Challenge”.
1 maja w rywalizacji tych
pojazdów na legendarnym
torze Formuły 1 Silverstone
w Wielkiej Brytanii wzięło
udział kilkadziesiąt drużyn
reprezentujących głównie
angielskie szkoły średnie,
uniwersytety oraz ﬁrmy motoryzacyjne. W zmaganiach
Greenpower sukcesem nie

jest wyprzedzenie wszystkich konkurentów – o zwycięstwie decyduje pokonanie
jak największego dystansu
w ciągu czterech godzin.
Ograniczeniem jest źródło
zasilania – trzy podwójne
zestawy akumulatorów samochodowych o pojemności
33 Ah. Aby zrównać szanse,
każda drużyna korzystała z
takich samych silników elektrycznych i akumulatorów.
W budowę gliwickiego bolidu zaangażowało się 13
studentów oraz grupa naukowców z trzech wydziałów Politechniki Śląskiej pod
kierownictwem dra inż. Jacka Smołki, dra hab. inż. Wojciecha Skarki i prof. nadzw.
na Politechnice Śl. mgr. inż.
Krzysztofa Slósarczyka. Polski zespół dotarł na metę

NAGRODA DLA FUNDUSZU
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki w Katowicach został laureatem
Nagrody Dobrych Uczynków 2011 Fundacji Ekologicznej Arka, wręczonej
27 kwietnia podczas festynu zorganizowanego przed katowickim
Spodkiem.
Przyznając to wyróżnienie prezes Fundacji
Arka Wojciech Owczarz
powiedział, że to wyraz
uznania dla WFOŚiGW
za wieloletnią otwartość
i gotowość wspierania
działań na rzecz ochrony
środowiska w regionie.
Odbierając statuetkę nagrody w kształcie otwartej
dłoni, prezes WFOŚiGW
Gabriela Lenartowicz mówiła, że w województwie
śląskim udało się niemal
wzorcowo wypracować
model dobrego partnerstwa i dialogu z organizacjami ekologicznym przy
rozwiązywaniu trudnych
problemów środowiskowych. To dowód zaufania,
a także odpowiedzialności
w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców naszego regionu, w
czym dużą rolę odgrywa

zarówno Fundacja Arka jak
i Wojewódzki Fundusz, powiedziała G. Lenartowicz.
Podczas trwających trzy
dni w Katowicach happeningów ulicznych i plenerowych warsztatów oraz
instalacji ekologicznych kilka tysięcy uczestników mogło zapoznać się z problemem zmian klimatycznych
oraz wpływu lokalnych i
indywidualnych
działań
na zmiany w środowisku
o charakterze globalnym.
Impreza w Katowicach to
część trwającej przez kilka
miesięcy ogólnopolskiej
akcji pn. „Arka dla Ziemi”.
Jej celem jest zwiększenie
wiedzy na rzecz ochrony
klimatu, a także promowanie dobrych praktyk i
współpracy samorządów,
organizacji i szkół w tym
zakresie. W katowickich
pokazach i ekologicznych
ekspozycjach oraz towarzyszących im warsztatach
uczestniczyli Rafał Adamus
– zastępca prezesa WFOŚiGW i Teresa Wolniaczyk
z Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji i Proﬁlaktyki
Zdrowotnej Funduszu.
(eco)

jako drugi, przejeżdżając
tyle samo okrążeń co zwycięski Simple Trug, który w
ostatnich latach plasował się
w ścisłej czołówce. To duży
sukces Polaków, bo trzecia
drużyna przejechała o pięć
okrążeń mniej, a czwarta aż
o11 mniej. Silesian Greenpower – ze skonstruowanym
przez siebie nowym modelem SG 2011 zdobył także tytuł The Best Engineered Car
– za najlepszy technologicznie i najładniejszy samochód
wyścigu. Przyznaje go organizacja zrzeszająca brytyjskich
inżynierów mechaników.
O sukcesie gliwickiego projektu zdecydowała opływowa konstrukcja i spłaszczona
sylwetka pojazdu, lekka i wytrzymała obudowa wykonana z włókna węglowego oraz

Zespół studentów i naukowców z Politechniki Śląskiej w Gliwicach

umiejętności młodych konstruktorów, którzy zasiedli
za kierownicą. Dzięki temu
nisko osadzony i stabilny bolid mógł pokonywać wszystkie zakręty z maksymalną
prędkością. Najważniejszym
jednak celem tej bardzo poważnie traktowanej przez

międzynarodowych konstruktorów samochodów
rywalizacji jest promocja
technologii ekologicznych w
motoryzacji i prototypowych
modeli do projektowania
elektrycznych samochodów
wykorzystywanych w ruchu
miejskim.
(eco)

Pora na wielkie wapnowanie
Po czterech latach starań Śląskiej Izby Rolniczej udało się uruchomić w województwie śląskim wsparcie dla działań związanych z doﬁnansowaniem przez
WFOŚiGW wapnowania gleb kwaśnych i skażonych metalami ciężkimi.
Ustalono, że Śląska Izba
Rolnicza otrzyma w formie
dotacji doﬁnansowanie w
wysokości 2 mln zł na zakup i wysiew ponad 26 tys.
ton wapna nawozowego na
zmniejszenie zakwaszenia
gleb na obszarze 8.900 ha.
Podstawowym kryterium
umożliwiającym skorzystanie z tych środków przez
rolników jest posiadanie na
terenie woj. śląskiego gleb
użytkowanych rolniczo wymienionych w ekspertyzie
naukowców z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie
pt. „Opracowanie naukowo-badawcze
dotyczące
kompleksowego rozwiązania problemu zakwaszania
gleb woj. śląskiego spowodowanego przekształceniami
antropogenicznymi”,
oraz posiadanie aktualnego
dokumentu wystawionego
przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą, potwierdzającego i ustalającego
potrzeby ilościowe i jakościowe wapnowania gleb
w danym gospodarstwie.
Uzyskanie przez rolników

doﬁnansowania
będzie
możliwe po podpisaniu indywidualnej umowy cywilno-prawnej ze Śląską Izbą
Rolniczą w Katowicach.
Będzie ona pośredniczyła
w wypłacie ustalonej kwoty wsparcia zakupu wapna
nawozowego przy jednostkowym doﬁnansowaniu
wynoszącym 75 zł do 1 Mg
czystego składnika nawozowego, w przeliczeniu na CaO.
Do maja 2007 roku tego rodzaju pomoc ze środków
Funduszu była systematycznie realizowana, ale
po wejściu Polski do Unii
pomoc krajowa w rolnictwie została wstrzymana.
Uznano, że wapnowanie
jest typowym zabiegiem
agrotechnicznym, a nie
związanym z ochroną środowiska. Dopiero na wskutek wspólnych uzgodnień
Ministerstwa Rolnictwa i
Środowiska stwierdzono,
że uzasadnione może być
doﬁnansowanie z funduszy
ekologicznych zakupu nawozów wapniowych, o ile
działanie to służy ochronie

środowiska (tzn. zakwaszenie łączy się z kwaśnymi
deszczami lub emisją zanieczyszczeń do atmosfery) i
zmierza do przywrócenia
stanu gleby do optymalnego poziomu. Dopiero jednak
ekspertyza naukowców z
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wskazała, że
główną przyczyny degradacji chemiczno-biologicznej
gleb w woj. śląskim są skutki poprzemysłowej działalności człowieka. Stało się to
podstawą do podjęcia teraz
przez WFOŚiGW w Katowicach decyzji o pomocy
ﬁnansowej na wapnowanie
gleb kwaśnych w regionie.
Realizacja zadania zaplanowana jest do 31 stycznia
przyszłego roku.
Szczegółowe informacje
nt. programu wapnowania
gleb oraz wymienionych w
ekspertyzie gmin posiadających zakwaszone gleby
udziela Śląska Izba Rolnicza w Katowicach – www.
sir-katowice.pl lub tel: 25 80
445.

Doﬁnansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oﬁcjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

(eco)

SZUKAJĄ CHĘTNYCH
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach wszczął
postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na obsługę pilotażowej linii kredytowej DOM
ENERGOOSZCZĘDNY o symbolu LDE-1. Szczegóły przedsięwzięcia dostępne są na stronie internetowej katowickiego Funduszu
www.wfosigw.katowice.pl.
TŁUMY JAK CO ROKU
122 wystawców prezentujących
swe oferty na 220 stoiskach i
ok. 60 tys. zwiedzających – to
efekt odbywającej się 7-8 maja
w Pietrowicach Wielkich XI Ekologicznej Wystawy pn. „Ciepło
Przyjazne Środowisku”. Zainicjowane jedenaście lat temu przez
miejscowych społeczników oraz
przedsiębiorców targi ekologiczne, stały się jedną z największych imprez wystawienniczych
na południu Polski i na stałe już
wpisały się w życie gospodarcze
regionu. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od
początku wspierał tę inicjatywę,
a od trzech lat jest aktywnym jej
współorganizatorem.
ZOSTAŃ REŻYSEREM
WFOŚiGW w Katowicach w
ramach działań promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza konkurs pn.
„Euroﬁlmowanie” dla uczniów
szkół średnich oraz studentów
uczelni wyższych z terenu województwa śląskiego. Uczestnicy tej rywalizacji powinni w
terminie do 31 maja nadesłać
na adres pocztowy lub internetowy WFOŚiGW (euroﬁlmowanie@wfosigw.katowice.
pl) spot promocyjny do 2 minut o maksymalnej rozdzielczości nie większej niż 480 p.
Praca konkursowa musi być
tematycznie związana ze środowiskiem i powiązaną z nim
infrastrukturą,
uwzględniając zmiany jakie zaszły lub
powinny zajść w otoczeniu
uczniów i studentów, dzięki
wykorzystaniu na poprawę
stanu środowiska środków
– największego w historii Europy programu pomocowego pn. „Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2011 roku.
Jury oceniać będzie trafność
wyboru tematu, pomysłowość,
walory artystyczne i treść.
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Cześć! Nazywam się Gabriel. Na zdjęciu jestem
z mamą Natalią Burą, która po raz pierwszy
uścisnęła mnie 9 maja, o godz. 16.25. Ważyłem
wówczas 2840 g i miałem 50 cm. Zamieszkamy
w Mszanie.

Dzień dobry! Ta śliczna istotka to ja, Szymonek.
Jestem drugim synkiem Ewy i Marcina Łonaków.
Moi rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 8
maja, o godz. 2.45. Ważyłem wtedy 2920 g
i miałem 53 cm. Zamieszkam w Gogołowej,
gdzie czeka już na mnie braciszek, 2,5-letni
Oskarek.

Dzień dobry! Nazywam się Adrian Przeczek. Moi
rodzice – Justyna i Marcin – po raz pierwszy
uścisnęli mnie 9 maja, o godz. 9.25. Ważyłem
wtedy 3020 g i miałem 51 cm. Zamieszkam w
domu w Rydułtowach. Na zdjęciu widzicie mnie
z mamą Justyną.

Cześć! Mam na imię Kacperek. Jestem synkiem
Bożeny i Radosława Nowarów. Urodziłem się
10 maja o godz. 10.10. Ważyłem wtedy 3860
g i miałem 60 cm. Zamieszkam w Wodzisławiu
Śląskim. W domu czeka już na mnie moja starsza
siostra, 5-letnia Amelka.

Dzień dobry! Nazywam się Kamila Dziadek.
Jestem pierwszym dzieckiem Agaty i Michała
z Turzy Śląskiej. Przyszłam na świat 9 maja, o
godz. 12.05. Ważyłam wtedy 3350 g i miałam
53 cm.

Witamy! Nazywamy się Michał i Kacperek Brzostek, i jesteśmy podwójnym szczęściem dla mamy Sylwii,
z którą jesteśmy na zdjęciu, i taty Marcina. Urodziliśmy się 8 maja. Jako pierwszy o godz. 1.15 urodził
się Michał, który ważył 2630 g i miał 51 cm, potem o 1.16 na świecie pojawił się Kacperek, który ważył
2140 g i miał 52 cm. Zamieszkamy w Rybniku.

Witam! Nazywam się Alicja. Jestem córką Katarzyny i Marcina Grygielów z Radlina. Urodziłam
się 10 maja, o godz. 22.40. Ważyłam wówczas
3600 g i miałam 58 cm. W domu czeka na mnie
braciszek, 11-letni Filip.

Ci dwaj chłopcy są bliźniakami urodzonymi 9 maja o godz. 23.43 i 23.45. Paweł ważył 2640 g i mierzył
48 cm, Jakub – 2100 g i 49 cm. Pociechami cieszą się Monika (31) i Dariusz (34) Jordanowie z Radlina.
Mają już trójkę chłopców, braci zyskał Bartosz (5).

Cześć! Jestem Paulina Teresa Steuer. Takie imiona wybrali dla mnie rodzice – Beata i Robert.
Urodziłam się 11 maja, o godz. 8.21. Ważyłam
wówczas 3140 g i miałam 54 cm. Zamieszkam
w Czernicy, gdzie czekają już na mnie siostra i
brat – roczne bliźniaki: Ania i Dominik.

Cześć! Nazywam się Przemek Paprotny. Swoje
urodziny będę świętował 6 maja. Pojawiłem się
na świecie o godz. 9.05. Miałem wtedy 52 cm
i ważyłem 2190 g. Pozdrawiam mamę Ewelinę i
tatę Artura. Będę mieszkał w Rydułtowach.

Witam! Jestem Laura, córka Joanny i Mirosława Reimanów. Urodziłam się 10 maja, o
godz. 11.35. Ważyłam 4600 g i miałam 61
cm. W domu w Gorzycach, gdzie zamieszkam,
czekają na mnie bracia: 9-letni Szymon i 3-letni Mateusz.

Dzień dobry! Ten śliczny chłopczyk na zdjęciu z
mamą to ja, Wiktor, synek Katarzyny i Daniela
Pękałów. Urodziłem się 7 maja, o godz. 22.40
i ważyłem wtedy 2830 g i miałem 52 cm. W
domu rodzinnym w Godowie czeka na mnie
7-letni brat Kuba.

Pozdrawia wszystkich Filip Fojcik. Jestem pierwszym dzieckiem Barbary i Damiana z Raciborza.
Urodziłem się 11 maja, o godz. 9.55. Ważyłem
wtedy 3740 g i miałem 55 cm.

Witam! To śliczne maleństwo na zdjęciu to ja,
Julka Dawid. Moja mama Katarzyna, z którą jestem na zdjęciu i tata Piotr, pierwszy raz zobaczyli mnie 9 maja, o godz. 17.25. Ważyłam wtedy
4090 g i miałam 58 cm. W domu w Wodzisławiu
Śląskim, gdzie zamieszkam, czeka na mnie moja
3-letnia siostrzyczka – Dorotka.

Witam! Jestem Xavier Alexander. Jestem drugim
dzieckiem Dominiki i Sebastiana Cypaków z
Cyprzanowa. Urodziłem się 10 maja, o godz.
9.40. Ważyłem wtedy 3200 g i miałem 56
cm. Nie mogę się doczekać spotkania z moją
siostrzyczką, półtoraroczną Nadine.

Dzień dobry! Wita wszystkich Mateusz Bogusz.
Jestem pierwszym dzieckiem Michaliny i Michała
z Rydułtów. Urodziłem się 9 maja, o godz. 9.13.
Ważyłem wtedy 3700 g i miałem 54 cm.

Cześć! To ja, Nathaniel Zanowski i moi najcudowniejsi na świecie rodzice, Ewelina i Mateusz. Urodziłem
się 4 maja o godz. 3.25. Mierzyłem wtedy 56 cm i ważyłem 3240 g. Pozdrawiam moich kochanych
rodziców. Będę mieszkał w Rydułtowach.
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• Skup, sprzedaż samochodów za gotówkę. Płacimy najlepiej, 792-785-493.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

• Vw passat B6, 2005 r., przebieg
150.000, I właściciel, kupiony w salonie,
602-772-608, 608-332-773.

• Hamaro s.c. – złomowanie samochodów, transport gratis. Koncesja,
32-415-19-91, 691-960-146.
• Kupię warszawę, syrenę, wołgę, ładę,
fiata 125 p oraz kupię wszystkie nowe
części, dojazd do klienta, gotówka
od ręki, 509-486-266.

• Ciągnik rolniczy Zetor 7011, rok
produkcji 1983/84, 663-178-128.
• Fiat Brava 1,4s, 1996, przeb. 158 tys.
km, wspomaganie, elektryczne szyby,
centralny zamek, niebieski metalik,
nowy akumulator, garażowany. Cena
5000 zł do negocjacji, kontakt 503417-786.
• Ford galaxy ghia 1,9 TDI, 2003 van,
srebrny metalik, sprowadzony! Audi
A8, 2,5 TDI, 1998, czarny metalik, zarejestrowany! Tel. 604-338-339.
• Fiat Punto, 2008 rok, silnik 1.4, kolor
wiśnia, instalacja gazowa, 669-088035.

• Skup samochodów za gotówkę,
roczniki: 1996 – 2006, płacimy
najlepiej, chętnie w dobrym stanie,
dojazd do klienta, gotówka i umowa
od ręki, 509-486-266.
• Kupię każdy samochód osobowy,
sprawny i uszkodzony oraz traktory
i koparko ładowarki tel. 501-011-090
• Skupujemy wszystkie pojazdy
– uszkodzone i sprawne. Najlepsze
ceny w regionie. Tel. 606-110-515,
606-110-481.

• Sprzedam samochód ford fiesta rok
1993, czerwony, garażowany, komplet
opon zimowych, atrakcyjna cena.
Tel. 510-273-231.

• Kupię seicento, matiza, tico, cinquecento, yaris, corsę, pandę, skodę,
punto, dostawcze, inne. 605-402565, 511-504-058.

• Sprzedam audi A6, 2007 r., diesel,
automat, tel. 504-260-790.

• Audi A3, 1999 r., 1,9 TDi 110 KM, cena
15.700 – do negocjacji, 32-419-51-14.

• Kupię wszystkie auta stare, nowe,
w całości, rozbite, skorodowane,
płatne gotówką, 662-063-184, 667188-977.

• Fiat punto, czerwony, 97 r., el. szyby,
centralny zamek. stan dobry, ważne
o.c., przegląd do 2012. Cena 2900 zł,
tel. 603-193-685.

• Kupię fiata pandę 1.3 multijet, max. 45 lat, z klimatyzacją. Tel. 606-938-321.

• Astra I 1997 1.4 5-drzwiowy, 3100.
Punto 2004 1.2 5-drzwiowy, tel. 512083-476-10-500. Skuter Romet 2006.

GASTRONOMIA

KUPIĘ

• 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, 692-191-585,
32-415-72-60.
• Auta wszystkich marek, całe, rozbite,
skorodowane oraz dostawcze i ciężarowe. Sprzedaż części używanych,
604-344-033, 793-913-434.
• Kupię auto osobowe, dostawcze, busy
każdej marki. Także do wyrejestrowania, dojeżdżamy, tel. 601-555-581.

• Gastronomia Mimo www.mimo.net.
pl Hala Sezam (targ), Racibórz, Eichendorffa. Katering, dowóz, wesela, urodziny, 32-726-15-73, 603-460-249.

KREDYTY – POŻYCZKI
• Pożyczka w domu, szybka,
wygodna. Dużo tańsza od chwilówek. Sprawdź. Profinet Infolinia
0801-169-016, Przedstawiciel 722045-166.

• Atrakcyjne pożyczki oprocentowanie już od 6,95 %. Wyślij sms: kasa na
numer 519-318-254 lub dzwoń 32-41588-21.
• Dam pożyczkę, tel. 32-454-70-04.

• Kredyty konsolidacyjne od 15.000
rata 330 zł, oddłużamy! Wodzisław
Hala Targowa 32-455-11-67.
• 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.

MATRYMONIALNE
• Biuro matrymonialne. Znajdź swoją
drugą połówkę. Racibórz, 32-414-0777, 500-776-920. Serdecznie zapraszamy.
• Największe centrum matrymonialnozapoznawcze, setki ofert, fotokatalogi.
Codziennie od 13.00 do 19.00, 32-42602-92, 696-478-189.

• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, ze złą historią BIK, oddłużenia,
chwilówki, Racibórz, Drzymały
26/26, tel. 531-666-396.

• Poznam panie, tel. 508-616-909, 508616-909.

• Oddłużenia z komornikiem do 100
tys., konsolidacje z przeterminowaniem do 40 tys., bez poręczenia,
chwilówki, tel. 533-253-653.

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

• Kredyty konsolidacyjne od 100.000,
rata 543 zł, fachowo oddłużamy! Wodzisław, Rynek 14, 32-476-70-65.
• Konsolidacyjne od 1 tys. rata już 22 zł,
Wodzisław, tel. 32-455-11-67, 32-47670-65.

NAUKA

• Indywidualne zajęcia artystyczne dla
dzieci i młodzieży: rysunek, malarstwo,
rzeźba, fotografia, zabawy plastyczne,
fortepian, 506-879-740.

NIERUCHOMOŚCI

• Kredyty gotówkowe 9.9 %, bez prowizji bankowych, bez ubezpieczenia
– decyzja 15 minut, 606-588-812, 660780-775.

SPRZEDAM

• Hipoteka z dopłatą rządową, decyzja
15 minut, Dragan, Rynek 6, Wodzisław
Śl., 32-455-11-97, 606-588-812, 660780-775.

• Sprzedam mieszkanie, ok 70 m kw.,
w kamienicy, bezczynszowe, Racibórz,
Ostróg, parter, z ogrodem, 889-698701.

• Kredyt do 100.000 bez zabezpieczeń
z komornikiem na okres 96 miesiecy,
660-780-775, 606-588-812, Amber Gold.

• Sprzedam dom z ogrodem o powierzchni 646 m kw., Pietraszyn,
tel. 0049/172-256-7620.

• Kredyt hipoteczny na konsolidacje,
przeterminowania od 30-90 dni, decyzja w 10 minut, Dragan, 660-780-775,
606-588-812.

• Sprzedam dom wraz z zabudowaniami gospodarczymi, Markowice, działka
30 arów, tel. 606-152-628, 32-415-6304.

• Hipoteki z komornikiem na 15 lat,
Dragan, Rynek 6, Wodzisław Śl. 32-45511-97, 660-780-775, 606-588-812.

• Działka 20 arów mieszkaniowa i pod
działalność, Nędza, ul. Jana Pawła II,
tel. 602-396-250.

• Chwilówki z komornikiem, na dowód,
pożyczka bez bik, kredyty gotówkowe,
hipoteczne, 32-454-71-71, 606-765-223.

• Sprzedam działki budowlane, Racibórz Miedonia, tel. 501-540-146.

• Chwilówki z komornikiem od 200
– 1000 złotych. Kredyty konsolidacyjne, hipoteki, Targowa 12, Wodzisław,
511-689-296.
• Konsolidacje, gotówka, hipoteka,
chwilówka na dowód, komornik, 32454-71-71, 606-765-223.

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

• Sprzedam mieszkanie z wyodrębnioną własnością w Rydułtowach przy
ul. Ligonia. Powierzchnia: 54,69 m2,
przedpokój, kuchnia, łazienka, 4 pokoje, balkon. Wymienione okna, w trzech
pokojach panele. Cena 150 000 zł,
tel. 519-591-579.
• Sprzedam działkę, 1.200 m kw., wraz
z domem 150 m kw., do kapitalnego
remontu. Łęg, ul. Wita Stwosza 25,
cena do negocjacji, tel. 32-417-72-24.
• Nowy dom parterowy w Syryni – Dąbrowie z działką 2247 m kw. sprzedamy, Posesor 606-958-737.
• Sprzedam mieszkanie 47 m kw., I
p., Racibórz, Ludwika, 32-415-54-36
w godz. 17.00-20.00.
• Grunty pod Raciborzem – inwestycyjne i budowlane sprzedam. 501-863965.
• Sprzedam kawalerkę, 38 m kw., Racibórz, tel. 500-642-762.
• Mieszkanie 2-pokojowe, 54 m kw.,
parter, balkon, Racibórz Chodkiewicza,
ciekawa lokalizacja, wymienione okna,
podłogi, 509-551-962.
• Sprzedam działkę budowlaną
w Cyprzanowie, o pow. 8 arów, cena
do uzgodnienia, 32-418-88-48, 694807-176.
• Sprzedam dom Racławice Śl. ul. Zwycięstwa 71, woj. opolskie, pow. mieszkalna 200 m kw., budynek przystosowany pod dzialalność gospodarczą,
cena do uzgodnienia, 509-931-677.
• Sprzedam kawalerkę 40 m kw., parter, Racibórz, Ogrodowa, możliwość
przekształcenia mieszkania w lokal
gospodarczy lub biuro, cena 82.000,
502-296-408.
• Atrakcyjny dom w Studziennej, działka o pow. 15 arów, po 19.00, 669-325954, 32-415-11-21.

• Odstąpię restaurację, Wodzisław
– Rynek, 602-227-748.

• Sprzedam działkę budowlaną
w Strzybniku, 6 km od Raciborza.
Malownicza, cicha okolica. 97 tys. zł,
tel. 797-251-429.

• Sprzedam dom w Turzy koło Wodzisławia, tel. 660-402-343.

• Dom Rybnik/Niewiadom, cena
250.000 zł. Azyl 665-003-111.

• Ładna działka budowlana w Łańcach,
uzbrojona, ogrodzona – 22 ary, 30 zł/m
kw., 502-658-785.

• Mieszkanie 3-pokojowe, 80 m kw., I
p., ogrzewanie gazowe, kominek, Racibórz, Kościuszki, 502-821-821.

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
POGRUBIENIE*

RAMKA*

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

• Kupię kota w butach (czerwone kozaki).

* Czcionka pogrubiona, kolor czarny

• Sprzedam dom z 1960 roku o pow.
120 m kw., działka 939 m kw. Pietrowice Wielkie, ul. Raciborska 54 (Kornice),
cena 140.000, tel. 32-419-88-69.
• Sprzedam bardzo ładne mieszkanie
po remoncie, II p., 63 m kw., cena
120.000 zł, 77-487-98-97.
• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 75
m kw. na Ostrogu na 2 piętrze, tel. 500126-468.
• Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną w Turzy Śl., 1660 m kw lub 860 m
kw, 516-032-471.
• Krzanowice – sprzedam piętrowy
dom o pow. 180 m kw. położony w malowniczej okolicy na działce o pow.
0,4795 ha, cena 235.000, tel. 32-41070-44.
• Działka rolna z możliwością zabudowy i podziału – Głożyny, 3000, 35 m
kw., cena 130.000 zł (cena do negocjacji). Azyl, 665-002-111.
• Działka budowlana Rybnik/Zebrzydowice 1595 m kw., cena 160.000 zł
(cena do małej negocjacji). Azyl, 665006-111.
• M3 Rydułtowy do wynajęcia, cena
85.000 zł. Azyl 665-006-111.
• M2 Rybnik do wynajęcia. Azyl, 665002-111.
• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
o pow. 57,20 m kw., I p., Racibórz, Przejazdowa, 607-436-537.
• 2-pokojowe niski blok, 51 m kw., po
remoncie, stan bardzo dobry, Siwonia
Lokus, 793-679-367.
• Sprzedam działkę 20 arów, Szymocice, tel. 32-418-62-71, 505-567-905.
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe,
częściowo umeblowane z kominkiem,
przy ul. Bema, Racibórz, III p., pow. 132
m kw., cena 300.000 zł – do negocjacji,
tel. 661-186-888, 668-135-825.
• Sprzedam dom w Raciborzu, ogród,
garaż (spokojna dzielnica, ul. Gwiaździsta, dach okna. drzwi, c.o. gazowe,
brukowanie, wszystko nowe), cena
100.000 – 90.000 płatne w euro, 696212-669.

• Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m kw.,
Racibórz, Słoneczna, 89.000 zł do negocjacji, 693-321-659.
• Sprzedam nowo powstały dom,
stan surowy zamknięty, Krzanowice,
działka 10 arów, 170 m kw., 605-454546.
• Sprzedam działkę budowlaną ok. 34
ary, Radlin (z możliwością podziału na
dwie części) tel. 699-348-988.
• Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną w Raciborzu, Rybnicka, pow. 25,88
ara, tel. 602-396-689.
• 4-pokojowe mieszkanie pilnie sprzedam, Racibórz, Żorska, 71 m kw., VIII
piętro, 506-908-322.

wyróżnij
drobne ogłoszenie

* Czcionka czarna, ramka czarna

• Racibórz M3 pow. 50 m kw., niski
blok, piętro, cena 80.000 zł, tel. 501980-124.
• Sprzedam mieszkanie, pow. 52 m
kw., I p., (2 pokoje, kuchnia, balkon)
w Wojnowicach koło Raciborza.
Do mieszkania przynależy ogródek
działkowy oraz garaż. Cena 95.000
do negocjacji, 691-216-936.

• Okazja, odstąpię wyremontowany
pub, w centrum Wodzisławia, z pełnym wyposażeniem, bez pośredników, 506-697-150.
• 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.
• Sprzedam działkę Studzienna,19,5 ara
ul. Henryka Pobożnego, 80.000 do negocjacji, 666-084-496.
KUPIĘ

• Kupię działki budowlane, tel. 602397-005.
• Racibórz kupię małą kawalerkę, parter, I piętro ze ślepą kuchnią, tel. 782727-061.
ZAMIENIĘ

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

• Hala targowa, Racibórz – powierzchnia do wynajęcia, 501-540-146.

• Lokal, 79 m kw., na parterze, Racibórz,
Odrzańska wynajmę lub sprzedam,
606-827-738.
• Lokal do wynajęcia z przeznaczeniem
pod działalność gospodarczą szczególnie pośrednictwo pracy, 25 m kw.,
Racibórz, atrakcyjna cena i lokalizacja,
604-240-919.
• Do wynajęcia hala-magazyn (7 zł/m
kw.), o pow. 1000 m kw. lub 2 x 500 m
kw, Racibórz, ul. Wiejska, www.hala.
maax.pl, tel. 602-396-497.
• Do wynajęcia lokal użytkowy w centrum Raciborza, przy ul. Nowej – 220
m kw., lub 2 x 120 m2, tel. 602-396-497,
www.raciborz-nowa9.maax.pl.
• Wynajmę lokal gastronomiczny
w Tworkowie 130 m kw., 0049/1702105-434, irene.kobylka@t-online.de.
• Wynajmę 2-pok. mieszkanie
w Raciborzu, ul. Chełmońskiego,
wyremontowane (okna, grzejniki,
nowa łazienka), komfortowe, pełne
AGD, bdb lokalizacja, 800 zł + media,
tel. 503-614-627.

• Wynajmę halę w Raciborzu, pow. 98
m kw. pod działalność usługową lub
magazynową, 722-159-433, 32-41521-61.
• Wynajmę warsztat ślusarski, samochodowy. Wiata, tokarki, prasa, piła,
kompresor, plac. Głożyny, 600-312-565.
Sprzedam betoniarki.

KONTRA*

APLA*

KOLOR*

• Poszukuję towarzysza spacerów. Czerwony Kapturek.

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.

• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne
rabaty. Pan Samochodzik.

* 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 na dłuższy
okres w Kuźni Raciborskiej, pow. 70 m
kw., wyposażone w sprzet AGD, RTV
oraz meble, cena 600 zł + media +
kaucja 3000, 0031/6164-60438, 32-42796-23, darek-czyk@hotmail.com.
• Do wynajęcia pomieszczenie warsztatowo-magazynowe 120 m kw.,
Racibórz, Rybnicka 29 (WSTW), cena
do uzgodnienia, 32-415-29-47.
• Do wynajęcia lokal 25 m kw., I piętro,
Wodzisław, Rynek, 604-461-911.
• Do wynajęcia kawalerka, Racibórz,
Rybnicka, tel. 502-207-931.
• Wynajmę dom 180 m kw. + 6 miejsc
parkingowych na prowadzenie działalności gospodarczej z możliwością
zamieszkania w Raciborzu przy ul.
Mariańskiej, czynsz 2.200 netto, 500200-240.
• Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie
w Raciborzu (róg Mariańskiej i Ocickiej), 509-269-813, 511-996-076.
• Wynajmę 2-pokojowe Racibórz Chodkiewicza, czynsz 500 zł, odstępne 400
zł, kaucja 1500 zł 509-551-962.
• Do wynajęcia kawalerka w kamienicy
na Ostrogu, Racibórz, tel. 696-195-829
po 18.00.
• Wydzierżawimy powierzchnię 8 m
kw. na parterze w Galerii Srebrnej
w Raciborzu, 602-716-432.
• Wynajmę pokój dla 1-2 studentek
lub kobiecie pracującej w centrum
Raciborza, umeblowany, TV, internet, 609-55-88-73.

• Do wynajęcia pokoje z łazienkami
umeblowane w Raciborzu, 600-801-134.
• Podnajmę część powierzchni lokalu użytkowego pow. od 20 do 110 m
kw. na dowolną działalność usługową po adaptacji. Dobra lokalizacja
w bezpośrednim położeniu tuż
obok budowanego hipermarketu
Tesco, Raciborz, 502-615-157.
• Wynajmę mieszkanie w centrum Raciborza, ul. Długa, 36 m kw., 700 miesięcznie, 2100 kaucja, 784-052-775.
• Racibórz centrum, do wynajęcia lokal
handlowy obok rynku, 50 m kw., duże
witryny, 784-052-775.
• Wynajmę mieszkanie w Raciborzu,
Czarnieckiego, 3-pokojowe, na czas
nieokreślony, 510-480-651.
• Udostępnię za darmo mieszkanie
w Pszowie, w zamian opieka nad starszą osobą, od zaraz, 696-096-828.
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

• Poszukuję lokalu do wynajęcia na
sklep, 600-1200 m. Miasta powyżej
30 tys. mieszkańców 791-999-970,
lokale3@op.pl.

PRACA
DAM PRACĘ

• Zatrudnię tynkarzy z doświadczeniem, 697-148-319 po 18.00.

• Praca dla kobiet – opieka nad starszymi osobami. Wymagany niemiecki
paszport, znajomość języka niemieckiego. 32-419-83-13.
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne,
urlopowe: Niemcy, Anglia, Irlandia,
Holandia, Dania, Norwegia, Austria,
71-385-20-18, 601-759-797.
• Night Club Fantasy w Raciborzu zatrudni tancerki, masażystki, hostessy.
Wysokie zarobki, 515-364-733.
• Restauracja Dworek w Szonowicach
zatrudni kelnerki, pomoc kuchenną,
sezon 2011, 501-175-396, CV na: biuro@
restauracja-dworek.pl.
• 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.
• Zatrudnię budowlańców do ociepleń i robót wykończeniowych,
519-058-497.
• 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, cieślę, brygadzistę do budowy, w stanie surowym.
Praca na terenie Monachium, 089/6805616.
• Zatrudnimy pracowników do ochrony
obiektów handlowych w Rybniku, 509242-803.
• Przyjmę doświadczonego lakiernika, 694-189-486.
• Night Club zatrudni Panie. Oferujemy
zakwaterowanie. Wysokie zarobki i dowozimy do pracy. Tel. 515-364-733.
• Zatrudnię recepcjonistkę i kelnerki
w nieruchomości restauracyjno-rekreacyjnej. Cv proszę przesyłać na adres
biuro@whitered.net.
• Zatrudnię do pracy w Niemczech
– obsługa wózka widłowego i ładowarki fadroma, tel. +49/1712-614-915.
• Firma zatrudni osoby do roznoszenia
ulotek z okolic Wodzisławia. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Tel. 32-455-38-30.
• Zatrudnimy magazyniera. Wymagane
prawo jazdy kat. B. CV oraz list motywacyjny proszę przysyłać na adres
e-mail: info@pivexin-tech.pl.

• Zatrudnię (od zaraz) panią do pracy
przy produkcji warzyw. Mile widziane
doświadczenie. Tel. 504-222-480.
• Szukam kosmetyczki z doświadczeniem do salonu w Raciborzu, 507-797453.
• Zatrudnię fachowców do ociepleń
i wykończenia wnętrz, 511-902-646.
• Zatrudnię kucharkę, kelnerki
do restauracji w centrum Raciborza.
Tel. 663-135-720, 508-304-750.
• Potrzebny montażysta mebli kuchennych, 888-057-160.
• Sprzedawca do sklepu motoryzacyjnego. Wymagania: wyksz. średnie,
mile widziana znajomość branży, osoba zorganizowana. LM +CV na:motobiuro123@interia.pl 696-937-449.
• Przyjmę fryzjerkę, Rogów, tel. 32451-24-69.

• Zatrudnimy za granicą młode osoby
na produkcji. Mieszkanie gratis. Wymagany język angielski lub niemiecki.
32-410-92-80.
• Zatrudnimy 2 osoby do obsługi w salonie. CV osobiście: Okna z Krakowa,
Londzina 31 A, Racibórz w godz. 9.00
– 17.00.
• Do zbioru truskawek zatrudnię, 506783-624, 515-288-404.
• Poszukuję mechanika samochodowego oraz uczniów do przyuczenia
zawodu, Ligota Książęca koło Raciborza, 660-536-482, 660-536-483, 32410-55-76.
• Firma remontowa z Rogowa zatrudni
pracownika budowlanego do dociepleń i robót wykończeniowych, 693445-939.
• Zatrudnię budowlańców, ociepleniowców, tel. 660-308-042, po godz.
16.30.
• Zatrudnimy spawaczy MIG, MAG,
tel. 517-195-438.
• Kafelkarze, gipsiarze zatrudnię, 504160-479.
• Zatrudnię do pracy fryzjerkę (z przynajmniej rocznym stażem), Pietrowice
Wielkie. Tel. 506-134-934, 515-479-270.
• Legalna praca w Holandii dla osób
16 – 18 lat na wakacje. Kontakt pon-pt
8.00 – 16.00, tel. 32-720-32-22, e-mail:
biuro@goodjob.info.pl w temacie: praca na wakacje.
• Praca w Holandii. Wym. znajomość
języka ang./niem. Kontakt pon. – pt.
8.00 – 16.00, tel. 32-720-32-22.

• Zatrudnię dziewczyny na mieszkanie
(oferta towarzyska), 790-602-072.

• Z Oriflame jako konsultantka: dorobisz, osiągniesz stały dochód. Wyślij
sms na numer 603-959-031 z imieniem
i nazwiskiem. Oddzwonimy jak najszybciej.

• Zawieranie umów o odszkodowanie
z osobamy poszkodowanymi, 604952-133.

• Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy
kat. C+E. Proszę o kontakt telefoniczny:
504-075-110.
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• Przyjmę fachowców do dociepleń
budynków, tel. 600-201-251 dzwonić
pn. – pt 7.00 –17.00.
• Komisjonera – operatora wózka
widłowego – zatrudnię pilnie w Raciborzu. Personnel International,
tel. 603-171-122.
• Salon Era w Raciborzu zatrudni
konsultanta ds. obsługi klienta na
dobrych warunkach finansowych.
CV, LM na: arthen@arthen.pl.
• Zatrudnię kelnera/-kę do pomocy
przy obsłudze wesel do restauracji
koło Raciborza. Praca na sezon,
głównie weekendy. Doświadczenie
mile widziane, 501-782-872.

• Zatrudnimy pracownika ds. marketingu oraz osobę do prowadzenia biura
handlowego, wskazane doświadczenie. CV scriba@scriba.com.pl.
• Przyjmę pracownika na docieplenia,
698-862-655.
• Szukam koleżanki do współpracy (towarzyskie), 666-479-320.
POSZUKUJĘ PRACY

• Inżynier, wyższe techn. doświadczenie, dyspozycyjność, angielski, francuski, rosyjski, komputer, prawo jazdy B,
tel. 668-524-740.
• Mężczyzna – prawo jazdy kat. B, z
lekkim stopniem niepełnosprawności
poszukuje pracy, 530-834-928.

RÓŻNE
• Drewno opałowe, 100 zł z dowozem,
32-430-85-77, 32-454-61-37.
• Blaszaki, garaże. Najtaniej – Producent, 32-440-12-66, 662-762-065.
• Antyki. Kupię meble, przedwojenne
odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
militaria, stare zdjęcia i wiele innych,
605-255-770.
• Kupię monety, znaczki, pocztówki,
ordery, znaczki Chińskiej Republiki
Ludowej – płacę cenę amatorską, 77437-36-81, 694-070-838.
• Tanio sprzedam elektryczną maszynę
do szycia firmy Privileg. Odbiór Pietrowice Wlk., tel. 694-085-699.
• Meble na wymiar, www.aves.biz.pl,
tel. 601-408-580.
• Sprzedam suknię ślubną po czyszczeniu chemicznym roz. 40-42, wzrost
1,75 kolor ecru + dodatki, 32-410-6451.
• Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor
7011, rok produkcji 1983/84, 663178-128.
• Kupię przedwojenne meble, militaria,
zegary, zdjęcia, medale, lampy, motory, motorowery, stan obojętny, tel.
32-476-02-86, 663-125-597.
• Kury nioski. Sprzedam, 5 zł /sztuka.
Ferma Drobiu Buków, 32-454-40-60.
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• www.komismax.strefa.pl – zobacz
co możesz dobrze sprzedać lub kupić.
Masz coś zbędnego zadzwoń 603-772723.

• 516-496-348 Ola.

• Sprzedam lady chłonicze, szafę stan
bardzo dobry, tel. 516-192-484.

• 513-218-044 Wiki.

• Sprzedam: fotelik (0 – 13 kg) – 40 zł,
łóżeczko z materacem – 40 zł, matę
Fiser-Price – 40 zł, ubranko chłopięce
firmy „Krasnal” na roczek – 50 zł, 888057-160.
• Muł, flot, węgiel, eko – groszek. Atrakcyjne ceny, 885-100-555.
• Kury nioski, podwórkowe, 6 zł / szt.,
sprzedam, 506-783-624, 515-288-404.
• Węgiel brunatny, węgiel orzech,
groszek, eko-groszek, eko-miał,
flot muł. Na życzenie workowany,
601-819-313.

• 511-941-338 Ela.
• Rybnik, 728-129-863.
• Przystępnie, 530-921-350.
• Dojrzała, 660-821-989.
• Fachowo, 600-624-753.
• Gabi, Racibórz, 661-613-025.

• Wodzisław, Wiktoria, 514-060-760.
• Sexy XL, 789-105-990.

• Wodzisław, Blondynka, 797-768-138.
• Racibórz 45-latka, 888-967-756.
• Nikola, Racibórz, 667-155-251.
• 531-397-047, młoda.

• Tanio sprzedam wózek głęboko-spacerowy ADBOR RING MAX, kolor czerwono-beżowym, w bardzo dobrym
stanie. Tel. 510-273-231.

• Pani, 608-031-713.

• Sprzedam środek chwastobójczy
Mais Ter PAK za 249 zł, tel. 535-499454.

• Rybnik, 514-246-756.

• Nieodpłatnie posadzimy ozdobne
drzewa liściaste na terenie gminy
Racibórz, Lipa, platan, klon, jesion. zapewniamy darmowe drzewa wys. 4 m.
Tel. 32-414-94-67.

• 25, Rybnik, 503-450-983.
• 41-Rybnik, 513-504-384.
• Marlena, 513-237-012, Racibórz.
• Maja, 792-209-587, Racibórz.
• Claudia, 697-699-505, Racibórz.
• Justyna, 880-725-239, Wodzisław.
• Gosia, 880-591-776, Wodzisław.

• Przyjmę gruz. Czyżowice, tel. 692601-596, 795-298-712.

• Ala, 787-483-583, Racibórz.

• Świeże truskawki. Hurt i detal codziennie od 8.00 do 19.00 Raszczyce,
ul. Łakowa 6, 601-421-540.

• Ponętna Blondynka, 507-526-232.

• Kupię stare motocykle, motorowery,
silniki, części, instrukcje obsługi, stan
obojętny, tel. 889-660-848.

• Beata, Wodzisław, 880-512-204.

• Sprzedam cyprysy od 40 cm hurt,
detal. Cena od 2,50 zł. Samborowice,
603-369-023.
• Sprzedaż siatki i sznura do słomy
oraz foli do sianokiszonki po atrakcyjnych cenach. Brzeźnica, Kozielska
10, tel. 32-410-67-91, 696-240-301.

• Namiętna Rybnik 791-360-857.
• Magda Rybnik, 666-479-320.
• Kasia, Rybnik, 723-332-204.

• Ania, Wodzisław, 788-138-767.
• Rybnik, blondynka, 888-422-206.

• Eromasaże Rybnik, 795-250-485.
• Roxi Rybnik, 600-743-467.

• Namiętna, zmysłowa, 883-272-757.
• Racibórz, Rynek, 669-460-221.

• Zagubiono legitymację studencką nr
8042, tel. 661-804-462.

• Roksana, Rybnik, 510-573-975.

• Oddam ziemię za darmo. Transport
wlasny, 604-240-919.

• Ewa, Racibórz, 514-555-894.

• Zagubiono legitymację studencką nr
7756/2008, tel. 695-807-501.

TOWARZYSKIE
• Dziewczyny Fantasy. 660-173-134.
• Edyta, Wodzisław, 797-445-476.

• 606-521-450, Radlin.
• Marta, Wodzisław, 507-595-561.

• 789-059-591 Rybnik 518-160-754.
• Szczupła blondynka 691-231-644
• 663-274-369 Żigolak.
• Ania, Rybnik, 790-602-072.
• 24 h 603-232-163.

• Iwona, Rybnik, 502-946-147.

• 30-latka, XL, 792-872-926.
• Jacklin 789-187-733
• Sympatyczna, XL, 795-787-902.
• Agata TS, 794-189-247.
• Liliana, 531-277-556.
• Wiktoria, 883-240-498.

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, 667970-566.

TURYSTYKA
• Rewelacyjne Last Minute! Egipt
od 1199zł, Tunezja od 1078zł, Grecja
od 968zł, Chorwacja od 445zł. Sprzedaż ubezpieczeń turystycznych, Kart
Euro26. Biuro Podróży WW, Św. Jana 1,
Wodzisław, 32-455-55-00, www.wakacjeww.pl.

USŁUGI
• Żaluzje, rolety zewnętrzne wszelkiego rodzaju. Markizy balkonowe,
bramy. Producent i ceny producenta. Raty. 32-430-51-41, 601-417-572.

• Rolety zewnętrzne. Markizy. Bramy.
Najlepsza jakość, najniższe ceny,
nieodpłatny pomiar i wycena. Firma
Markiza, 32-415-17-32.
• Rolety zewnętrzne, od 180 zł brutto/m kw. Producent z wieloletnią
tradycją. 3 lata gwarancji, 32-41517-32.
• Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
mgr inż. Witold Figura Geodeta
uprawniony, 601-615-612, www.
witoldfigura.wb.pl.
• Antyki sprzedaż i profesjonalna renowacja mebli, zegarów i pianin. Transport gratis. Krapkowice, 77-466-70-34,
608-020-280, bozka-cz@wp.pl.
• Przyciemnianie szyb samochodowych i okiennych, atest polski oraz
niemiecki, montaż foli antywłamaniowej, www.cardesign.info.pl
781-905-054.
• Limuzyny lincoln, hummer. Obsługa
wesel, pomoc drogowa, wypożyczalnia przyczep, lawet, camping, 32-43157-64, 501-317-662, www.hummerlimuzyna.com.pl.
• Elektryczne Instalacje i klimatyzacje
– tanio z materiałem . Na terenie całego Śląska, www.robotyelektryczne.pl,
600-877-606.
• Wyroby ze stali nierdzewnej, balustrady, poręcze oraz inne elementy,
513-539-582.

• Rozbiórki, wyburzenia, wywóz popiołu, gruzu, odpadów budowlanych,
667-296-518.

• Zagęszczarki – sprzedaż, wynajem,
www.husdromo.pl.
• Projektowanie, wykonywanie
i nawadnianie ogrodów, renowacja
trawników, pielęgnacja, strzyżenie
żywopłotów, mycie elewacji i kostki,
503-405-743.
• Naprawa i konserwacja urządzeń
elektrycznych, wykonywanie instalacji
elektrycznych, instalowanie maszyn,
sprzętu i wyposażenia, pomiary
ochronne, przeglądy elektronarzędzi,
domowe pogotowie elektryczne, 512058-897.
• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe, szafy, zabudowa wnęk. Zamów
bezpłatny pomiar i wycenę, tel. 661669-069.
• Terenowa windykacja wierzytelności, 531-666-396.
• Punkt obsługi gier w Kuźni Raciborskiej, 503-956-897, dzwonić: 10.00
– 16.00.

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.
• Profesjonalne wykonanie łazienek,
wszelkie remonty mieszkań, domów.
Uczciwie, rzetelnie, wystawiamy fakturę vat, 607-205-209, 32 456-06-55.
• Blacharz dekarz, rynny, papa termozgrzewalna, gonty, ondulina, obróbki
blacharskie solidnie, tanio 32-4568431,
691-282-333.
• Usługi remontowe od sufitu po podłogi, 666-829-092.

• Karcher – czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej, samochodowej, Racibórz-Brzezie, Wysoka 6,
32-415-66-59, 661-758-976.

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

• Węgiel z deputatów najtańszy,
najlepszy w ofercie eko groszek,
miał, muł piast 160 zł z transportem. Wywrotki 4, 8, 26 ton. Kruszywa drogowe, budowlane. Opał
zrzucamy do piwnic, 607-436-682.

• Brukarstwo, stawianie płotów, układanie kostki, granitu 662-725-217.

• Profesjonalne czyszczenie dywanów,
tapicerek meblowych i tapicerki samochodowej oraz czyszczenie skóry,
mycie okien i witryn sklepowych. Konkurencyjne ceny. Sprawdź na cleanco.
pl, tel. 692-509-691.

• Kompleksowe wykańczanie wnętrz
oraz łazienek, sufity podwieszane,
gipsowanie, kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, wymiana drzwi,
montaż paneli, docieplanie poddasza. Faktury. 514-429-411.
• Montaż inst.wod-kan, gazowych,
grzewczych, kolektory słoneczne.
Tel. 516-675-794 Kaplanek@home.pl.
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• 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, 606-118-496,
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.
• Tynkowanie agregatem 13 zł/m kw.,
tel. 509-943-003.
• Malowanie, kafelkowanie, tapetowanie, gładzie i płyty gipsowe, budowy
domów, 785-529-569.
• Domy od podstaw, tynki gipsowe
agregatem od 10 zł/m kw., docieplenia, 501-424-707.
• Kafelkowanie, łazienki, sufity podwieszane, płyty kartonowo – gipsowe,
instalacja wodna, 788-398-686.
• MaxBud usługi remontowo-budowlane. Tanio szybko i solidnie, tel. 796146-224.
• Remonty – malowanie, gładzie, struktury, kompleksowo łazienki, płytki,
panele, 695-625-514.
• Usługi elektryczne i teletechniczne,
odkurzacze centralne, 660-665-329.
• Usługi remontowo-budowlane,
szałowanie, zbrojenia, murowanie,
malowanie itp. oraz instalacje elektryczne, 602-887-337.
• Elektryczne instalacje i klimatyzacje
– tanio z materiałem. Na terenie całego
Śląska. Tel. 600-877-606, www.robotyelektryczne.pl.
• Kafelkowanie schodów, tarasów, łazienek gładzie montaż płyt gipsowych
gipsowe. Tel. 886-317-863.
• Tynki wapienno – cementowe pod
malowanie, ocieplanie budynków,
tynki strukturalne. Możliwość negocjacji cen, 510-727-827.

• Cyklinowanie, układanie parkietów,
paneli, gładzie, płyty g.-k., malowanie.
Konkurencyjne ceny. Faktury Vat.
Tel. 502-212-068.
• Dachy, więźby kompleksowo tynki
wewnętrzne, zewnętrzne. Solidnie
tanio i z gwarancją, krótkie terminy!
Tel. 606-850-192.
• Szamba, drenaże. Płoty tynkowanie,
malowanie elewacji, docieplenia.
Tel. 507-164-050.
• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie
parkietu, odnowa drewnianych schodów z farby i lakieru oraz profesjonalne doradztwo, 691-539-589.
• Dar-Tech, instalacje wod.-kan., c.o.,
gaz, montaż, wymiana, tel. 601-094777.
• Szprycowanie i malowanie natryskowe domów z agregatu, szpryc akrylowy, itp. szprycowanie także na ocieplone domy, Adam Gorzyce, 696-296-514,
32-720-32-27.
• Nadzór budowlany, projektowanie
domów, świadectwa energetyczne,
0665-871-450.
• Wykańczanie wnętrz domów i mieszkań, gładzie, malowanie, obniżane sufity, kafelkowanie,instalacje wodnokanalizacyjne i c.o, tel. 693-213-567.

• Dachy, daszki, wkłady kominowe,
kominy murowanie, okna dachowe,
tanio, szybko i solidnie tel. 883-388963.

• Wykańczanie wnętrz, sufity podwieszane, gipsowanie, kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, tynki tradycyjne, brukarstwo, ocieplanie budynków,
785-730-556.
• F.H.U. oferuje montaż klimatyzacji, c.o, wod.-kan., pompy ciepła,
instalacje solarne. Pełna obsługa
urządzeń, materiałów 668-243-160.
• Dachy i pokrycia dachowe, 692605-557, 661-148-643.
• Roboty remontowo-budowlane
w pełnym zakresie + ocieplenia budynków, remonty dachów. Wykonywanie nadzorów budowlanych, 695-638650, 32-415-16-45.
• Hurtownia parapetów, niskie ceny,
przycinamy parapety od ręki, tynki
Kreisel. Dekortynk, 32-415-18-64, 691717-839.
• Kafelkowanie, panele, płyty kart.gipsowe, stolarka okienna i drzwiowa,
technika grzewcza, instalacje sanitarne, 506-507-710, 511-457-192.
• Drenaże,izolacja budynków,
szamba plastikowe i betonowe,
sprzedaż i montaż inst. wod.-kan.
i c.o., 666-573-251.
• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólnobudowlane, rozbiórki, brukowanie Fak.Vat 32-4579332, 502-087125.
• Przyjmę dekrzy z praktyką – wysokie
zarobki tel 600-936-808.
• Kafelkowanie, gładź, wymiana drzwi,
płyty k.-g., sufity podwieszane, panele,
instalacje wod.-kan., roboty murarskie,
661-187-745.
• Usługi remontowo-budowlane w pełnym zakresie, projektowanie, brukarstwo, sprzedaż bruku, płoty, elewacje,
łazienki 507-709-403.
• Remont! Kompleksowe usługi
od A do Z – zapraszamy, tel. 517-531887.
• Papa termo – zgrzewalna, styro
– papa, tanio, szybko, solidnie, 0518041-558.
• Pro-Dach Zdzislaw Proch. Wykonywanie dachów, wznoszenie budynków,
prace instalacyjne i wykończeniowe
505-343-204.

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.
• Wiktoria Kralewska-Kućmierz, dr n.
med., specj. chorób skóry. Racibórz,
Solna 4/3, pn.–pt. 15.00–17.00, tel. 32415-37-50.
• Choroby skóry, testy alergiczne, laseroterapia, krioterapia, dermatoskopia.
Racibórz, tel. 32-415-37-50, www.derma.neostrada.pl.
• Specjalista dermatolog Renata
Skaźnik-Hanslik, Racibórz, Chopina
10, 668-271-822. Trądzik pospolity,
różowaty, mikrodermabrazja korundowa, diamentowa, wodno-tlenowa,
peelingi, łuszczyca, bielactwo (lampa
UVB), testy alergiczne, dermatoskopia
znamion barwnikowych, laserowe usuwanie guzków, brodawek.
• Trądzik – skuteczne leczenie.
Efekty leczenia widoczne do 14
dni. W gabinecie wyleczono wiele
bardzo ciężkich przypadków trądzikowych. Specjalistyczny gabinet leczenia trądziku kosmetolog – rybnik
powstańców 3 pok.211 rejestracja
790-370-081.

DIAGNOSTYKA USG

PSYCHIATRIA

• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150,
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
USG – Kolor – Doppler, przepływy, 32729-40-68, 32-724-24-20, 604-347-669,
www.usg-raciborz.pl.

• Gabinet psychologiczny Paulina Otlik,
691-378-515. Dominik Maślanka specjalista psychiatra, 693-495-957, wtorki
16.00, W.Polskiego 13, Racibórz.

• USG – Kolor – Doppler, przepływy.
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
Racibórz, Chodkiewicza 23, pn.,wt.,
czw., pt. 12.15 – 14.15, 604-347-669,
www.usg-raciborz.pl.

• Danuta Nowak-Szczerbicka, specjalista chorób płuc, pediatra, przyjmuje
wtorki: 17.00 – 18.00, Racibórz, ul.
Wileńska 1 oraz środy: Tworków, ul.
Parkowa 1, tel. 608 343 764.

DIETY

STOMATOLOGIA

• Odchudzanie w grupi. zapisy tel. 691488-826 w godz. 8.00-9.00.
• Dietetyk, tel. 607-653-114, konsultacje dietetyczne licencjonowanego z zakresu: nadwagi i otyłości,
niedożywienia, różnych schorzeń:
choroby układu krążenia, cukrzyca,
alergie pokarmowe, choroby układy
pokarmowego, choroby żołądka
i dwunastnicy, wątroby, trzustki,
żywienia.
ENDOKRYNOLOGIA

• Dr n. med. Grzegorz Nowakowski,
specjalista endokrynolog, specjalista
chorób wewnętrznych. Wodzisław, 32456-26-36, 602-737-205.
• Irena Leśnik, specjalista chorób
wewnętrznych, leczenie tarczycy,
otyłości, menopauzy, EKG, Racibórz,
Ocicka 19, 606-399-821, www.tarczycaraciborz.pl.
• Dr n. med. Zbigniew Łyko, specjalista
endokrynologii, Racibórz, Rudzka 81,
tel. 602-613-651, 32-419-03-59.
GINEKOLOGIA

• Dr n. med. Zbigniew Łyko, specjalista
ginekologii i endokrynologii, Racibórz,
Rudzka 81, tel. 602-613-651, 32-41903-59.
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.
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.

Odmień nasz
los...

PULMONOLOGIA

• 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, 603-783-383,
www.dentalpro.com.pl.
• Stomatolog Bartosz Pietrzykowski
Dental Pro, Racibórz, Warszawska 7a
(z tyłu marketu E.Leclerc). Wybielanie
zębów, 32-417-28-75, 603-783-383,
www.dentalpro.com.pl.
• Pełny zakres usług stomatologicznych
+ RTG. Kontrakt z NFZ. Centrum Med,
Racibórz, Rudzka 81, 32-419-03-59.
ORTODONCJA

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

• Alkoholizm. Prywatna poradnia
uzależnień, terapia indywidualna lub
grupowa. Wizyty domowe, tel. 696478-189, 32-426-02-92.
MEDYCYNA NATURALNA

• Preparaty dla panów – nowości, 691980-348.
URODA

• Derm-Art Racibórz, Chopina 10,
602-462-057. Medycyna estetyczna,
lekarskie zabiegi (botoks, kwas hialuronowy, mezoterapia) modelowanie
ust, twarzy (radio fala) usuwanie blizn
(laser frakcyjny), tatuaży (q-swetch),
przebarwień (IPL) żylaki (scleroterapia
– venlight).

ZWIERZĘTA
• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.
• Sprzedam labradory kolor biszkoptowy. Tel. 607-187-504.
• Sprzedam odchowane yorki oraz
szczeniaki, mini, tanio, 785-626-920.
• Prześliczne szczeniaki rasy york, rodzice na miejscu, książeczka zdrowia,
tanio, tel. 667-636-107.
• Sprzedam golden retriever, odrobaczone, zaszczepione z książeczkami
zdrowia. Odbiór po 7 czerwca, tel. 600520-484.
• Owczarki niemieckie, 509-162-633.

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, 32 422 60 21.
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� RENAULT LAGUNA
2006 26.900 zł
6� FORD FIESTA
2007 16.900 zł
7� FORD FOCUS
2006 23.500 zł
8� SKODA FABIA II
2007 26.900 zł
9� SKODA FABIA
2007 17.900 zł
10� SKODA OCTAVIA
2006 35.900 zł
11� OPEL CORSA
2007 21.900 zł
12� OPEL COMBO
2008 27.900 zł
13� OPEL ASTRA
2006 26.900 zł
14� TOYOTA YARIS
2007 24.900 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 140KM krajowy, I wł.
• VW GOLF V 2006 1,9 TDI 105KM krajowy, I wł.
• OPEL VECTRA 20061 ,9 CDTI 120KM kraj, I wł.
• OPEL VECTRA 2006 kombi 1,9 CDTI 150KM
• OPEL ASTRAIII 2007 kombi 1,7CDTI kraj, I wł.
• OPEL ASTRAIII 2007 1,4 5drzwi krajowy, I wł.
• OPEL CORSA 2007 1,3CDTI kraj, Iwł., metalik
• OPEL CORSA 2002 1,0 krajowy, srebrny metalik
• PEUGEOT 307 2007 1,4 90KM kombi, kraj, I wł.
• RENAULT MEGANE 08’ 1,5DCI klima, I wł.kraj
• 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 1,6HDI KLIMA, kraj, I wł.
• CITROEN PICASSO 2001 2,0HDI KLIMATR.
• TOYOTA AVENSIS 2008 2,0D4D kombi, kraj I wł.
• AUDI A6 2006 2,0TDI 140KM AUTOMAT
• AUDI A4 2005 2,0 TDI 140KM AVANT, ESP
• HYUNDAI I20 2009 1,4 CDRI 90KM klimatronik
SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ!
SALON CZYNNY:

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

Samochody używane

„Auto-Pielczyk”

Wodzisław – Kokoszyce
ul. Pszowska 251
Tel. 32-453-00-13, 602-614-396
Marka

Rok

Cena

AUDI A4 2,5 TDI MULTITRONIC kombi
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI (ciężar.)
CHEVROLET CORRVETTE 5,7 350KM
FORD FOCUS 1,4 16V 3 drzwi klima
SUBARU LEGACY 3,0 4x4 SPEC B
PEUGEOT 307 1,6 HDI KOMBI
RENAULT MEGANE GRANDTUR 1,5 DCI
climatronic
RENAULT KANGOO 1,5 DCI (ciężarowy)
RENAULT SCENIC 1,5 DCI EMOTION
panorama dach
RENAULT CLIO 1,2 RN 5 drzwi
VW GOLF 1,9TDI 110KM 3-drzw.
automat
VW PASSAT 1,8 gaz kombi
VW GOLF IV 1,6 automat 3 drzwi
VW SHARAN 2,0 16V 115 COMFORTLINE automat
OPEL CORSA C 1,0 5-drzw. 32 tys.
przeb.
OPEL ASTRA II 2,0 DTH klima KOMBI
OPEL ASTRA III 1,7 CDTI 5 drzwi navi
TOYOTA AURIS 2,0 D4d LINEA SOL
NISSAN PIXO 1,0 5 drzwi klima

05 r.
08 r.
02 r.
02 r.
05 r
06 r.

42 900
23 000
69 900
13 900
42 900
23 900

08 r.

28 900

05 r.

14 900

08 r.

32 900

96 r.

3 700

99 r

15 900

94 r.
01 r.

4 700
16 900

02 r.

29 900

04 r.

15 900

01 r.
07 r.
09 r.
09 r.

14 900
31 900
47 500
24 900

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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TARTAK & MEBLE SPRZEDAŻ I MONTAŻ
EUROCLAS
POKRYĆ DACHOWYCH
OFERUJEMY
•
•
BEZPŁATNY POMIAR I TRANSPORT
•
•
DEMONTAŻ ETERNITU
•
Więźba dachowa

Kształtowniki, blachy

Łaty, deski,

Kuchnie na wymiar

krawędziaki

Meble, zabudowy wnęk

•Boazeria, podbitka, •Impregnacja
ciśnieniowo-próżniowa

podłogi

•Stal zbrojeniowa

��������������������������������������������
����������������������������������������

•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

HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
47–400 Racibórz
ul. Kolejowa 10a,
tel./fax 032 415 31 23,
tel. 032 415 30 15
Kabe cały asortyment

Farba na ocynk 10L

ł
4,50 z
od 24

– 12%

Tytan klej do kafelek
elastyczny 25kg

zł
39,50

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

47–400 Racibórz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18

47–470 Krzanowice
ul. Długa 22
tel. 32 410 91 92

��������
���������������������������������
�

RADLIN, UL. HUTNICZA 8
tel./fax 32 457 12 02
Wełna URSA 15cm

2

zł/m
11,90

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

� grzejniki płytowe,
aluminiowe i łazienkowe
� ogrzewanie podłogowe
� kotły c.o., bojlery
� armatura i pompy
� kanalizacja
oraz inne artykuły grzewcze
i instalacyjne

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY

����������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�������������������
������������������
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NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ

���������� ��

���� ������������� �

z trzema osobami na stanowisko
Reprezentant Handlowy wiek 35 + mile widziane
kobiety
Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy bezpłatne
szkolenia, długotrwałą umowę, wysokie zarobki.
Wymagamy dyspozycyjności i samochód.

Kontakt 692-504-962 (9.00 – 16.00)

Mile widziana
znajomość
niemieckiego

P

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

nr. certyﬁkatu 3971

����������������������������

blacha
dachówkowa
już od

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

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW
Informuje,

POKAŻ, ŻE NAS
LUBISZ!
www.facebook.com/nowiny

że w dniu 12 maja 2011 r. w siedzibie
Urzędu Miasta Pszów został wywieszony wykaz
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy – Miasta Pszów,
położonej w Pszowie przy ul. Łanowej (boczna), przeznaczonej
do oddania w dzierżawę na cele rolne.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

HANDEL
����� ���������

ROMAN WEISER

import samochodów
dostawczych

WIOSENNA PROMOCJA!
Bramy garażowe:
uchylne, segmentowe,
rolowane, przesuwne
Bramy przemysłowe:
segmentowe, rolowane,
harmonĳkowe, szybkobieżne

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

Napędy i sterowania
do bram garażowych,
wjazdowych i przemysłowych

Rybnickie Centrum Stolarki Budowlanej
Tel. (032) 42–44–066, 42–44–067, www.rcsb.pl

Rybnik ul. Zebrzydowicka 152

• kostka
brukowa
• galanteria
ogrodowa

PRODUKCJA SIATKI
I OGRODZEŃ PANELOWYCH
WRAZ Z MONTAŻEM

WIOSENNA PROMOCJA
Jejkowice k./ Rybnika, ul. Leśna (koło Color Cap)
Tel. 32 43 02 688

reklama 43

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 17 maja 2011 r.

PILNIE POSZUKUJEMY NOWYCH OFERT NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

Wodzisław-Kokoszyce, ul. Smolna 28, tel. 32-456-21-83

MIESZKANIA DO SPRZEDANIA:
1. KATOWICE Ligota, ul. Małopolska. Mieszkanie 1pok. o pow. 36,8 m², położone na II p. w niskim bloku. Pokój duży w kształcie litery „L”z dwoma oknami, kuchnia z oknem i balkonem. Okna nowe PCV.
W pokoju na podłodze- parkiet, łazienka - prysznic,
ściany glazura, co: gazowe. Cena: 150 000 zł
2. PSZÓW, ul. Juranda. Mieszkanie na parterze o
pow. 38,47 m², 2 pokoje, łazienka wykafelkowana,
okna PCV, w pokojach na podłodze nowe panele.
Cena: 75 000 zł.
3. PSZÓW, ul. Kościuszki M-3 (2 pokoje, kuchnia
i łazienka z oknem) o pow. 54,18 m². I piętro, niski
blok. Mieszkanie po remoncie. Cena: 110 000 zł.
4. PSZÓW, centrum, ul. Konopnickiej. Słoneczne,
3-pok. mieszkanie o pow. 54,55 m², położone na II
piętrze w bloku 4-piętrowym. Duży balkon. W pokojach na podłodze - panele, łazienka - ściany w
panelach. Cena: 139 000 zł.
5. WODZISŁAW, ul. 1000-lecia. Mieszkanie 2-pok.
o pow. 37,92 m². Położone na parterze w niskim
bloku. W pokojach na podłodze parkiet. Okna nowe
PCV. Mieszkanie wolne od zaraz. Cena: 85 000 zł.
6. WODZISŁAW, os. 1 Maja. Mieszkanie 2-pok.
przerobione na 3 pokoje, kuchnia z oknem, 2 balkony. Okna nowe PCV. Łazienka wykafelkowana,
w pokojach na podłodze panele. W cenie mieszkania zostanie: w przedpokoju szafa COMANDOR,
w kuchni meble kuchenne na wymiar z kuchenką
gazową, w sypialni zabudowana szafa. Mozliwość
wynajęcia garażu murowanego. Cena: 107 000 zł.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

7. WODZISŁAW, ul. A. Ludowej. 2-pok. o pow.
56,64 m², kuchnia z oknem, okna nowe. Łazienka
wykafelkowana. W kuchni na podłodze i między
szafkami - kafelki, w pokojach na podłodze panele.
C.O. z sieci. Cena: 95 000 zł.
8. WODZISŁAW ul. 26 Marca. Mieszkanie o powierzchni 27 m² tj. 1 pokój, kuchnia z oknem, przedpokój i łazienka. Okna nowe w całym mieszkaniu
(wymienione 4 lata temu). Mieszkanie położone jest
na II piętrze w w niskim bloku. Łazienka wykafelkowana. Podłoga w kuchni, przedpokoju i łazience
wykafelkowana. W pokoju na podłodze- panele.
Cena: 69 500 zł.
9. WODZISŁAW, ul. 26 Marca. Mieszkanie 3-pok. o
pow. 50,67 m², położone na IX p. Kuchnia z oknem,
okna pcv, balkon, w wyposażeniu mieszkania zostana meble kuchenne, oraz zabudowana szafa w
przedpokoju, łazienka wykafelkowana. Cena: 130
000 zł.
10. WODZISŁAW, ul. Bracka. Mieszkanie 3-pok. o
pow. 45,91 m². Mieszkanie położone jest na II piętrze w bloku 3-piętrowym. Kuchnia z oknem, okna
nowe. Nowe drzwi wejściowe. Łazienka wykafekowana, balkon. Cena: 119 000 zł.
11. WODZISŁAW, os. Dąbrówki. Komfortowe mieszkanie 3-pok. o pow. 64 m². Kuchnia z oknem połączona z dużym pokojem, łazienka, wc osobno- wykafelkowane. W pokojach na podłodze - deska berlinecka. W cenie mieszkanie zostanie zabudowana
szafa w sypialni i w przedpokoju oraz meble kuchenne. Balkon, okna nowe. Cena: 190 000 zł.
12. WODZISŁAW, ul. PCK, 2-pokojowe mieszkanie o pow. 44,5 m², położone na IV p., kuchnia z
oknem, balkon. Cena: 89 500 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO
SPRZEDAJĄCY.

13. WODZISŁAW, M-3 ul. PCK. 2-pokojowe o pow.
46,88 m², II p. balkon, cena: 114 000 zł.

19. WODZISŁAW, ul. Przemysława mieszkanie 2pok. o pow. 50,45 m², położone na IIp. Łazienka wykafelkowana, wanna antyposlizgowa, okna nowe,
monitoring w bloku. Cena: 118 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI
TYLKO SPRZEDAJĄCY.

20. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 4pok. + garderoba o pow. 83,10 m². III piętro, niski
blok. Kuchnia połączona z dużym pokojem. W dużym pokoju na podłodze parkiet, w kuchni, łazience,
wc i przedpokoju kafelki, w dwóch pokojach deska
barlinecka. Łazienka wykafelkowana z kabiną prysznicową. Balkon. Cena: 190.000 zł.
21. WODZISŁAW, ul. Przemysława. M-6 o pow.
84 m², 4 Pokoje, kuchnia, łazienka, wc, komórka w mieszkaniu, I p. niski blok, Cena: 195 000 zł.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

22. WODZISŁAW, ul. Tysiąclecia. Kawalerka o pow.
33,82 m², II p. 1 pokój, kuchnia z oknem, łazienka
- wykafelkowana z kabiną prysznicową, w przedpokoju i kuchni na podłodze kafelki, w pokoju na
podłodze nowe panele. Cena: 89 000 zł.
23. WODZISŁAW, ul. W. Polskiego. Komfortowe
mieszkanie 2-pok. o pow. 45,98 m². Kuchnia z
oknem. W wyposażeniu kuchni zostaną: meble
kuchenne, lodówka, kuchenka, zlewozmywak.
Łazienka po remoncie: wykafelkowana, wanna rogowa. W pokojach panele, ściany gładź gipsowa.
Balkon wykafelkowany, cena: 121 000 zł.
24. WODZISŁAW ul. Wyszyńskiego. Mieszkanie
3-pokojowe o powierzchni 55,20 m², położone w
niskim bloku na III piętrze. Kuchnia z oknem, okna
PCV, balkon.Nowe drzwi wejściowe. W mieszkaniu
znaduje się komórka, cena: 128 900 zł.
25. WODZISŁAW, ul. Wyszyńskiego 2-pok. o pow.
44,71 m², IV p. Kuchnia z oknem, okna nowe. Do
pokoi osobne wejścia. Łazienka wykafelkowana.
Balkon. W cenie mieszkania zostaną meble kuchenne wraz z lodówką i pralką. Cena: 125 000 zł.

DOMY DO SPRZEDANIA:
1. BEŁSZNICA, ul. Wałowa. Dom o pow. 101 m². 3
pok., kuchnia, łazienka, wc, garaż, kotłownia. Rok
bud. 1990. Okna nowe, drewniane. Parcela: 2 548
m² w terenach budowl. Cena: 230 000 zł.
2. CHAŁUPKI, ul. Długa. Dom parterowy do remontu, częśc. podpiwniczony. 4 pokoje, kuchnia, pomieszczenie na łazienkę, woda miejska + studnia,
gaz przy domu, c.o. - piece węglowe. Parcela: 2 542
m². Na parceli znajduje się budynek gospodarczy o
wymiarach 10 x 4 m, cena: 160 000 zł.
3. GORZYCE. Dom piętrowy częśc. podpiwniczony.
4 pok., 2 kuchnie, 2 łazienki, gaz na działce do podłączenia. Parcela: 1 162 m². Na parceli garaż blaszany oraz budynek gosp. 5x4m. Cena: 240 000 zł.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

4. GORZYCE. Dom w stanie surowym zamkniętym o pow. 170 m². Parter: garaż, kotłownia, salon
połączony z kuchnią, łazienka, poddasze: 4 pokoje,
łazienka. Na parterze rolety zewnętrzne. Dom ocieplony, otynkowany, tynk akrylowy. Dach pokryty
dachówką BRASS. Parcela: 860 m². Media do podłączenia. Cena: 315 000 zł.
5. JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. Szotkowicka. Dom idealnie nadający się na dwie rodziny. Parter: 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, piętro: to samo, dach kopertowy
pokryty papą, okna nowe w całym budynku. Dom
podpiwniczony częściowo. parcela: 4 940 m². Na
parceli znajduje się budynek gospodarczy + stodoła. Cena: 450 000 zł.
6. ŁAZISKA, ul. Stawowa. Dom piętrowy idealny
na dwie rodziny, podpiwniczony całkowicie. Parter:
5 pokoi, kuchnia, łazienka, piętro: 5 pokoi, kuchnia,
łazienka. Parcela: 2 800 m² - zagospodarowana.
Na parceli znajdują się 2 garaże, cena: 299 000 zł.

14. WODZISŁAW, os. 1. Maja. Mieszkanie 3-pok. o
pow. 54,12 m² + blaszany garaż. Kuchnia z oknem
w wyposażeniu kuchni meble kuchenne, łazienka PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
wykafelkowana z kabiną prysznicową. 2 balkony.
Drzwi wejściowe do mieszkania Gerda, cena: 125 7. MSZANA, ul. Wodzisławska. Komfortowy parterowy dom o pow. 120 m² częściowo podpiwniczo000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
ny. Parter - salon z kominkiem połączony z kuchnią,
15. WODZISŁAW, os. 1. Maja. M-2 o pow. 39 m². pokój mały, łazienka, poddasze - sypialnia, 1 pokój,
Mieszkanie przerobione na 2 pokoje + kuchnia z duża łazienka, garderoba. Co: gaz + węglowe (2
oknem, I p. drzwi wejściowe nowe, cena: 75 000 zł. piece). Parcela: 857 m². Na parceli garaż + wiata.
Działka ogrodzona i zagospodarowana, plac wyłożoPROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
16. WODZISŁAW, ul. Przemysława (niski blok) M-4 ny kostka brukową. Cena: 450 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI

o pow. 64 m², 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc. Nowe TYLKO SPRZEDAJĄCY.
okna, po remoncie. Cena: 160 000 zł. Możliwość za- 8. ODRA, ul. Rogowska. Budynek mieszk.-usług..
Parter: część usługowa o pow. 136 m², składająca
kupu garażu, cena: 10 000 zł.
się z sali bankietowej z barkiem, 2 wc, kuchnia z
17. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 1- pełnym wyposażeniem gastronomicznym, wc dla
pok. o pow. 31,4 m², położone na II piętrze. Nowe personelu, pomieszczenie ciemne na produkty sypokno, kuchnia z meblami kuchennymi. Ciepła woda kie, 2 pomieszczenia na naczynia, pomieszczenie
z sieci, czynsz: 320 zł. Cena: 70 000 zł.
na lodówki i warzywa. Piętro - mieszkanie o pow.
18. WODZISŁAW, os. 1. Maja. Mieszkanie 4-pokojo- 140 m², 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, poddasze o
we o pow. 72,50 m², duży balkon, kuchnia z oknem, pow. 70 m² do zagospodarowania. Parcela: 930 m².
Cena: 580 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
okna nowe, cena: 129 000 zł.

9. ODRA, ul. Krótka. Do zamieszkania dom partero- 6. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Do wynajęcia buwy 4 pokoje, kuchnia, łazienka, podpiwniczony czę- dynek o pow. 140 m² na działalność gospodarczą.
ściowo, parcela: 740 m², cena: 150 000 zł. PROWIZJĘ Budynek przygotowany jest pod aptekę - zgodne
z prawem farmaceutycznym. C.o. gazowe. Dach
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
dwuspadowy pokryty onduliną. Parcela: 2 217 m².
10. PSZÓW. Do sprzedania budynek mieszkalnoczynsz najmu 2 000 zł / 1 miesiąc.
handlowy. Parter: 2 lokale handlowe,łazienka, pietro: mieszkanie 80 m², 3 pokoje, kuchnia, łazienka. 7. WODZISŁAW, do wynajęcia murowana hala
Na piętrze w pokojach na podłodze położony jest handlowo-usługowa o pow. 1 150 m². Wysokość
parkiet, przedpokój i schody wyłożone granitem. hali 7 m. Dodatkowe pomieszczenia to: jadalnia,
Dom ocieplony wełną mineralną pomiędzy murami. szatnia, 3 wc. Czynsz 20 zł / 1 m².
Parcela: 160 m², cena: 380 000 zł.
8. ŻORY, ul. Rybnicka. Do wynajęcia 4 pom.biuro11. PSZÓW, os. Biernackiego. Dom piętrowy po we o pow. 280 m² w nowo wybudowany budynku
remoncie, idealnie nadający się na dwie rodziny. 5 handlowym, położone na I piętrze. Parking na popokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki. Parcela: 735 m². Cena: sesji. Dojazd droga asfaltowa. Czynsz najmu 30 zł/1
m² brutto do negocjacji. Firma.
261 000 zł.
12. PSZÓW, ul. A. Krajowej. Do sprzedania dom piętrowy idealny na dwie rodziny. 6 pokoi, 2 kuchnie,
2 łazienki CO: weglowe, nowy piec. Na piętrze na
podłogach: parkiet, na parterze na podłogach: panele i deski. Łazienka: kafelki. Parcela: 6 868 m². Na
parceli znajduje się budynek garażowo-gosp. oraz
garaż blaszany. Cena: 380 000 zł.
13. PSZÓW, ul. K. Miarki Dom wysoki parter. 3 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka, hol. Wysokie piwnice do adaptacji na mieszkanie. Parcela: 5 269 m².
Cena: 440 000 zł (do negocjacji) PROWIZJĘ PŁACI TYLKO
SPRZEDAJĄCY.

14. PSZÓW ul. K.Miarki dom parterowy o pow. 98
m², do remontu. Parter: 3 pokoje, kuchnia, pomieszczenie na łazienkę, poddasze: 2 pokoje+ 2 pomieszczenia do zagospodarowania. Dach dwuspadowy.
Okna drewniane starszy typ, 1 okno PCV, Media:
woda, energia, szambo mozliwość podłączenia do
kanalizacji. Parcela: 1247 m², na parceli znajduje się
budynek gosp. połączony z domem oraz 12 garaży.
Cena: 125 000 zł.
15. PSZÓW, ul. Konopnickiej. Dom mieszk.-usług.
położony na działce o pow. 528 m², stan surowy
zamknięty, dach dwuspadowy pokryty dachówką
(graﬁtową), okna brązowe PCV, cena: 239 000 zł.

OBIEKTY DO SPRZEDANIA
1. 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.
2. PSZÓW, ul. K. Miarki. Do sprzedania budynek
handlowo-usługowy o pow. użytkowej 250 m²,
poddasze do zagospodarowania (idealnie nadaje się
na mieszkanie). Parcela: 563 m², cena: 123 000 zł.
Istnieje możliwość zakupu osobno piekarni za cenę
80 000 zł oraz sklepu za cenę 43 000 zł PROWIZJĘ
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

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.

16. PSZÓW, dom piętrowy, częściowo podpiwniczony, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, wc, hol, garaż, 5. WODZISŁAW, ul. Górnicza. Magazyn o pow. 442
Parcela: 600 m². Cena: 395 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI m² położony w terenach przemysł. o konstrukcji stalowej, ściany i dach - blacha, posadzka betonowa.
TYLKO SPRZEDAJĄCY.
parcela: 550 m² z możliwością dokupienia sąsied17. WODZISŁAW Śl. Dom parterowy z poddaszem niej parceli (teren przemysłowy) w zależności od
mieszkalnym o powierzchni 120 m² z 1997 roku. 4 potrzeb - do 2 hektarów. Cena za 1 m² - 122 zł. Cena:
pokoje, kuchnia, łazienka. Możliwośc zrobienia dru- za magazyn: 366 000 zł.
giej łazienki. Dach dwuspadowy pokryty gontami.
CO węglowe, nowy piec na gwarancji. Na parterze 6. OKAZJA! WODZISŁAW ŚL., osiedle Dąbrówki.
w oknach rolety antywłamaniowe. Parcela: 1242m², Własnościowy lokal handlowo-usługowy o pozagospodarowana i ogrodzona w całości. Na parceli wierzchni 32,80 m². CO z sieci, woda ciepła z sieci. Idealnie nadający się na gabinet lekarski, punkt
znajduje się garaż blaszany cena: 310 000 zł.
apteczny, zakład kosmetyczno-fryzjerski itp. Cena:
18. WODZISŁAW. Dom – stan surowy zamkniety o 105 000 zł.
pow. użyt. 136 m², pow. całk. 210 m², 5 pokoi, kuchnia, jadalnia, 2 łazienki, kotłownia, garaz, 2 gardero- 7. WODZISŁAW, ul. Górnicza. Obiekt mag.-usług.biurowy (w tym 2 hale, możliwość wjazdu sam.
by. Parcela: 1 839 m². Cena: 349 000 zł.
ciężarowymi). Parcela: około 1000 m². Cena: 498
19. WODZISŁAW – ZAWADA, ul. Dzika. Dom pię- 000 zł.
trowy, idealny na dwie rodziny. 5 pokoi, 2 łazienki,
8. WODZISŁAW, os. 1 Maja. Nieruchomość komerkuchnia. Podpiwniczony całkowicie. Okna nowe cyjna o pow. działki 11 260 m², zabudowana budynPCV. Parcela: około 700m². Na parceli znajduje się kiem hali produkcyjnej o pow. 1 372 m² z suwnicą
garaż na dwa samochody. Cena: 349 000 zł.
oraz nowym budynkiem socjalno-biurowym o pow.
20. WODZISŁAW. Dom o wysokim standardzie pow. 934 m². Cena: 2 500 000 zł.
użyt. 317 m². 9 pokoi, kuchnia, 3 łazienki z wc, ogród 9. WODZISŁAW. Garaż murowany na osiedlu
zimowy, garaż, 2 balkony, piwnica, strych. Parcela: Dąbrówki o pow. 17,40 m². Media: energia, c.o. z
1 810 m². na parceli znajduje się budynek gosp. i sieci. Cena: 31 000 zł.
letnia altanka. Cena: 645 000 zł.

DO WYNAJĘCIA:

DZIAŁKI DO SPRZEDANIA:

Rok zał. 1994
Licencja nr 2762

6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. PSZÓW ul. Lubomska. Działka siedliskowa o
pow. 2553 m². (obecnie jest w trakcie przekształcenia na tereny mieszkaniowe) cena: 49 000 zł.
12. PSZÓW ul. K. Miarki. Działka budowlano-rolna o pow. 5107 m², na działce znajduje się starszy
budynek do wyburzenia lub remontu oraz stodoła.
Uzbrojenie: woda, energia. dojazd droga asfaltowa.
Szerokość działki 25 m. Cena: 52 000 zł.
13. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka bud.-rolna o pow.
3 297 m², położona w trzecim pasie zabudowy.
Cena: 25 000 zł.
14. PSZÓW, ul. Kolberga. Działka mieszk. o pow.
1 379 m², położona w drugim pasie zabudowy.
Szerokość działki 27 m. Cena: 62 000 zł. PROWIZJĘ
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

15. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka bud. pow. 1700
m², dojazd drogą asfaltową, media przy działce.
Cena: 79 000 zł.
16. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka budowlano-rolna
o pow. 4 551 m², cena: 109 000 zł.
17. 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.
18. 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.
19. 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: pom.
socjalne o wysokości 2,20 m. Dojazd drogą utwardzoną - około 100 m. Cena: 199 000 zł.
20. ROGÓW ul. Wyzwolenia. Działka o pow. 1 hektara. Przeznaczenie działki: mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne, usługi, place zabaw
dla dzieci, rolne, zabudowa zagrodowa. Szerokość
działki 40m. Teren zróżnicowany, cena: 89 000 zł.
21. RYBNIK, ul. Wodzisławska. Działka komercyjna
o pow. 3 330 m². Działka położona jest w terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren
usług o dowolnej funkcji. Cena: 895 000 zł.
22. RYBNIK, ul. Małachowskiego. Działka budowlana o pow. 806 m². Cena: 69 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI

1. BLUSZCZÓW. Działka o pow. 6 219 m² z możliwo1. LUBOMIA, Korfantego, pom. handl.-usług. parter ścią zabudowy zagrodowej. Teren płaski. Media do
pow. ok. 200 m² cena najmu 1000 zł/ m-c, piętro, podłączenia około 100 m. Dojazd droga asfaltową, TYLKO SPRZEDAJĄCY.
ok. 200 m² - czynsz 1000 zł/ m-c.
23. RYDUŁTOWY, ul. Łokietka. Do sprzedania działka
następnie 100 m drogą gruntową. Cena: 35 000 zł.
2. PSZÓW - Krzyżkowice. Do wynajęcia murowany 2. CZYŻOWICE, ul. Nowa. Działka położona w tere- bud., prostokąt o pow. 1 560 m². Uzbrojenie do podbudynek piętrowy soc.-biur. o pow. użyt. 214 m² nach przemysłowych o pow. 8851 m². Przeznaczenie łączenia. Dojazd drogą asfaltową. Działka ogrodzo+ murowany budynek garażowy o pow. użyt. 123 terenu: -podstawowe ponad 50%-usługi, rzemiosło na betonowym płotem. Cena: 98 500 zł.
m² + parcela około 4000 m². Czynsz najmu 3 600 produkcja, składy, magazyny, bazy przedsiębio- 24. OLZA, ul. Bogumińska. Działka budowlana o
zł. / 1 m-c
restw produkcyjnych, komunalnych, rolnych, komu- pow. 3 131 m². Szer. działki 24 m. Cena: 75 000 zł.
3. RADLIN, ul. Domeyki. Do wynajęcia dział- nikacyjnych: stacje paliw - uzupełnaiające do 50% 25. TURZA ŚL., ul. Wodzisławska. Działka bud. o
ka o pow. 3 865 m². Dojazd droga asfaltowa. - administracja, parkingi, garaże, handel, gastro- pow. 2 028 m², szerokość działki 25 m, droga doPrzeznaczenie: auto komis, wystawki, itp. Cena naj- nomia, rzemiosło, usługi intensywne uprawy pod jazdowa asfaltowa, uzbrojenie obok działki, cena:
osłonami - dopuszczalne do 25%- mieszkalnictwo. 75 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
mu 1,50 zł za / 1 m². Cena podlega negocjacji.
Cena: 230 000 zł.
26. TURZA ŚL. ul. Mszańska. Działki budowlane o
4. RZUCHÓW ul. Rybnicka. Do wynajęcia na I piętrze lokal biurowy o pow. 100 m², składający się 3. CHAŁUPKI, ul. Długa. Dwie działki bud.-rolne pow. od 1000 do 1 200 m², szerokość działek minikażda
o
pow.
2
500
m².
Dojazd
droga
asfaltowa.
malana 23 m, maks. 48, cena: 46 zł / 1 m². PROWIZJĘ
z jednego dużego pomieszczenia, pomieszczenia na
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
łazienkę i kuchnię. Przed budynkiem duży parking. Cena jednej działki 75 000 zł.
Lokal znajduje sie w budynku hurtowni materiałów 4. GODÓW. Działka o pow. 2 194 m², dojazd z 27. TURZA ŚL. ul. Powstańców. Działka budowlana
budowlanych Firmy GOLD, położony przy drodze nr dwóch stron. Z jednej strony droga asfaltowa, z dru- o pow. 2 963 m², dojazd droga asfaltowa wymiary
49 trasa Racibórz - Rybnik . Czynsz za 1 m-c 1 200 zł giej gruntowa. Woda na działce, energia obok dział- działki 41 x 70 m. Cena: 129 000 zł.
brutto (do negocjacji) + media.
ki, wymiary 17 x 129 m, cena: 62 000 zł.
28. TURZA ŚL. ul. Zwycięstwa, 2 działki budowlane
5. WODZISŁAW, ul. Bogumińska do wynajęcia 5. GOŁKOWICE, działka budowlana o pow. 1 063 o pow. 889 m² - cena: 43 000 zł, 1 014 m² - cena:
działka o pow. ok. 3000 m², przezn.: auto komis, m². Dojazd droga asfaltowa, wymiary działki 29 x 48 000 zł. Szerokość działek 25 m. Działka rolna o
36,5 m. Cena: 63 000 zł.
działal. wystawiennicza, czynsz: 2,50 zł/ 1 m².
pow. 3 440 m² - cena: 31 000 zł.

29. 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.

30. WODZISŁAW. Działka budowlana o powierzchni
861 m². Dojazd drogą asfaltową. Media do podłączenia. Cena: 41 500 zł.
31. WODZISŁAW, ul. Chrobrego Działka budowlana
o pow. 925 m². Dojazd bezpośrednio z ul. Chrobrego.
Cena: 54 000 zł. Do negocjacji.
32. 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.
33. 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.
34. WODZISŁAW, Turzyczka, ul. Starowiejska.
Działka rolna o pow. 3 066 m² z możliwością przekształcenia na budowlaną. Cena: 99 000 zł.
35. 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.
36. 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 sadzonkami
sosny (3 rzędy około 120 sztuk), cena: 99 000 zł.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

37. WODZISŁAW – JEDŁOWNIK, ul. Słowiańska.
Działka o pow. 3 530 m², położona w terenach
mieszk. Uzbrojenie do podłączenia. Cena: 99 000 zł.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

OFERTA SPECJALNA

WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie
3-pokojowe o pow. 60 m², IIp., niski blok.
Kuchnia z oknem, okna nowe. Łazienka wykafelkowana z wanną i kabiną prysznicową, wc
- osobno, wykafelkowane. W przedpokoju na
podłodze kafelki. W cenie mieszkanie zostaną
meble kuchenne oraz szafa w sypialni, balkon.
Cena: 155 500 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
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MAD MOBIL
www.nissan.pl

Wodzisławska 243, Rybnik, tel.: 32 421 25 25
www.madmobil.pl

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

Racibórz, Rynek 5
Racibórz, CH Auchan

Nowy salon w Auchan już otwarty
Zapraszamy pon-sob 9 – 21, nd 10 – 20
już od 18.05
wiosenny katalog książkowy z promocjami
kup książkę z katalogu wiosennego
a drugą otrzymasz 20% taniej

muzyka

multimedia

Zakopower
Boso

Wiedźmin 2:
Zabójcy
Królów

Przebojowe kompozycje w nieco
bardziej rockowej
stylistyce,
niż
dwa poprzednie
albumy. Teksty
pisane są zarówno w języku literackim, jak i gwarze podhalańskiej. Tematem
piosenek jest reﬂeksja nad przemĳaniem,
wędrówką człowieka, czy prozaicznych problemach gdy „gadka się nie klei”.

tylko w empiku

najbardziej
oczekiwana gra
roku!

