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AKTUALNOŚCI: Brak chętnych do grafﬁti i pleneru

Zmiany w policji
Kto zostanie komendantem komisariatu
policji w Pszowie? Szefostwo komendy nie
zdradza nazwiska. Nieoﬁcjalnie mówi się o
Stanisławie Kraskim. Zmian ma być więcej.
Komendant z Gorzyc wybiera się do Raciborza, a szef wodzisławskich policjantów na
emeryturę.

3

Małe szanse na jary
Po kilku latach niepewności dowiemy się,
czy będzie europejska dotacja do zagospodarowania wodzisławskich jarów. Szanse są
niewielkie. O doﬁnansowanie ubiega się 51
podmiotów. Pieniądze dostanie tylko kilka.

3

Prawnik pomoże wyjść
z długów… za darmo
W czerwcu rusza projekt „Ucieczka z pułapki długów”, realizowany przez Radlińskie
Biuro Porad Obywatelskich. Prawnik pomoże opracować różne dokumenty, np. do sądu,
urzędów, instytucji. Będzie też udzielał porad
prawnych. Psycholog doradzi jak poradzić sobie ze stresem.

2 • GMINY: Są jeszcze miejsca w przedszkolach
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Do napadu doszło w piątek 27
maja. Oﬁcer dyżurny policji odebrał zgłoszenie od sąsiadów wodzisławianki słyszących krzyki
w jej mieszkaniu przy placu Zwycięstwa. Gdy policjanci weszli do
mieszkania, zastali tam kobietę z
zakrwawioną twarzą. Z jej relacji
wynikało, że dzień wcześniej zaprosiła do siebie dwoje przypadkowo napotkanych ludzi, którzy
nie mieli gdzie przenocować. Byli

Wyławiali samochód
pechowego wędkarza
Rybniczanin przyjechał nad wodę do
Nieboczów odpocząć. Zanim wyciągnął
wędki z auta, to stoczyło się do wody na
głębokość ok. 15 metrów. Strażakom za
pierwszym razem nie udało się wydostać pojazdu. Dopiero drugie podejście
było skuteczne.
czytaj na str. 5

Konkurs NAUCZYCIEL ROKU – rozstrzygnięcie

9 7 7 1 5 0 8 882108

ski z Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu (106 głosów). W
konkursie oddano łącznie
731 głosów. Wśród głosujących rozlosowaliśmy bony

22

na stronie
Szczegóły

sko:
Imię, nazwi

by właścicielce mieszkania nie robił krzywdy. Wołanie nie zdało się
na wiele. Napastnik zabrał wodzisławiance portfel z 180 zł i wyszedł
razem z towarzyszącą mu kobietą.
Przybyłe na miejsce pogotowie ratunkowe zabrało ranną do szpitala. Następnie przewieziono ją do
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – Orzepowicach, w którym przeszła
operację oka. Pomimo wysiłków

Janusz Palikot szukał poparcia
w Wodzisławiu

7
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11 • Chcieli remontować prywatną remizę 12 • WEEKEND: Dni Gorzyc

to włóczędzy od pewnego czasu
przebywający w Wodzisławiu. Kobieta postanowiła im pomóc. Dała
im kolację i przenocowała. Goście
trochę wypili. Gdy właścicielka
spała, mężczyzna ją zaatakował.
Podszedł do jej łóżka i zaczął ją dusić poduszką. Gdy kobiecie udało
się oswobodzić, wziął do ręki stojące na meblościance lustro i uderzył
ją w twarz. Obudzona krzykami
partnerka napastnika krzyczała,

W życie wszedł znowelizowany kodeks ruchu
drogowego. Rowerzyści mogą już m.in. jeździć
środkiem drogi, wyprzedzać z prawej strony i
jechać parami obok siebie.

Na Rydułtowskiej Fikołkowni Rafa (park rozrywki) pojawił się poważny kłopot. Grunt nie
radzi sobie z wchłanianiem deszczówki. Konieczne stało się wykonanie odwodnienia.
Ta dodatkowa inwestycja będzie kosztować
około 300 tys. zł.

– RTP Unia

– str. 10

Racibórz

W SPORCIE 365
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Wpisz klub,

NA OŚMIU

WODZISŁAW – Nawet 12 lat więzienia grozi 47-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o napad na
64-letnią wodzisławiankę, która udzieliła mu gościny. Zaatakował kobietę w nocy, gdy spała. Najpierw
dusił poduszką. Kiedy zdołała się uwolnić, uderzył lustrem w twarz. Wodzisławianka straciła oko.

4

W kategorii szkół wiejskich
zwyciężył Andrzej Wodecki z SP w Bluszczowie (113
głosów), wśród nauczycieli
z miast wygrał Artur Rasiń-
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TYGODNIA

o wartości 300 zł każdy do
sklepu z odzieżą młodzieżową. Ze szczęśliwcami
skontaktujemy się telefonicznie.

ANDRZEJ
WODECKI
z SP w Bluszczowie
(113 głosów)

ARTUR
RASIŃSKI
z G2 w Wodzisławiu
(106 głosów)

lekarzy oka nie udało się uratować. Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy napadu. Złapali
go tego samego dnia. Przedstawiono mu zarzut rozboju i spowodowania ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. Mężczyzna przyznał się.
Mówił, że niewiele pamięta z nocy,
ale nie wyklucza, że rzeczywiście
mógł to wszystko zrobić. Prokurator zastosował wobec niego areszt
tymczasowy.
(tora)

Lepszy fach w ręku niż dyplom
wyższej uczelni

8

Życie je poobijało,
ale marzyć
nie przestały
Kiedy Jerzy miał 11 lat, traﬁł do pogotowia
opiekuńczego, potem do rodziny zastępczej.
– Bardzo mi się tam podobało, w szkole szło
mi całkiem nieźle, więc nie narzekałem. Ale
w pewnym momencie popełniłem największy błąd w życiu – mówi. – Tak się zdenerwowałem na wujka, że napisałem mu kartkę,
że nie chcę tam mieszkać i poprosiłem, by
zaniósł ją do sądu. Tak też się stało.
Na STRONIE 9
publikujemy reportaż
z Domu Dziecka w Gorzyczkach.
Z okazji Dnia Dziecka przypadającego na środę
przygotowaliśmy specjalną galerię zdjęć
(str. 32-33)
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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
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– Janusz Palikot na wodzisławskim rynku głównie
oskarżał polityków
WODZISŁAW

Były członek Platformy
Obywatelskiej 26 maja na
wodzisławskim rynku zorganizował polityczny happening. Wodzisławianie albo
nie wiedzieli o wizycie kontrowersyjnego polityka, albo
nie zainteresowali się przybyciem gościa. Na rynku zjawiła się garstka ludzi. Najpierw
przez 12 minut Palikot mówił
co należy zmienić. Powtórzył po raz kolejny, że należy
skończyć z ﬁnansowaniem
kościoła, ograniczyć kadencje – także samorządowców
– do dwóch i z przekonaniem
informował, że w partiach
politycznych nie ma demokracji, a niewygodni są z nich
wyrzucani. Przekonywał, że
warto zmniejszyć liczebność
radnych. Mówił także o okradaniu emerytów poprzez
wpompowywanie do ZUS-u
pieniędzy z Otwartych Funduszy Emerytalnych. – Kraj
jest na skraju bankructwa.

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Palikot na rynku
szukał poparcia

Janusz Palikot podczas wizyty w Wodzisławiu

Jego zadłużenie jest znacznie
wyższe niż za Gierka – mówił Janusz Palikot. Niestety
nie przedstawił programu
naprawy tak złej sytuacji.
Kilku mieszkańców wyraziło swoje poparcie dla niego. Część z nich otrzymała

książki Janusz Palikota z autografem. Podobne spotkanie odbyło się w Raciborzu
i Rybniku. Struktury Ruchu
Poparcia Palikota powstają
w 300 miejscowościach na
terenie całej Polski.
(raj)

SAMORZĄDOWCY
BEZRADNI
RADLIN Kolejny Konwent
Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego odbył się 18 maja
w Urzędzie Miasta w Radlinie.
Jednym z tematów był problem stacji bazowych telefonii
komórkowej i problemów z
tym związanych. Samorządowcy podkreślali, że utracili
wszelką możliwość wpływania
na lokalizację stacji telefonii
komórkowej, gdyż podjęta w
zeszłym roku ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych nie tylko
zabroniła gminom ustanawiać w planach zagospodarowania przestrzennego zakazy
budowania nadajników, ale
wręcz zobligowała gminy pod
groźbą kar ﬁnansowych do
usunięcia wszelkich istniejących w tym zakresie zakazów.
– Temat jest trudny i wymaga
podejmowania nieraz niekonwencjonalnych działań. Na
ogół są to działania doraźne,
tymczasowe nie rozwiązujące problemów. Najlepszym
wyjściem z sytuacji byłby powrót do poprzednich regulacji
prawnych, które dawałyby samorządom jakąkolwiek możliwość wpływania na to, co i
gdzie się na ich terenie buduje
– podkreśla Tadeusz Skatuła,
wodzisławski starosta. (raj)

Machnikowiec będzie miejski?
RYDUŁTOWY Kornelia Newy,
burmistrz, poinformowała na
sesji 27 maja o trwających negocjacjach z Kompanią Węglową w sprawie wymiany
gruntów. Spółce przydałby
się grunt przy ul. Narutowi-

cza, ponieważ potrzebuje
terenu na poszerzenie hałdy. W zamian miasto miałoby przejąć teren ze stawem
Machnikowiec, ulicę Leona,
grunt przy Rydułtowskim
Centrum Kultury i plac au-

tobusowy przy przejeździe
kolejowym. Sprawa gruntów
ciągnie się już ponad 2 lata.
Początkowo miasto zabiegało w Kompanii Węglowej w
sprawie przejęcia Machnikowca. – Wtedy spółka mó-

wiła, że tylko za pieniądze.
Teraz sami potrzebują grunt
i wyszli z propozycją wymiany. Ale do ﬁnalizacji jeszcze
daleko – mówi Krzysztof Jędrośka, sekretarz urzędu.
(tora)

Brak chętnych do
graﬁtti i pleneru
RYDUŁTOWY Czy planowany
na 4 czerwca konkurs graﬁtti i plener malarski okażą się
klapą? Co prawda zgłoszenia
przyjmowane są do 2 czerwca, ale na razie nie zgłosił się
nikt chętny. Być może zainteresowani czekają na ostatni
moment. – Daliście mi państwo zadanie uporania się
z graﬁciarzami. Wiemy, że
zakazy i tropienie niewiele
dają, dlatego postanowiliśmy, że zamiast tego zaproponujemy płot jako miejsce do
malowania. Na razie do oﬁcjalnego malowania nikt się
jednak nie zgłosił – mówiła
podczas sesji Kornelia Newy,
burmistrz Rydułtów.

Kiedy będą
głosować imiennie?
WODZISŁAW Podczas Konwentu Miast i Gmin Powiatu
Wodzisławskiego, który odbył się 18 maja w Radlinie,
burmistrz Barbara Magiera
oraz sekretarz Radlina Piotr
Absalon zaprezentowali nowoczesny system głosowania. Dzięki niemu głosowania
radlińskich radnych prowadzone są elektronicznie, a
co najważniejsze – imiennie
(wiadomo jak konkretny radny głosował). O nowym systemie głosowania mówi się od
kilku lat w Wodzisławiu. Jan
Grabowiecki, przewodniczący rady miejskiej – zadeklarowany zwolennik głosowania

Mydełko z hałdą przebojem

Drabina nie zadziałała

Liderzy edukacji

hałdy Szarlota spotkały się z tak dużym zainteresowaniem mieszkańców, że miasto postanowiło
je sprzedawać. Mydełka można kupować w Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks po 10 zł za
sztukę. Na razie urzędnicy przekazali 20 sztuk.
Mydełka wytwarza na zlecenie urzędu miasta
rydułtowska Mydlarnia Lavea. Pierwszą partię
500 sztuk władze Rydułtów wykorzystują jako
gadżet promocyjny.
(tora)

Wodzisławiu świętowano Dzień Strażaka. Tradycyjnie, podczas
odśpiewania hymnu narodowego, ﬂagę w górę miała wynieść
strażacka drabina. Poczet sztandarowy ruszył, stanął przy
samochodzie z drabiną, odwrócił się na pięcie i odszedł. Ku
zaskoczeniu kilkudziesięciu gości drabina się nie uruchomiła.
Przestarzały sprzęt zawiódł. Sprawą zajęli się m.in. radni powiatowi. Członkowie jednej z komisji rady powiatu wystosowali
do zarządu powiatu wniosek, by w przyszłorocznym budżecie
zagwarantować środki na zakup nowej drabiny.
(raj)

Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach wyróżnił Starostwo Powiatowe w
Wodzisławiu i Urząd Gminy w Gorzycach
tytułem Lidera Edukacji Samorządowej
2010. W rankingu bierze się pod uwagę
liczbę urzędników skierowanych na szkolenia. Wręczenie okolicznościowej statuetki
oraz wyróżnienia odbyło się w piątek 20
maja na mikołowskim rynku.
(raj)

RYDUŁTOWY Pachnące mydełka z kawałkami

WODZISŁAW 10 maja w Komendzie Powiatowej Policji w

Drugim przedsięwzięciem
jest plener fotograﬁczny.
Zdjęcia nowych obiektów
w mieście i bawiących się
mieszkańców podczas festynu rodzinnego 4 czerwca na
Fikołkowni Rafa miały traﬁć
do nowej edycji albumu o
Rydułtowach. – Byłoby mi
miło, gdyby było sporo nowych zdjęć – mówi Krzysztof Jędrośka. Zachęca do
zgłaszania się nagrodami,
perspektywą wystawy poplenerowej i umieszczenia
zdjęć w albumie, co może
być promocją samych fotografów. Jeśli nie będzie z czego wybierać, urzędnicy sami
zadbają o zdjęcia.
(tora)

POWIAT Ośrodek Kształcenia Samorządu

imiennego – twierdzi, że w
sierpniu sprawa traﬁ na komisje rady miejskiej. Omawiane
będą zmiany w statucie miasta, który zawierać ma zapis
o głosowaniu imiennym.
Pojawi się także możliwość
składania przez mieszkańców inicjatyw uchwałodawczych. Głosowanie nad
zmianami ma się odbyć we
wrześniu. Kolejne kilka tygodni poczekamy na opublikowanie zmian w Dzienniku
Urzędowym. Potem będzie
trzeba znaleźć pieniądze w
budżecie miasta na zakup
urządzeń do głosowania.
(raj)

Wyjątkowa Olimpiada

WODZISŁAW Fundacja na Dobro Pomocy Społecznej

i Ochrony Zdrowia w Wodzisławiu organizuje IX Powiatową Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych, która
odbędzie się 2 czerwca o godz. 9.00 na obiekcie Młodzieżowego Powiatowego Ośrodka Sportu w Wodzisławiu przy ul. Pszowskiej. Impreza jest organizowana
cyklicznie od 2003 r. i ﬁnansowana przez starostwo
powiatowe. Co roku w olimpiadzie uczestniczy co najmniej 250 osób niepełnosprawnych, które biorą udział
w różnorakich konkurencjach sportowych.
(red)
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ROZPOCZĘTE!

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

U nas całkowicie darmowa
lekcja próbna – zadzwoń i zapytaj

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

UWAGA!

Na hasło „nowiny” otrzymasz dodatkowe
20% rabatu przy zapisach do końca czerwca 2011 r.
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– W tym tygodniu prezydent wraca z Turcji. W połowie czerwca zagraniczne delegacje przylecą
do Wodzisławia.
WODZISŁAW

Wyjazd do tureckiej Alanyi
jest piątą w tym roku zagraniczną delegacją prezydenta
Mieczysława Kiecy. Tym razem zabrał ze sobą swojego
zastępcę Dariusza Szymczaka, radnych – Rafała Połednika i Ireneusza Skupnia oraz
Nadię Mechine, szefową
Wodzisławskiego Centrum
Kultury. Do Turcji pojechała
ona ustalać szczegóły przyszłorocznych Dni Tureckich,
które odbędą się w Wodzisławiu. W 2010 r. Dni Polskie od-

PSZÓW

były się w Alanyi. Wyjazd do
Turcji kosztował blisko 7 tys.
zł. Dotychczas na tegoroczne podróże wydano 15 200
zł, w tym delegacje dla każdego z uczestników (ok. 200
zł na osobę), ubezpieczenia,
koszty transportu. Urzędnicy byli m.in. we francuskim
Sallaumines, tureckiej Alanyi
i czeskiej Karvinie. To miasta
partnerskie Wodzisławia. W
tegorocznym budżecie na
wyjazdy zarezerwowano 34
200 oraz 45 000 na wizyty

delegacji zagranicznych. Już
w najbliższym czasie zjawią
się one w Wodzisławiu. Gośćmi prezydenta Kiecy podczas Dni Wodzisławia będą
przedstawiciele władz wymienionych wyżej miast, a
także kolejnego miasta partnerskiego – Gladbeck w
Niemczech. Na 17 czerwca
zaplanowano uroczystą sesję rady miejskiej z udziałem
gości. Uczestnicy rozmów
mają podsumować dotychczasową współpracę. (raj)

FOT. ARCHIWUM

Sezon na wyjazdy służbowe

W ubiegłym roku odbyły się Dni Polskie w tureckiej Alanyi

– Stanisław Kraski komendantem Komisariatu w Pszowie?

ZMIANY W WODZISŁAWSKIEJ POLICJI
Jeden kandydat zgłosił się
do konkursu na komendanta
Komisariatu w Pszowie. Policja na razie nie zdradza, kim
jest ta osoba i czy zostanie
szefem komisariatu. – Kiedy
procedura zostanie zakończona, poinformujemy o tym
fakcie – mówi mł. asp. Marta
Czajkowska, rzecznik wodzisławskiej policji. Jak dowie-

dzieliśmy się nieoﬁcjalnie,
komendantem w Pszowie
ma zostać Stanisław Kraski,
zastępca szefa prewencji Komendy Powiatowej Policji w
Wodzisławiu.
Pieniądze chcą,
o zdanie nie pytają
Dotychczasowy
szef
pszowskiego komisariatu

Roman Bojdoł objął komisariat w Rydułtowach. Zmienił na stanowisku Wiesława
Jóźwika, który nagle odszedł
na emeryturę. – Trochę śmieszy mnie postępowanie policji. Z jednej strony chcieliby
pieniądze na samochód, na
patrole, ale kiedy ogłaszają
konkurs na komendanta, nie
pytają, czy może widzieliby-

śmy kogoś na to stanowisko.
Nawet nie chodzi o to, że nie
jest to wymagane prawem.
Chodzi o typową współpracę
– komentuje Marek Hawel,
burmistrz Pszowa.
Komendant odejdzie
Zmian w wodzisławskiej
policji ma być więcej. Na
emeryturę, jeszcze w tym

roku, ma odejść sam komendant Dariusz Ostrowski. Ponadto Jarosław Grudziński,
komendant Komisariatu w
Gorzycach startuje w konkursie na zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w
Raciborzu. Szef raciborskich
policjantów i jego zastępcy
mają być znani na przełomie
czerwca i lipca.
(tora)

Małe szanse na zagospodarowanie jarów
WODZISŁAW Lada dzień ma
być wiadomo, czy miasto
dostanie kilkanaście mln
złotych doﬁnansowania do
zagospodarowania jarów w
okolicy os. XXX-lecia i Dąbrówki. Inwestycja szaco-

wana jest na 15 mln zł. Unia
Europejska może pokryć
85% kosztów inwestycji. Do
podziału jest blisko 83 mln zł.
O doﬁnansowanie ubiega się
51 podmiotów, które przeszły
ocenę formalną. Ubiegają się

łącznie o blisko 290 mln zł.
Pieniędzy wystarczy więc
dla kilku wnioskodawców.
Szanse Wodzisławia są niewielkie.
Przypomnijmy, że miasto
ubiega się o dotację w ramach

konkursu na rewitalizację
terenów poprzemysłowych.
Miał być on ogłoszony w
2007 r., jednak Komisja Europejska podważyła rozporządzenie ministra. Konieczne
były zmiany. Konkurs ruszył

dopiero w sierpniu 2010.
Jeśli Wodzisław nie dostanie doﬁnansowania, zagospodarowanie jarów będzie
niemożliwe przez najbliższe
lata.
(raj)

Nabór
do żłobka

najwcześniej
w sierpniu
WODZISŁAW Radni przyjęli
uchwałę tworzącą żłobek.
Obniżenie opłat za pobyt
dziecka nie przeszło.
Żłobek dla 30 maluchów
zostanie uruchomiony 1
października. Dla rodzin,
gdzie dochód na jedną osobę
nie przekracza 700 zł opłata
wyniesie 300 zł. Przy dochodzie pomiędzy 700 – 1300 zł
opłata miesięczna to 400 zł,
natomiast powyżej dochodu
w wysokości 1300 zł na osobę opłata wyniesie 500 zł.
Za drugie dziecko w żłobku
przysługiwać będzie 20-procentowa zniżka, za trzecie
(np. w przypadku bliźniąt)
zniżka wyniesie już 50%. Do
opłaty podstawowej dojdą
koszty wyżywienia. Maksymalnie będzie to 6 zł dziennie. Żłobek będzie czynny 10
godzin. Każda godzina dodatkowa to koszt rzędu 25 zł.
Radny Jan Zemło wnioskował o obniżenie opłaty
dla najbiedniejszych rodzin
z 300 do 200 zł. Ryszard Zalewski poszedł jeszcze dalej i
domagał się opłaty 200 zł także dla średnio zarabiających.
Ich propozycja nie przeszła
po tym, jak Eugeniusz Ogrodnik, wiceprezydent, podał ile
miasto musi rocznie do żłobka dopłacić. – Jest to kwota
przekraczająca 200 tys. zł
– poinformował Ogrodnik.
W lipcu ogłoszony zostanie
konkurs na dyrektora żłobka.
Urzędowanie rozpocznie on
z początkiem sierpnia. Wówczas ogłoszony zostanie nabór dzieci.
(raj)

REKLAMA

Oferta ważna od 31.05 do 12.06 lub do wyczerpania zapasów

CEMENT
portlandzki

SZLIFIERKA
kątowa

25kg

STHOR 580W

Cena 8,99 zł

115mm
2 lata gwarancji

Cena 49,99 zł

4 aktualności
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Kopalnia zwleka
Pomogą ci wyjść
z długów... za darmo w sprawie hałdy
RADLIN Osoby, które popadły
w spiralę długów, będą miały
szansę skorzystać z pomocy
prawnej, psychologicznej
i doradczej. Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad
Obywatelskich zaczyna od
czerwca projekt Ucieczka z
pułapki długów. Biuro pozyskało na realizację blisko 50
tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

doradcy doświadczonego
w wspieraniu ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. – Doradca
pomoże uporządkować pomysły na wyjście z długów,
skieruje do innych instytucji, które mogą posłużyć pomocą – wyjaśnia Piotr Dec,
koordynator projektu. Doradca dyżurował będzie w każdy
wtorek w godz. 9.30 – 12.30.
Wszystkie dyżury potrwają
do lutego 2012 roku.

Psycholog zajmie się
stresem
W każdy drugi i czwarty
czwartek miesiąca w godz.
16.30 – 19.30 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Solskiego 15 (budynek OPS i policji)
dyżurować będą prawnik i
psycholog. Prawnik pomoże
opracować różne dokumenty, np. do sądu, urzędów, instytucji. Będzie też udzielał
porad prawnych. Psycholog
pomoże osobom poradzić
sobie ze stresem i kłopotami
emocjonalnymi, towarzyszącym osobom, które popadły w problemy ﬁnansowe.
Dodatkowo będą dyżury

Oprócz Wodzisławia
Udzielane porady są bezpłatne. Pomocą objęci będą
mieszkańcy całego powiatu
za wyjątkiem Wodzisławia.
Wyłączenie Wodzisławia
wynika z odgórnych wytycznych ustalonych dla tego typu
przedsięwzięć. Nie mogą w
nich uczestniczyć miasta powyżej 25 tys. mieszkańców.
W założeniach z różnego
typu porad ma skorzystać
przynajmniej 40 osób. – To
jest liczba minimalna, którą
przyjęliśmy w projekcie. Jeśli chętnych będzie więcej,

na pewno też będą mogli
uzyskać pomoc – zapewnia
Piotr Dec. Ma nadzieję, że
znajdą się osoby chcące ją
otrzymać. Niestety doświadczenie pokazuje, że ludzie z
problemami często wstydzą
się o nich mówić i pomoc staje się niemożliwa.
(tora)

Według danych Narodowego Banku Polskiego
zaległości w spłacaniu
kredytów ma około 1,36
mln Polaków. Każdy z
tych Polaków traktowany jest jako członek
odrębnej rodziny. Jeżeli
przyjmiemy, że średnio
gospodarstwo domowe
liczy 4 osoby, to stałe problemy z długami
dotykają około 5,5 mln
Polaków. Nie napawa też
optymizmem statystyka
Krajowego Rejestru Długów. Zarejestrowanych
jest w nim blisko 15 procent mieszkańców województwa śląskiego, czyli
około 690 tys. osób.

WODZISŁAW – W tym roku przeniesienie kapliczki może się nie udać

Obiekt objęty nadzorem
konserwatora
zabytków
stoi przy samym skrzyżowaniu ul. Paderewskiego z ul.
Hożą. Zagraża kierowcom
i pieszym poruszającym się
w tym miejscu. Budynek
zasłania widoczność. Od lat
mieszkańcy Zawady postulują, by kapliczkę przenieść
w inne miejsce. Najpierw nie
można było uzyskać zgody
konserwatora zabytków, potem nie było funduszy na tę
niewielką inwestycję. Po tym
jak rada dzielnicy ze swej puli
przekazała 20 tys. zł, ruszyła
procedura zmierzająca do
przeniesienia kapliczki. Stara zostanie zburzona, a kilka
metrów dalej, w głąb ul. Hożej wzniesiona będzie nowa.

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Zburzą kapliczkę w Zawadzie

Przeniesienia kapliczki od dawna domaga się Alojzy Twardzik
z wodzisławskiej Zawady

Do 30 września ma być wykonana inwentaryzacja obiektu
i ekspertyza techniczna wraz
z dokumentacją. Na wydanie
pozwolenia na budowę starosta ma kolejne dwa miesiące.

Może się okazać, że do prac
będzie można przystąpić dopiero w listopadzie. Jeśli aura
będzie już typowo zimowa,
przeniesienie kapliczki nastąpi w przyszłym roku. (raj)

PSZÓW Przedstawiciele kopalni Rydułtowy – Anna
do dziś nie poinformowali
władz miasta o konkretnych
krokach w sprawie ugaszenia hałdy Wrzosy i jej dalszej
rekultywacji.
O problemach z rozpaloną hałdą przedstawiciele
kierownictwa zakładu rozmawiali z burmistrzami i
komisją rozwoju miasta 28
marca. Wtedy ogólnie poinformowali o swoich planach.
Po spotkaniu władze Pszowa
wysłały pismo z szeregiem
pytań szczegółowych. Odpowiedzi zawarte w piśmie z 12
kwietnia były krótkie i przedstawiające stan faktyczny,
bez wniosków na przyszłość.
Jedyny konkret mieści się w
zdaniu „kopalnia jest obecnie
na etapie dostosowywania
aktualnych warunków na
obiekcie do aktualnego projektu technicznego i decyzji budowlanej”. – Dalej nie
wiemy, czy kopalnia zamie-

Szkoła
nie będzie
ocieplona

wyposażeniu, wartym ponad
pół miliona złotych, powinny
znaleźć się m.in. zapory foliowe, agregaty prądotwórcze, sprzęt oświetleniowy,
namioty ewakuacyjne, piły
spalinowe, myjki, silniki do
łodzi, osuszacze, łóżka, śpiwory, zbiorniki na wodę oraz
agregat pompowy o dużej
wydajności i inny niezbędny
sprzęt.
Magazyn będzie zarządzany
przez starostwo powiatowe,
które ponosić będzie koszty
jego funkcjonowania, ale służyć będzie wszystkim gminom powiatu. Z tego powodu
starosta zwrócił się również
do włodarzy gmin o wsparcie
ﬁnansowe jego wyposażenia
tak, aby magazyn jak najszybciej mógł służyć mieszkańcom
w razie wystąpienia sytuacji
kryzysowej.

PSZÓW Brak zgody konserwatora zabytków zablokował termomodernizację
stuletniej części Szkoły Podstawowej nr 2. Konserwator
uznał, że obłożenie zabytkowych ścian styropianem
i ozdobienie płytkami klinkierowymi zniszczy architektoniczne walory obiektu.
– Tej części nie będziemy
więc ocieplać. Nie ma innej
możliwości ocieplenia ścian,
jak od zewnątrz. Proponowana przez konserwatora metoda termomodernizacji od
wewnątrz nie sprawdza się
– mówi Marek Hawel, burmistrz Pszowa. Tłumaczy,
że przy wewnętrznej izolacji
ciepło płynące z grzejników
nie docierałoby do murów,
dodatkowo narażając je na
zawilgocenie i niszczenie.
– Można jedynie w tej części wymienić okna i drzwi.
Zainstalujemy też silniejsze
grzejniki – mówi burmistrz.
Bez zmian przeprowadzona
będzie termomodernizacja
nowszej części szkoły z salą
gimnastyczną.
Na szczęście weto konserwatora nie naraziło Pszowa
na straty ﬁnansowe. Podstawówka jest jedną z czterech
placówek oświatowych w
mieście, na które władze
mają dostać łącznie 2 mln
zł unijnej dotacji. Pieniądze
traﬁą na konto Pszowa pod
warunkiem wykazania odpowiedniego efektu ekologicznego po termomodernizacji.
Efektem są oszczędności w
zużyciu energii do ogrzania budynków. – Ponieważ
szkoła jest jedną z czterech
placówek, to częściowe odstąpienie od jej termomodernizacji nie pogorszy za
bardzo wyników dla całego
przedsięwzięcia. Dzięki temu
nasz wniosek nie będzie gorzej oceniony. Gdybyśmy starali się o pieniądze tylko na
tę szkołę, na pewno by przepadły – uważa burmistrz.
Szkoła na Pszowskich Dołach będzie remontowana w
przyszłym roku.

(red)

(tora)

rza wywieźć hałdę, by zlikwidować zapożarowanie, albo
chce uformować stożek i jakoś wygasić pożary – mówi
Marek Hawel, burmistrz
Pszowa. Według ustaleń z
kopalnią decyzje miały zapaść do końca kwietnia.
Kończy się maj i dalej nic nie
wiadomo poza tym, że hałda
płonie, dymi i śmierdzi. - W
najbliższym czasie mam się
spotkać z przedstawicielem
Centrum Wydobywczego Południe. Może wtedy usłyszę
przynajmniej zręb myśli na
temat planów dotyczących
hałdy – mówi burmistrz.
Mieszkańcy żyjący w sąsiedztwie hałdy wysłali ze
swojej strony pismo do kopalni o spotkanie. Chcieli na nim
poruszyć temat uciążliwości
związanych ze stożkiem. Z
odpowiedzi wynikało, że kopalnia nie widzi uciążliwego
oddziaływania hałdy na środowisko.
(tora)

W Bełsznicy będzie magazyn
zarządzania kryzysowego
WODZISŁAW Powiatowy magazyn zarządzania kryzysowego powstanie w Bełsznicy
przy ul. Raciborskiej w budynku Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w
Gorzycach. Starosta Tadeusz Skatuła podpisał umowę
najmu na czas nieokreślony.
Początkowo miał być to magazyn przeciwpowodziowy,
ale ostatecznie podjęto decyzję o poszerzeniu zakresu
jego funkcjonowania o różnorakie sytuacje kryzysowe
jakie dotąd występowały i
potencjalnie mogą wystąpić
w powiecie wodzisławskim.
Magazyn będzie mieć powierzchnię około 155 m2. W
chwili obecnej trwają w nim
prace adaptacyjne. Jeszcze
w tym roku będzie on wyposażany w niezbędny sprzęt.
Zgodnie ze wstępnie opracowanym zestawieniem na jego

REKLAMA

Wszystkim Rodzinom Zastępczym
Powiatu Wodzisławskiego
z okazji

GALERIA SZTUKI

Rydułtowy 44-280,
ul. Strzelców Bytomskich 5/6

JESTEŚ ARTYSTĄ?
Galeria Sztuki „Złote Grabie”
przyjmie w komis Twoje
prace:
OBRAZY • CERAMIKĘ
RĘKODZIEŁO • RZEŹBY
691-146-871
www.zlotegrabie.pl

DNIA RODZICIELSTWA
ZASTĘPCZEGO

Pogody ducha w walce z przeciwnościami losu,
Cierpliwości w kojeniu zranionych serc,
Wytrwałości w dalszym
obdarowywaniu szczęściem,
Wiary w lepsze jutro
i radości ze spełnienia marzeń
Życzy Starosta wraz z Zarządem
i Radą Powiatu Wodzisławskiego

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)

WIOSENNE
promocje!
POMNIKI • GROBOWCE
• BLATY KUCHENNE • PARAPETY • SCHODY • POSADZKI
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NIEBOCZOWY

– To miał być spokojny wypad za miasto

Śmierć na torach

Auto stoczyło się do wody

(tora)

dzie została otwarta szyba.
Strażacy z JRG Wodzisław
odebrali zgłoszenie o zatopionym aucie o godzinie
18.10 i szybko pośpieszyli z

pomocą. Po przyjeździe na
miejsce okazało się, że auto
oddaliło się znacznie od
brzegu zbiornika i znajdowało się na głębokości ok.
15 metrów. Do samochodu z
pomocą nurka została przypięta lina. Wyciągany samochód jednak zaklinował się
na podwodnej skarpie i lina
się zerwała. Strażacy postanowili kontynuować akcję
następnego dnia. We wtorek
do Nieboczów przybył zastęp
płetwonurków z JRG Rybnik.
Funkcjonariusze najpierw odkopali z mułu, a później podnieśli zatopiony samochód za
pomocą poduszek powietrznych i przywiązali do wyciągarki kwatermistrzowskiej
ciężarówki JRG Wodzisław.

Zwłoki w szambie – nieszczęśliwy wypadek
le wskazują, że oﬁara próbowała się ratować. Prokurator
prowadzący sprawę określił
zdarzenie jako nieszczęśliwy
wypadek. Wykluczyliśmy
udział osób trzecich – mówi
prokurator rejonowy w Wodzisławiu Witold Janiec.
Makabrycznego odkrycia
dokonał sąsiad. Krótko po

południu zwrócił uwagę na
odsuniętą pokrywę szamba.
Zaniepokoił się i zadzwonił
do 40-latka. Kiedy nie odbierał telefonu, zdecydował
się wejść na jego posesję. W
szambie znalazł martwego sąsiada. Ciało wydobyli
strażacy.

Tym razem się udało. – Choć
samochód nie miał dużej
wartości materialnej, to miałem sentyment do niego, bo
jeździłem nim 20 lat – tłumaczy pechowy wędkarz, który
na pewno następnym razem
nie zapomni… zaciągnąć hamulca.
(ska)

Pożar
w bloku

PSZÓW W niedzielę 29
maja około 6 rano wybuchł pożar w jednym z
mieszkań bloku na osiedlu
Kościuszki. Z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn
ogień wybuchł w pokoju.
Spłonął tapczan, od temperatury częściowo stopiła
się instalacja elektryczna.
Właścicielowi udało się
wyjść. Pogotowie zabrało
go na badania. Szybka akcja straży, w której brało
udział 18 osób i 6 wozów,
zapobiegła rozprzestrzenieniu się pożaru na inne
lokale i dach. Straty nie zostały jeszcze oszacowane.
(tora)

(tora)

FOT. SZYMON KAMCZYK

Nurkowie podnieśli samochód z dna zbiornika wodnego za pomocą poduszek powietrznych

W wyciąganiu samochodu z wody, oprócz ludzi, pomagał także
specjalistyczny sprzęt

WODZISŁAW Prokuratura
Rejonowa w Wodzisławiu
ustaliła przyczynę śmierci
40-letniego mężczyzny, znalezionego 7 maja w przydomowym zbiorniku na
szambo. Wodzisławianin utopił się w fekaliach. Wykazała
to sekcja zwłok. – Niewielkie
obrażenia zewnętrzne na cie-

obecnie ustalanie szczegółów zdarzenia. Prokurator
zarządził sekcję zwłok 52-latka. – Wstępne oględziny
ciała wykazały, że obrażenia
jakich doznał mężczyzna od
zderzenia z pociągiem były
śmiertelne. Nie wyklucza to
natomiast hipotezy, że mężczyzna nie żył już wcześniej.
Te wątpliwości ma właśnie
rozwiać sekcja zwłok – tłumaczy prokurator rejonowy w Wodzisławiu Witold
Janiec.

Pijak wjechał
w ciężarówkę

FOT. SZYMON KAMCZYK (2)

Od poniedziałku 23 maja
trwała akcja wyciągania z
wody volkswagena polo, który wtoczył się do zbiornika
wodnego w Nieboczowach.
Pan Tadeusz z Rybnika postanowił odpocząć od miejskiego zgiełku i wybrać się
po weekendzie na ryby do
spokojnych Nieboczów. Nie
przypuszczał, że tym razem
wyjazd sprawi mu sporo
kłopotów. Po przyjeździe na
miejsce, z wędkami w bagażniku i zapasem prowiantu, rybniczanin postanowił
sprawdzić teren. Zaparkował
więc swojego volkswagena
polo przy wodzie i poszedł
się rozejrzeć. Zapomniał jednak zaciągnąć hamulec ręczny, a jedynie zostawił auto na
włączonym biegu. – Na kilka
minut podszedłem do wody,
a kiedy spojrzałem w stronę
samochodu, ten już wjeżdżał do zbiornika – tłumaczy właściciel samochodu.
Pech chciał, że w samocho-

RYDUŁTOWY 52-letni mężczyzna zginął w środę 25
maja na torach potrącony
przez pociąg towarowy niedaleko ulicy Oﬁar Terroru
w Rydułtowach. Na miejscu
zdarzenia znaleziono także
martwego psa. Do wypadku
doszło około godz. 17.50. Ze
wstępnych ustaleń wynika,
że mężczyzna leżał na torach, kiedy potrącił go pociąg
towarowy relacji Rydułtowy
– Szczecin. Kilka metrów od
ciała mężczyzny policjanci
znaleźli martwego psa. Trwa

Na szczęście nikt nie ucierpiał

PSZÓW 33-latek jadący alfą
romeo uderzył w ciężarowe
volvo stojące na poboczu ul.
Pszowskiej. Kierowca był
pijany. W jego organizmie
było ponad 1,5 promila alkoholu. Do zdarzenia doszło w
piątek 27 maja około godz.
20.00. Mężczyzna jechał z

Wodzisławia. Na podwójnej
ciągłej wyprzedzał. Stracił
panowanie nad kierownicą
i uderzył w ciężarówkę. Na
szczęście nikt nie odniósł
obrażeń. Sprawcy policja zabrała prawo jazdy, czeka go
jeszcze proces i kara do 2 lat
pozbawienia wolności. (tora)

Potrącony chłopczyk
w szpitalu
WODZISŁAW Do szpitala
traﬁł 6-letni chłopczyk potrącony w piątek 27 maja
przez daewoo na ul. Kopernika. Malec wtargnął na ulicę około godz. 15.30. Jadąca

daewoo 38-letnia kobieta nie
zdołała wyhamować. Kierująca była trzeźwa. Chłopczyk
przebywa w szpitalu na obserwacji.
(tora)
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PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy

KOSIARKI I MASZYNY KOMUNALNE

za wyrazy współczucia
i udział w pogrzebie naszej Kochanej
Żony, Matki, Babci i Prababci

ŚP. WANDY WIJA
pogrążona w smutku
Rodzina

���������� ��

���� ������������� �

do pielęgnacji terenów zielonych

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 samochodu.

Kontakt 692-504-962 (9.00 – 16.00)
����� ���������

www.dobrekosiarki.com
ul. Kozielska 21, 47-411 Rudnik,
tel. 32 412 08 22, tel. 662 387 143
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Zwożone
odpady pod
okiem kamery

FOT. TOMASZ RAUDNER

RYDUŁTOWY Radny Marek
Wystyrk zaproponował, by
objąć monitoringiem wjazd
na teren ﬁrmy Zielony Śląsk.
Z odpowiedzi burmistrza wynika, że można to zrobić, tylko po co?

Za odpady będzie odpowiadać gmina

REGION

– Nowa ustawa śmieciowa powinna zmniejszyć problem dzikich wysypisk

Nie opłaci się wyrzucać
śmieci do lasu
Osoby, które dla zaoszczędzenia paru złotych wyrzucały śmieci na dzikie wysypiska
zamiast płacić za odbiór, teraz zapłacą chcąc nie chcąc.
Rzeczywiste oszczędności
odczują natomiast uczciwi
mieszkańcy, którzy sumiennie płacili ﬁrmom odbierającym odpady. Regulacje
te są zawarte w nowej tzw.
ustawie śmieciowej przyjętej niedawno przez sejm. Jeśli
uchwalone przepisy nie będą
zmienione, zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego
roku.
Gmina gospodarzem
śmieci
Ustawa zmienia system
gospodarowania odpadami.
Pieczę nad nimi przejmą
gminy. To one w przetargach
wybiorą ﬁrmy, które będą odbierać odpady. Właściciele
nieruchomości – na których
obecnie ciąży obowiązek samodzielnego podpisywania
umów na odbiór śmieci – na
mocy nowego prawa będą
uiszczać gminie obowiązkową opłatę za gospodarowanie odpadami.
Gminy nie będą jednak
zmuszone do tego już od
nowego roku. Ustawa przewiduje półtoraroczny okres
przejściowy. Tak więc dopiero od lipca 2013 roku każda
REKLAMA

gmina będzie musiała posiadać takie umowy.
Spadną opłaty?
Nowe prawo może spowodować wyraźny spadek
opłat za wywóz śmieci. Według rządowego uzasadnienia miesięczna przeciętna
opłata za odpady wynosi 60
zł w przeliczeniu na trzyosobową rodzinę. W skali roku
daje to 720 zł. W gminach,
w których wywóz śmieci już
odbywa się na nowych zasadach, jest dużo taniej. W
Legionowie opłata wynosi
25,5 zł, a więc 306 zł rocznie.
W wielkopolskich Komarnikach roczny koszt wywozu
śmieci na osobę w 2010 roku
zamykał się w kwocie 85 zł,
czyli 255 zł na przykładową
rodzinę. Jeszcze mniej płacą
mieszkańcy Pszczyny, gdzie
odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
kosztuje trzyosobową rodzinę 18,60 zł, co rocznie daje
223,2 zł. To 70 procent mniej
niż w sytuacji, gdy to nie gmina zajmuje się gospodarką
odpadami.
Nieuczciwym
po kieszeni
Jak tłumaczy w Money.pl
Tadeusz Arkit, poseł Platformy Obywatelskiej, który jest
autorem nowego prawa, na
znaczne obniżki opłat mogą
także liczyć mieszkańcy pozostałych gmin: – Dotyczyć
to będzie jednak tylko tych,
którzy sumiennie płacą za
wywóz śmieci. Obecnie wielu mieszkańców nie płaci w
ogóle lub deklaruje, że produkuje znacznie mniej odpadów niż ma to miejsce w
rzeczywistości i dzięki temu
płacą mniej niż powinni. To
powoduje, że powszechnym

zjawiskiem jest podrzucanie
śmieci innym – wyjaśnia poseł.
Nowe prawo znacznie
ukróci taką praktykę, bo
do uiszczania opłaty, zwanej potocznie podatkiem
śmieciowym, będą zobligowani wszyscy. Źródłem
obniżki kosztów wywozu
śmieci może być także fakt,
że samorządy będą miały
większe możliwości negocjowania ceny niż pojedyncze
gospodarstwa domowe lub
wspólnoty mieszkańców.
Niewykonalne
procenty
– Już w 2013 roku gminy
będą zmuszone odzyskiwać 50 procent odpadów
biodegradowalnych. To jest
niewykonalne, bo obecnie
tylko 7 procent udaje się odzyskać. Narzucony w ustawie odsetek spowoduje, że
samorządy będą płacić kary
– tłumaczy Jerzy Gosiewski,
poseł PiS, który pracował w
komisji nad nowym prawem.
– Tylko dlatego nie zagłosowaliśmy za ustawą, choć jej
główna idea jest jak najbardziej słuszna – dodaje poseł.
Sprzeczne
z konstytucją
Nowe prawo budzi kontrowersje. Jak wynika z analizy prawnej, przygotowanej
przez profesorów Marka
Górskiego oraz Krystiana
Ziemskiego, ustawa narusza
konstytucję oraz prawo unijne. Zarzucają oni między innymi, że stworzono szereg
mechanizmów ograniczających konkurencję. Jak na razie jednak, ﬁrmy zajmujące
się gospodarką odpadami nie
wiedzą, jakie skutki przyniesie nowa ustawa. – Wszystko

zależy od tego, jak do tematu podejdą samorządy. Na
obecnym etapie trudno spekulować, jak to się przełoży
na działalność ﬁrm z branży
– tłumaczy Money.pl Zenon
Parosa z WPO Alba, ﬁrmy,
która zajmuje się gospodarką odpadami na Dolnym i
Górnym Śląsku, ale również
w Niemczech.
Za wcześnie na oceny
Janusz Wyleżych, naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
uważa, że kierunek zmian
jest bardzo dobry. – Wójt,
burmistrz czy prezydent
jako gospodarz śmieci będzie
nimi zawiadywać. Będzie
odpowiedzialny za odbiór
od mieszkańców, wywóz,
zagospodarowanie – mówi
naczelnik. Dużo ostrożniej
do uchwalonej przez sejm
regulacji podchodzi Wojciech Burda, kierownik referatu gospodarki komunalnej
i ekologii w Urzędzie Miasta
Pszów. Mówi, że póki sprawą
nie zajął się senat a prezydent
nie podpisał, właściwie nie
ma o czym rozmawiać. – Senat też bywa twórczy i potraﬁ
wywrócić coś do góry nogami. Według mnie ten projekt
zawiera sporo nieścisłości.
Uważam, że najlepiej by się
stało, gdyby cała ustawa została napisana z rozporządzeniami od nowa. Inaczej
będziemy mieli sytuację jak
z dopasowywaniem części
z nowego auta do starego.
Czy proponowany kierunek zmian jest słuszny? Nie
wiem, pomysłów było mnóstwo, z obecnym systemem
poradziliśmy sobie – mówi
kierownik.
(oprac. tora)

I tak nie będzie
pewności
Marek Wystyrk napisał, że
monitoring mógłby zostać
założony w okolicy przystanku autobusowego przy
drodze wjazdowej do byłej
cegielni. – Pozwoli to na stałą obserwację a także wykluczy wszelkie podejrzenia o
działalność ﬁrmy niezgodną
z prawem – twierdzi radny.
Urzędnicy odpowiedzieli
wynikami badań. Ustalili,
że kamera może nie rozpoznać prawidłowo zawartości ładunku przywożonego
samochodami do ﬁrmy. Nie
będzie więc możliwa jednoznaczna ocena, czy dany
odpad jest dozwolony. Przy
braku tej pewności również
interweniowanie okazuje
się bezcelowe. – Skoro takie
jest podejście urzędników, to
przekażę je mieszkańcom.
Oni uważają, że ustawienie
kamery ma sens. Mnie też
wydaje się, że skoro kamery
monitoringu ustawia się w

różnych czasem dziwnych
miejscach miasta, to dlaczego nie zamontować jej przy
ﬁrmie, której działalność jest
kontrowersyjna? – mówi Marek Wystyrk.
– My nie mówimy, że nie
ustawimy kamery. Jeśli rada
postanowi, to ją zamontujemy. My wykazujemy jedynie, że naszym zdaniem nie
spełni ona swojej roli – mówi
Krzysztof Jędrośka, sekretarz
miasta.
Odwołują się
Tymczasem Zielony Śląsk
dalej funkcjonuje. Spółka,
tak jak zapowiedział to w
Nowinach Wodzisławskich
jej wiceprezes Marek Szadurski, złożyła odwołanie do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Domaga się w
nim unieważnienia decyzji
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Katowicach, utrzymującego w mocy
postanowienie starosty o cofnięciu zgody na odzysk odpadów. Mówiąc prosto, ﬁrma
walczy o odzyskanie prawa
do odzyskiwania odpadów,
czyli prowadzenia tej działalności, dla której w ogóle
jest obecna w byłej cegielni.
(tora)

Remontu ulicy Traugutta
jednak nie będzie?
PSZÓW Wszystko wskazuje na to, że nie będzie przebudowy fragmentu ulicy
Traugutta za około 3,4 mln
zł. Ponad półkilometrowy
odcinek powiatowej drogi
miał być współﬁnansowany
z tzw. schetynówki. Już kiedy 11 kwietnia do Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu
dotarła wiadomość od wojewody o możliwości przekazania pieniędzy (50% kosztów
zadania), starosta twierdził,
że inwestycja obarczona jest
wielkim ryzykiem. Powodem
był czas. Według założeń programu schetynówki inwestycja musi zostać rozliczona w
tym samym roku, w którym
była prowadzona.
Wojewoda zwleka
W kwietniu starosta Tadeusz Skatuła mówił, że
jeśli w czerwcu byłoby po
przetargu, to jest szansa na
uporanie się z robotami w
terminie. Dziś już wiadomo,
że to nierealne. Mimo ponagleń i przypominania się,
wojewoda do dziś nie podjął
decyzji o przeznaczeniu pieniędzy. Nawet gdyby zrobił
to do końca maja, będzie za
mało czasu na rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie

prac ziemnych. Poza tym
wojewoda nie zgodził się na
wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia, tak by
mogło być ono zakończone
w przyszłym roku.
Burmistrz naciska
Mimo tych hiobowych
wieści władze Pszowa podtrzymują swoją deklarację
partycypowania w kosztach.
– Idziemy w zaparte. Na
najbliższej sesji będziemy
wprowadzać do budżetu deklarowaną kwotę około 620
tys. zł jako pomoc na rzecz
powiatu wodzisławskiego.
Dla nas ta droga jest bardzo
ważna, dlatego naciskamy
na starostwo – mówi Marek
Hawel, burmistrz Pszowa.
Przebudowa miała objąć
odcinek od skrzyżowania
przy pszowskiej bazylice do
stadionu Górnika Pszów. Byłaby to gruntowna modernizacja, wraz z kanalizacją,
chodnikami, oświetleniem,
ułożeniem podbudowy i
nowej nawierzchni, wytyczeniem pasa postojowego.
Gdyby doszła do skutku, byłaby jedną z największych
inwestycji drogowych w
Pszowie.
(tora)
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– Nowe przepisy dają rowerzystom więcej praw na drogach

Rowerzyści stali się ważniejsi

Kiedy ścieżką,
kiedy chodnikiem
Jeśli wzdłuż jezdni prowadzi
ścieżka rowerowa, nie wolno
już jeździć rowerem po ulicy
lub chodniku. Natomiast w
momencie, kiedy ścieżka rowerowa odbija w zupełnie
innym kierunku, niż wybrany
przez rowerzystę, może legalnie kontynuować jazdę ulicą.
W przypadku bardzo złej pogody, np. silnego wiatru, albo
w momencie, gdy ulica jest
oblodzona, rowerzysta może
jechać chodnikiem. Musi
wtedy pamiętać o ustępowaniu pierwszeństwa pieszym.
Lekki deszcz nie oznacza złej
pogody.
Trzykołowce
na ścieżki
Z dróg rowerowych mogą
odtąd legalnie korzystać
rowery trzykołowe, na
przykład wąskie riksze czy
rowery z przyczepką. Dotąd
nie mogły tego robić. Prawo
wprowadza pojęcie pasa
REKLAMA

rowerowego. Mogą one powstawać tam, gdzie nie ma
możliwości stworzenia oddzielnej ścieżki rowerowej.
Pasy rowerowe są wydzieloną częścią jezdni. Kierowcy
muszą pamiętać, że pas rowerowy nie jest poboczem.
Nie wolno po nim jechać ani
parkować.
Łatwiej
na skrzyżowaniach
Rowerzyści mogą jeździć
już środkiem pasa. Dotąd
rowery musiały jechać przy
prawej krawędzi jezdni.
Przepis ma wyeliminować
sytuacje, kiedy auto skręcało
w prawo na skrzyżowaniu
zajeżdżając rowerom drogę. Co więcej, korzystający
z nowego przepisu staną się
bardziej widoczni dla kierowców samochodów. Kierowcy
widząc przed sobą rowerzystę nie mają już prawa trąbić
na niego klaksonem. Nowością jest wprowadzenie
pojęcia śluzy rowerowej,
rozwiązania powszechnie
stosowanego na Zachodzie.
To wyznaczony obszar między centralnym punktem
skrzyżowania a linią zatrzymania się samochodów. Kiedy auta zatrzymują się na
czerwonym świetle, cykliści

mogą je minąć i ustawić się
w śluzie. Bezpieczniej ruszą
wtedy spod świateł. Na śluzie nie wolno zatrzymywać
się samochodom.
Riksze i przyczepki
Prawo zmieniło nawet deﬁnicję roweru. Teraz jest nim
każdy rower o szerokości do
90 cm. Odtąd pod deﬁnicję
podchodzą już rowery elektryczne, dotąd absurdalnie
traktowane jako motocykle,
a także wąskie riksze. Poszerzenie deﬁnicji roweru
oznacza, że te pojazdy mogą
już oﬁcjalnie korzystać ze
ścieżek. Zostały także zalegalizowane przyczepki do
przewożenia dzieci. Dotąd
te coraz powszechniejsze
i w opinii ekspertów bezpieczniejsze od fotelików
urządzenia nie były ujęte w
przepisach.
Mĳanie z prawej
Rowerzyści mogą odtąd
legalnie mijać samochody
z prawej strony, np. stojące
w korku. Robili to dotąd powszechnie, ale niezgodnie z
prawem. Jeśli chcieli wyprzedzać zgodnie z przepisami,
musieli przeciskać się na
lewą stronę pasa, co oznaczało lawirowanie między auta-

Sam jestem
czynnym cyklistą,
więc cieszę się, że przepisy idą frontem w stronę
rowerzystów

FOT. TOMASZ RAUDNER

W życie wszedł znowelizowany kodeks ruchu drogowego. Zmiany dotyczą
rowerzystów i rowerów. Ułatwiają życie rowerzystom, porządkują niektóre sytuacje, a
także likwidują absurdy.

MARIUSZ
ZIELIŃSKI

mi i bywało niebezpieczne.
Dalej nie wolno mijać aut z
prawej strony na skrzyżowaniach.
Rowerzyści na przejazdach
rowerowych przecinających
ulice mają pierwszeństwo
przed autami skręcającymi
z drogi głównej w prawo lub
w lewo. Przejazdy rowerowe
są oczywiście oznaczone. Cykliści mimo wszystko muszą
stosować zasadę ograniczonego zaufania, a kierowcy
pamiętać, że muszą ustąpić
rowerzystom pierwszeństwa
przejazdu.
Rowery obok siebie
Rowerzyści mogą już jeździć ulicą obok siebie. Z tej
regulacji najbardziej cieszą

się kolarze, bo dotąd peleton
był nielegalny. Ale również
cykliści amatorzy mogą jeździć obok siebie. Dzięki temu
np. rodzice mogą asekurować
dzieci jadące na małych rowerkach. Z jazdy obok siebie
można korzystać tylko pod
warunkiem, że nie utrudnia
się ruchu samochodom. Zatem na wąskich drogach dalej trzeba jeździć gęsiego.
Prawo a mentalność
– Sam jestem czynnym
cyklistą, więc cieszę się, że
przepisy idą frontem w stronę rowerzystów – mówi komisarz Mariusz Zieliński z
wodzisławskiej drogówki.
– Nie jesteśmy już skazani
tylko na uprzejmość kierow-

ców. Stoi za nami prawo. Ale
też nie zmieni się z dnia na
dzień mentalność kierowców
– komentuje Andrzej Likos z
sekcji turystyki rowerowej
Sokół przy PTTK Radlin.
Jako wytrawny cyklista i
organizator wycieczek rowerowych radzi, by nie nadużywać przywileju jeżdżenia
obok siebie. – Peleton może
mieć metr szerokości, ale też
półtora i dwa metry. A kierowcy są różni. Oczywiście
prawo na to zezwala, ale po
co komu przepis, jeśli dojdzie już do wypadku. Także
przy wyjazdach grupowych
jestem zwolennikiem dyscypliny i jeżdżenia gęsiego ulicą
– mówi Likos.
Tomasz Raudner
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– Szkolą przyszłych bezrobotnych, czy dopasowują system nauczania do wymogów rynku. Dyskusja na ten temat odbyła się na sesji rady miejskiej w Wodzisławiu.

POWIAT

Wśród 85 ofert Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu tylko 7 dotyczy
zajęcia o charakterze biurowym. Bez zawodu o pracę
coraz trudniej. – Prowadzimy nabór elektroniczny i
zgłasza się wielu uczniów
zainteresowanych kontynuowaniem nauki na poziomie
zasadniczej szkoły zawodowej. Chętnych nie brakuje –
mówi Edyta Glenc, naczelnik
wydziału edukacji Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu. Zdaniem Anny Słotwińskiej-Plewki, dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wodzisławiu, to dobry kierunek. – Ze statystyk wynika,
że korzystniejsze jest ukończenie szkoły zawodowej i
wyuczenie się konkretnego
fachu, niż ukończenie pierwszej lepszej wyższej uczelni.
Sam dyplom nie daje pracy.
Liczą się konkretne umiejętności – mówi Anna Słotwińska-Plewka. Jej zdaniem
współpraca pomiędzy PUP
a wydziałem edukacji Starostwa Powiatowego przebiega
dobrze. Na bieżąco prowadzone są konsultacje co do
nowych kierunków kształ-

konywać gwałtownych ruchów, ale planować strategię
długofalowo. Rewolucja jest
niepotrzebna. Mówiło się, że
górnictwo się nie utrzyma.
Wbrew tendencjom zatrzymaliśmy nauczycieli – fachowców, nie pozbyliśmy się
naszej bazy. Teraz jest owoc.
Górnictwo ma się bardzo
dobrze, a wszyscy nasi absolwenci po ukończeniu nauki
mają zagwarantowaną pracę
– twierdzi Edyta Glenc.

cenia, tak by absolwentom
było łatwiej znaleźć pracę.
Nie wykonywać
gwałtownych ruchów
Nie wszystkich te zapewnienia zadowalają. Radna Iza
Kalinowska zauważyła, że w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie kształci
się 147 fryzjerów, gdy tymczasem w wodzisławskim pośredniaku zarejestrowanych
jest już ok. 100 bezrobotnych
fryzjerów. – To jest statystyka. Nie do końca odpowiada
to rzeczywistości. Część z
tych osób pracuje w szarej
streﬁe. Pracodawcy wolą zatrudniać bez umów i w ten
sposób oszczędzają. Gdyby
nie unikali płacenia ubezpieczenia zdrowotnego, liczba bezrobotnych fryzjerów
zmniejszyłaby się z pewnością do ok. 40. Podobnie jest
w innych zawodach – mówiła Anna Słotwińska-Plewka.
Zgadza się z nią Edyta Glenc,
naczelnik wydziału edukacji
Starostwa Powiatowego w
Wodzisławiu. Jej zdaniem
system kształcenia jest dobry.
– Trzeba na niego patrzeć
całościowo. Nie można wy-

Powstają
nowe kierunki
Uczestnicy dyskusji przyznali, że konieczna jest obserwacja tego co dzieje się na
rynku pracy i tworzenie nowych kierunków nauczania.
– Robimy to od dawna. Obecnie z prognoz wynika, że na
topie są kierunki związane z
informatyką, gastronomią,
hotelarstwem i ogólnie z ekonomią. Nasze szkoły kształcą
w tym zakresie – mówi Edyta
Glenc. Dodaje, że ciągle powstają nowe kierunki. Jako
przykład podaje Powiatowe
Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wraz z budową
autostrady uruchomiono kie-

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Po zawodówce pewniejsza praca

– Znacznie więcej ofert pracy kierowanych jest do ludzi słabiej
wykształconych z konkretnym zawodem – mówiła podczas sesji
rady miejskiej Anna Słotwińska-Plewka, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Wodzisławiu

runek związany z logistyką
prowadzoną przy tego typu
inwestycjach. Próbowano
także otworzyć technikum
drogownictwa, jednak nie
było chętnych. – Jeżeli będą
sygnały o zapotrzebowaniu
określonych specjalistów, to
jesteśmy w stanie kształcić
ludzi we wskazanych kierunkach. Oczywiście w ramach
kierunków znajdujących się
w wykazie ministra edukacji. Nie możemy na przykład
kształcić przedstawicieli handlowych czy magazynierów,
choć ze statystyk wynika, że

praca dla nich by się znalazła
– dodaje Edyta Glenc.
Młodzi bezrobotni
Stopa bezrobocia w powiecie wodzisławskim wynosi ok.
11%. Najwięcej bezrobotnych,
bo aż 60%, to ludzie w wieku
od 18 do 34 lat. Niestety w tym
roku PUP otrzymał znacznie
mniej pieniędzy na promocję
zatrudnienia, a więc na organizację wszelkiego rodzaju staży
czy tworzenie nowych miejsc
pracy. W ubiegłym roku była
to kwota 15 mln zł. W tym
roku jest to 5 mln.
(raj)

Podpisali umowę
WODZISŁAW w połowie maja
podpisano umowę na budowę kanalizacji w dzielnicach
Nowe Miasto i Stare Miasto.
Jest to piąty z dziesięciu kontraktów na roboty budowlane, który zostanie zrealizowany w ramach Projektu
„Ochrona wód dorzecza
Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka
II w Wodzisławiu Śląskim”,
współﬁnansowanego przez
Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności. Wybrano
ﬁrmę TELE-MAR z Raciborza.
Kontrakt o wartości ponad 9
mln 200 tys. zł przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej
o długości 5,5 km w całości
lub części ulic: Piłsudskiego,
Mała, Ogrodowa, Daszyńskiego, Radlińska, Szkolna,
Pośpiecha, Apteczna, Pszowska, Słowackiego, Targowa,
Boczna, Wałowa, Św. Jana,
26 Marca, Arendarska, Średnia, Zamkowa, Zgody, Rynek,
Styczyńskiego, Podgórna. Dodatkowo wykonawca będzie
zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania kanalizacji deszczowej, sporządzenia dokumentacji projektowej
oraz uzyskania wszystkich
wymaganych
przepisami
uzgodnień i pozwoleń. Termin
wykonania zamówienia upływa z końcem 2013 r. Roboty
mają ruszyć w połowie czerwca.
(red)

Deszcze zalewają Rafę. Zawalił projektant?
projekt będzie pociągnięta do
odpowiedzialności.
Urząd planował najpierw
awaryjne wykonanie punktowego odwodnienia w najbardziej zagrożonym rejonie.
– Jeszcze większe deszcze,
które potem przyszły pokazały, że problem odwodnienia
dotyczy praktycznie całego
obszaru. Doszliśmy do wniosku, że trzeba to rozwiązać w
sposób kompleksowy – dodaje Mariusz Szewczyk, naczelnik wydziału infrastruktury
miejskiej Urzędu Miasta Rydułtowy.

Krzysztof Jędrośka, sekretarz miasta tłumaczy, że według projektanta na placu
zabaw są duże obszary odsłoniętego gruntu, który powinien wchłonąć nadmiar
wody. – To rzeczywiście
się sprawdza na większości terenów. Ale projektant
wysypał te tereny korą, która opóźnia wchłanianie.
Co więcej kora jest mokra,
przez co dzieci nie mogą tam
chodzić. Więc jedno z drugim się kłóci. Nikt jakby tego
nie wziął pod uwagę – mówi
sekretarz.

FOT. TOMASZ RAUDNER

RYDUŁTOWY Istniejąca od
października zeszłego roku
Rydułtowska Fikołkownia
Rafa ma poważny kłopot.
Grunt nie radzi sobie z wchłanianiem deszczówki. Konieczne stało się wykonanie
odwodnienia. Ta dodatkowa
inwestycja będzie kosztować
około 300 tys. zł.
– Na tamten czas projektant
oświadczył,żeodwodnienienie
jest potrzebne. Czas pokazał,
że jest inaczej – mówi Kornelia Newy, burmistrz Rydułtów.
Niewykluczone, że projektant,
bądź osoba, która zatwierdziła

Woda zalewa park rozrywki

Odwodnienie będzie wykonywać własnymi siłami
Zakład Gospodarki Komunalnej. Prace podzieli na
etapy. Niewykluczone, że
podczas robót Rafa będzie
częściowo zamykana. Prace
będą rozłożone na kilka lat.
Rzeczywisty koszt będzie
mniejszy. W inwestycję wliczony jest czas pracy ludzi z
ZGK, czyli ich pensje, które i
tak dostaną. Faktycznie pieniądze pójdą na materiały.
Dziś jeszcze nie wiadomo
dokładnie, ile.

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK (2)

PROMOCJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI

Podczas spotkania każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na zdjęciu
rzut kulkami do celu.

WODZISŁAW Już po raz ósmy
w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu
Śląskim odbył się Tydzień
Święta Szkoły. Od 23 do 27
maja dzieci, ich rodzice i
opiekunowie uczestniczyli
w zajęciach edukacyjnych
i sportowo-rekreacyjnych.
Był więc dzień historyczny
z poszukiwaniem skarbów,
piknik z wiejską zagrodą z żywymi zwierzętami, wyjazd do
chorzowskiego zoo, koncert
muzyczny i Dzień Alternatywnej Aktywności. Podczas
tego ostatniego, wychowankowie placówki mogli m.in.
zobaczyć tresurę psów ratowniczych oraz uczestniczyli w

pokazie samochodów terenowych. Ogromną frajdę sprawiły uczniom zajęcia w Parku
Linowym. Zapięci w specjalne uprzęże wspinali się na
drzewa, na wysokość kilku
metrów. – Tydzień Obchodów Święta Szkoły to prezent
dla naszych podopiecznych,
organizowany z okazji Dnia
Dziecka – mówi Beata Rączka, dyrektorka placówki.
– Dzieci cały rok czekają na
te spotkania i bardzo się nimi
cieszą. Ta impreza to promocja niepełnosprawnych dzieci, ich talentów i możliwości.
Dzięki niej uwrażliwiamy
także środowisko lokalne na
potrzeby tych osób.
Anna Burda-Szostek

W Wodzisławskim Centrum Kultury uczniowie wystąpili dla
swoich rodziców

(tora)
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Życie je poobijało,
ale marzyć
nie przestały
Były bite, głodne, nieraz musiały patrzeć na zamroczonych
alkoholem rodziców. A mimo tego dzieci, które traﬁły do Domu
Dziecka w Gorzyczkach nie straciły marzeń i dziecięcej radości.
Kiedy Jerzy miał 11 lat,
traﬁł do pogotowia opiekuńczego, potem do rodziny zastępczej. – Bardzo mi
się tam podobało, w szkole szło mi całkiem nieźle,
więc nie narzekałem. Ale
w pewnym momencie popełniłem największy błąd
w życiu – mówi. – Tak się
zdenerwowałem na wujka,
że napisałem mu kartkę, że
nie chcę tam mieszkać i poprosiłem, by zaniósł ją do
sądu. Tak też się stało.
I tak, w ubiegłym roku
chłopak traﬁł do Powiatowego Domu Dziecka w
Gorzyczkach. – Nie tracę nadziei, że mi się jakoś w życiu
poukłada – mówi. – Moim

największym marzeniem
jest zdać na studia i zostać
projektantem wnętrz. Z biologiczną rodziną utrzymuję
kontakty telefoniczne, ale co
mi z tego, jeżeli nie mogę jej
zobaczyć, bo tu nie przyjeżdża. Bardzo za nią tęsknię.
Chleb schowany
pod poduszką
Podobną historię do tej
opisanej przez Jerzego (nagrodzonej w tegorocznym,
Ogólnopolskim Konkursie
Literackim dla dzieci z domów dziecka) mógłby opowiedzieć niemal każdy z 47
podopiecznych placówki.
Traﬁają tu dzieci z powiatu
wodzisławskiego, których

życie pokiereszował np.
alkoholizm rodziców czy
przemoc domowa. Są w wieku od 7 do 16 lat, wśród nich
jest kilkoro rodzeństwa.
W domu dziecka uczą
się żyć na nowo. Uczą się
dbać o własną higienę, o
porządek w pokoju, zachowania przy stole, w grupie
rówieśników. Tu nieraz po
raz pierwszy uświadamiają
sobie, że nie trzeba chować
jedzenia pod poduszkę, czy
do szafki, bo już nie muszą
chodzić głodne. Najtrudniej jest im poradzić sobie
z uzupełnieniem braków
edukacyjnych, bo wcześniej
nieraz w szkole były tylko
gośćmi.

Tęsknią
I choć w gorzyckiej placówce mają to wszystko,
czego nigdy nie byłby im w
stanie dać dom rodzinny – siłownię, salę sportową i komputerową, salę ze sprzętem
dvd, boisko – tęsknią za rodziną.
– Dom dziecka nigdy nie
zastąpi im domu rodzinnego – mówi wychowawczyni, Anna Winiarska. – Ale
w wielu przypadkach jest
dla nich jedynym wyjściem w sytuacji zagrożenia ich życia lub zdrowia.
Bo jak inaczej nazwać to,
kiedy w domu dziecko nie
je przez kilka dni, albo leży
chore, z zapaleniem płuc,

podczas gdy rodzice są tak
pijani, że nie wiedzą, co się
wokół nich dzieje? My nie
zastąpimy tym dzieciom
mamy, taty, ale po prostu
dbamy o ich bezpieczeństwo i rozwój. A przecież
nie każde z tych dzieci ma
szansę traﬁć do rodziny zastępczej.
Indianie
na harleyach
Przez blisko 60. lat funkcjonowania placówki wyszło z niej 766 dzieci. Dla ich
wychowawców największą
nagrodą jest to, kiedy po latach wracają „na stare śmieci”, by pochwalić się swoimi
rodzinami, dziećmi. I kie-

dy na ich twarzach widać
uśmiech.
W tym roku, z okazji
Dnia Dziecka placówka w
Gorzyczkach zaplanowała dla swoich podopiecznych cykl imprez, wśród
których będą m.in. zajęcia
sportowo-rekreacyjne z
udziałem harcerzy, (dom
współpracuje z hufcami
ZHP z Wodzisławia i Rydułtów) wioska indiańska
z pieczeniem kiełbasek,
pokazy jazdy na harleyach,
zorganizowane przez motocyklistów z Wodzisławia
i Jastrzębia oraz wyjścia do
teatru i kina.
Anna Burda-Szostek

Z DOROSŁYMI O TYCH NAJMŁODSZYCH

Najlepszy prezent dla dzieci to czas im poświęcony
Dzień Dziecka to nie tylko
okazja do skupienia całej
swojej uwagi na potomstwie, kupowania prezentów czy wspólnych wycieczek. To święto – przede
wszystkim dla dorosłych
– powinno być także momentem do zastanowienia się, jak wychowujemy
swoje dzieci, jaki mamy z
nimi kontakt oraz czy nie
popełniamy jakichś błędów
w tej trudnej sztuce, które
mogłyby zaważyć na jego
prawidłowym rozwoju.

Nie ma niegrzecznych
maluchów
– Każde dziecko jest inne,
nie można podchodzić do
wszystkich tak samo, to się
nigdy nie sprawdza – mówi
Teresa Gabryś, mama i opiekun w rodzinie zastępczej
2+8. Według psychologów
nie ma dzieci niegrzecznych,

są tylko te, które łatwiej lub
trudniej dostosowują się do
ogólnie przyjętych norm
społecznych. A ta asymilacja leży tak naprawdę w gestii rodziców. – Prowadzę
treningi dla rodziców, którzy chcą się dowiedzieć, jak
podejść do dziecka – mówi
Mirosława Mańka-Lemberska, psycholog z rybnickiej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. – Chodzi nie o
to, żeby pokazać rodzicom
konkretne rozwiązania, bo
przecież sytuacje są różne,
raczej polega to na wypracowaniu pewnego stylu pracy
z dzieckiem, pewnej strategii wychowawczej. Z mojego doświadczenia wynika,
że rodzice znają sposoby
wychowywania, ale zupełnie nie potraﬁą ich stosować
– dodaje ekspertka. Ważnym
elementem w kształtowaniu
psychiki społecznej dziecka,

jego zachowań w środowisku
jest obserwacja. Zachowania
rodziców dziecko chłonie
najbardziej. – Dzieciaki od
rodziców przejmują bardzo
wiele. I te dobre, i złe rzeczy – mówi Teresa Gabryś.
– Czasem jest tak, że dzieci,
które wzięliśmy do rodziny
zaczynają się zachowywać
tak, jak my, podobnie mówić, kopiować ruchy – dodaje. Tutaj wtóruje matce także
psycholog. – Dziecko chłonie
zachowania jak gąbka. Widzi reakcje rodzica na swoje
zachowania i dzięki temu
wypracowuje sobie system
wartości – mówi Mańka-Lemberska.
Rodzic to dla dziecka
cały świat
– Jeśli miałabym wysunąć
tezę, co jest najważniejsze
dla dziecka, to pewnie czas
spędzony z rodzicem. Bycie

z dzieckiem jest równie ważne dla mamy i taty co dla samego malucha. Wynika to z
tego, że rodzic zainteresowuje się dzieckiem, kiedy te coś
zbroi. Wtedy dochodzi do
reakcji rodzica. Często jest
tak, że dziecko widząc, że
tylko tak zwraca uwagę, po
prostu powtarza negatywne
zachowania – tłumaczy psycholog. – Ważne jest, na co
uczulam przychodzących
do mnie rodziców, by dzieckiem być zainteresowanym
cały czas, nawet gdy świetnie się bawi samo, w pokoju – dodaje. Wchodząc do
pokoju i chwaląc malucha
za grzeczną zabawę, albo
wykazując zainteresowanie jego budowlą lub rysunkiem, rodzic pokazuje, że to
zachowanie wyzwala w nim
reakcję, że dziecko zwraca uwagę mamy lub taty
po prostu będąc grzeczne.

Rola rodzica nie ogranicza
się jednak tylko do zwracania uwagi. – Dla malucha rodzice to przytulanki, nie ma
co ukrywać. Dziecko potrzebuje bliskości. Dla starszego
dziecka, mama albo tata to
już raczej playstation – śmieje się Teresa Gabryś. – Trzeba dziecko zająć, zabawą
albo grą. Dla dorosłego już
prawie dziecka trzeba po
prostu być najlepszym kumplem. Nie bezkrytycznym,
ale szczerym i troskliwym.
To wiem z mojego doświadczenia – dodaje.
Złota rada
Najważniejszy dla dziecka
w dniu jego święta nie jest
podarowany prezent, choć
przecież maluchy je uwielbiają. Najlepszym podarunkiem będzie czas i uwaga.
– Dzień Dziecka to tradycyjnie zawsze jakiś wypad, np.

do wesołego miasteczka. Jak
pogoda nie dopisuje, zostajemy w domu, wyciągamy
gry planszowe, twistera i
gramy – mówi z uśmiechem
pani Teresa. – Prezent to nie
może być jedyny element
święta – mówi psycholog
Mirosława Mańka-Lemberska. – Dziecko, oprócz materialnego upominku, musi
otrzymać jeszcze ten uczuciowy dar – dodaje. A co
jest w wychowaniu dziecka
najważniejsze? – Odpowiedzialność – odpowiada pani
Teresa bez zastanowienia.
– Nieważne są wtedy możliwości materialne, sytuacja rodzinna. Jeśli rodzice
są odpowiedzialni za siebie
i dziecko, wszystko jest w
porządku i można być pewnym, że będzie dobrze – dodaje.
Marek Grecicha

Dzień Dziecka – wyjątkowa galeria naszych milusińskich – strony 32-33
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– Problemy mieszkańców ze zrzutem fekaliów

Ta sprawa brzydko pachnie
się nie do zniesienia. – Jesteśmy przeciwni temu, by
punkt zlewczy usytuowany
był w tym miejscu, na górce,
co powoduje, że nieczystości spływają do nas – mówi
Mirosław Szymanek, wójt
Mszany. – Dlatego poprosiliśmy wójta Godowa o zmianę
lokalizacji.

kalizacji punktu zlewczego
mieszkańcy, którzy opłacają
wywóz nieczystości z szamb,
muszą się liczyć z tym, że
będą więcej za to płacić, bo i
do punktu będzie dalej. Wójt
Adamczyk zwraca także
uwagę na to, że zmiana lokalizacji takiego punktu nie jest
wcale prosta, a to ze względu
na unijne dyrektywy.
Stacja zlewcza przy ul. Leśnej w Skrzyszowie jest jedną z siedmiu, wchodzących
w skład systemu kanalizacyjnego Godowa, Mszany i Jastrzębia-Zdroju, tworzących

To nie takie proste
– My nie upieramy się, co
do jego obecnego usytuowania – odpowiada Mariusz
Adamczyk, wójt Gminy Godów. – Choć po zmianie lo-

– Koła Łowieckie przyjmują od rolników zgłoszenia
szkód wyrządzonych w uprawach przez zwierzęta leśne
REGION

Watahy dzików pustoszą pola uprawne
Koła łowieckie wypłacają
rolnikom ekwiwalent pieniężny za szkody wyrządzone
na polach przez dziki, jelenie,
sarny i daniele. Środki na odszkodowania pochodzą ze
składek członkowskich kół
oraz z pieniędzy uzyskanych
za odstrzeloną przez myśliwych zwierzynę, odstawioną
do punktów skupu.
20 tysięcy
odszkodowania
Bardzo dużą liczbę zgłoszeń szkód odnotowuje
Koło Łowieckie „Odra” w
Rybniku, któremu prezesuje Edward Michalczyk z Radlina. – Najwięcej szkód w
uprawach wyrządzają dziki.
Szczególnie dużo jest ich w
okolicach Syryni, Lubomi,
czy Bukowa – mówi. - Rocznie do odstrzału mamy ponad 100 dzików.
Największa kwota, którą
„Odra” wypłaciła jednorazowo rolnikowi, w ramach odszkodowania za zniszczone

przez zwierzęta uprawy, wyniosła 3,5 tys. zł. W tym przypadku przez pole kukurydzy
przeszła wataha dzików, doszczętnie pustosząc uprawy.
W tym roku do Koła wpłynęło
20 zgłoszeń szkód. – Ze wstępnych szacunków wynika, że w
tym roku możemy wypłacić
odszkodowania za około 20
tysięcy zł – mówi prezes Michalczyk. Dużo pracy mają też
członkowie Koła Łowieckiego
„Lis” z Pszowa. – Dziki zaczynają się zapuszczać na tereny
miejskie – mówi prezes, Henryk Heliosz. – Mieszkam w
Biertułtowach i na moim podwórku, w święta Bożego Narodzenia, pojawiły się dziki. W
ubiegłym roku Koło wypłaciło
rolnikom odszkodowania na
kwotę 600 zł. To niewiele. Ale
jak mówią myśliwi, straty w
uprawach wyrządzone głównie przez dziki mogą pojawić
się w każdej chwili. Na razie
lochy nie wypuszczają się za
daleko z małymi warchlakami. Ale jak młode podrosną,

zaczną się schody, a raczej
straty w uprawach ziemniaków i kukurydzy, która jest
ich przysmakiem. W tym
roku myśliwi z „Lisa” odstrzelili już cztery dziki, z 32 przeznaczonych do odstrzału.
W Wodzisławiu
dominują sarny
Najmniej zgłoszeń w ostatnich latach odnotowało Koło
Łowieckie „Klon” w Wodzisławiu, które swym zasięgiem obejmuje m.in. gminy
Marklowice, Radlin, Mszana
oraz miasto Wodzisław. – Na
tym terenie występują głównie sarny, które nie wyrządzają takich szkód w uprawach
jak dziki – mówi Jerzy Bujok,
prezes Koła. – Jeżeli szkody
są minimalne, to rolnicy nawet ich nie zgłaszają, godząc
się z tą sytuacją. Prezes dodaje, że w związku z tym przez
ostatnie dziesięć lat nie było
potrzeby wypłaty żadnego
odszkodowania.
(abs)

– Wójt zajął pierwsze miejsce w Zawodach Strzeleckich o Puchar Wojewody Śląskiego
MSZANA

Strzelanie z pistoletu i
kbks-u, między innymi takimi umiejętnościami musieli wykazać się wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci
miast województwa śląskiego, którzy wzięli udział w
kursie obronnym w Skoczowie. Nieoczekiwanie dla
samego siebie wójt Mszany
Mirosław Szymanek w zawodach na strzelnicy pokonał
25 innych samorządowców,
zdobywając puchar wojewody śląskiego. – Ostatni raz
strzelałem jako harcerz, na
strzelnicy placówki Wojsk
Ochrony Pogranicza w Go-

rzycach – mówi. – Teraz, na
zawodach czułem się jak James Bond – uśmiecha się.
Podczas strzelania z kbks-u
miał 100 procent celnych
traﬁeń, z broni sportowej
zdobył 49 na 50 możliwych
punktów. W strzelaniu z broni krótkiej zdobył 34 punkty.
W klasyﬁkacji generalnej był
bezkonkurencyjny.
Na drugim miejscu w zawodach uplasował się wójt
Krzyżanowic Grzegorz Utracki. Piątą lokatę zajął zastępca
burmistrza Rydułtów Henryk
Hajduk.
(abs)

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Najcelniej strzelał wójt Mszany

Wójt Mirosław Szymanek
z zawodów strzeleckich
wrócił z pucharem wojewody
śląskiego

Czekamy na zgodę
– Aby przenieść stację
zlewczą trzeba uzyskać stosowne zezwolenia – zauważa
Tadeusz Pilarski, dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, w gestii
którego znajduje się „Zlewnia oczyszczalni Ruptawa”.
– Potrzeba na to zgody Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska. Wysłaliśmy już
do niego stosowne pismo.
Kiedy tylko otrzymamy pozytywną odpowiedź, natychmiast przeniesiemy stację
zlewczą w inne miejsce.

wspólnie aglomerację, czyli
„Zlewnię oczyszczalni Ruptawa”. Zarówno budowa stacji, jak i 250 km kanalizacji
sanitarnej oraz modernizacja
oczyszczalni Ruptawa, zostały sﬁnansowane ze środków
unijnych. I tu pojawia się problem, o którym mówi wójt
Adamczyk. Ponieważ zgodnie z wymogami unijnymi w
tego typu inwestycjach przez
pięć lat nie mogą być dokonywane żadne zmiany. Co nie
znaczy, że w uzasadnionych
przypadkach nie ma odstępstwa od tej reguły.

MSZANA

Są jeszcze
miejsca w dwóch
przedszkolach
w Godowie
GODÓW Gmina planowała otwarcie dodatkowego
oddziału w Przedszkolu
Publicznym w Łaziskach.
Oczywiście pod warunkiem,
że będzie takie zapotrzebowanie. Na razie okazuje
się, że zainteresowanie dodatkowym oddziałem jest
niewielkie. Dlatego wójt
zachęca rodziców do zapisywania maluchów, nie tylko z Łazisk. – Przyjmujemy
dzieci w wieku od 3 lat – deklaruje Mariusz Adamczyk,
wójt Godowa.
Miejsca są również w oddziale przedszkolnym w
Krostoszowicach.
Tutaj
większość 6-latków pójdzie
do pierwszej klasy szkoły
podstawowej, stąd miejsca
w oddziale nie brakuje.
(art)

Szkole nie grozi
likwidacja
GODÓW Spotkanie z rodzicami uczniów na temat przyszłości szkoły w Krostoszowicach odbędzie się we wtorek 31 maja o godz. 17.00.
Od dawna pojawiają się informacje, że szkoła, w której
uczy się blisko 70 dzieci zostanie zlikwidowana. – Nic
nie wiem o tym, by szkoła
miała zostać zamknięta
– podkreśla Mariusz Adamczyk, wójt Godowa.
Organem
prowadzącym
dla każdej publicznej szkoły
podstawowej jest gmina.
– Zamknięcie szkoły nie jest
takie proste. Musi być poprzedzone konsultacjami,
rozmowami ze związkami
nauczycielskimi. My takich
konsultacji nie prowadzimy.
Temat zamknięcia szkoły nie
istnieje. Nie po to przecież
wykonujemy jej kosztowną
termomodernizację, by ją
zamknąć – zapewnia wójt.
(art)

Wójt Godowa zastrzega, że
nie chce pozbyć się punktu
zlewczego z terenu swojej
gminy, tak by zminimalizować mieszkańcom koszty
wywozu nieczystości. Dlatego jako alternatywę dla stacji
w Skrzyszowie podał kilka
propozycji jej usytuowania
na terenie gminy. Wśród
nich jest m.in. ul. Celna w
Gołkowicach – niedaleko
przepompowni oraz teren
przy zbiorniku przeciwpożarowym w Skrbeńsku.
(abs)

– Papieska wystawa w bibliotece

Dzieci papieżowi

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Od kilku miesięcy mieszkańcy Mszany, a konkretnie
dwóch ulic: Konopnickiej i
Mickiewicza skarżyli się, że
nie mogą żyć przez fekalia,
zrzucane do stacji zlewczej
usytuowanej przy ul. Leśnej,
w graniczącym z nimi Skrzyszowie. Co prawda, stacja
znajduje się na terenie gminy
Godów i to głównie jej mieszkańcy z niej korzystają, ale ze
względu na ukształtowanie
terenu i siły grawitacji, nieczystości spływają na obszar
gminy Mszana. Szczególnie
w upalne dni fetor stawał

Irena Kuś, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie
z uczniowskimi pracami

Albumy i rysunki poświęcone życiu i posłudze Jana
Pawła II można oglądać w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie. Prace są
pokłosiem konkursów dziecięcych zorganizowanych
przez Ewę Blanik, katechetkę
z Zespołu Szkół w Mszanie,
z okazji beatyﬁkacji papieża
Polaka. Papieskie dzieła wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej. Prace zawierają na
przykład wycinki artykułów
prasowych poświęconych
pielgrzymkom Ojca Świętego
i jego spotkaniom z dziećmi.

Na konkursy nadesłano
37 albumów i 11 rysunków
autorstwa 66 uczniów. W
kategorii albumów najwyżej
oceniono pracę Edyty Gonsior, zaś w grupie rysunków
I miejsce zdobyło dzieło Wojciecha Ułanowicza. Prace
uczniów zostały wystawione w Gminnej Bibliotece
Publicznej. – Oglądając te
dzieła widać, jak bardzo dzieci się przy nich napracowały
– mówi Irena Kuś, dyrektor
placówki.
(abs)

Radni sprawdzali
co w trawie piszczy
GORZYCE W poniedziałek
23 maja radni z Gorzyc odbyli sesję objazdową. Tym
razem zamiast zasiąść na
sali obrad wsiedli do autobusu i pojechali oglądać gminę.
Towarzyszyli im sołtysi oraz
wójtowie.
– Radni zapoznali się ze stanem mienia komunalnego i
gminnej infrastruktury. Zobaczyli gdzie i jakie pracą są
obecnie prowadzone, a które
budynki wymagają doinwestowania. To pomoże im w podejmowaniu decyzji dotyczących
przyszłych inwestycji i remon-

tów. Dzięki takiej sesji mają
wiedzę o tym co dzieje się w
terenie i nie będą podejmować
decyzji wyłącznie zza biurka –
wyjaśnia Wioletta Langrzyk z
Urzędu Gminy w Gorzycach.
Jak dodaje, taki objazd najbardziej przydał się tym radnym,
którzy zasiadają w radzie po
raz pierwszy. Ponad połowa
rady to nowe osoby. Radni odwiedzili wszystkie sołectwa i
sprawdzili większość gminnych budynków. Objazd rozpoczęli o 9.00. Z sesji wrócili
po okrągłych 12 godzinach.
(art)

gminy 11

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 31 maja 2011 r.

Otworzą ośrodek
kultury po remoncie

– Ta droga nam nie pasuje
– tak w kilku słowach można podsumować przebieg konsultacji w sprawie DGP
SKRZYSZÓW

Mieszkańcy Skrzyszowa
obecni na drugich konsultacjach w sprawie Drogi
Głównej Południowej po raz
kolejny krytycznie ocenili
plany jej przebiegu. W środę
25 maja na spotkaniu z projektantem, zajmującym się
przygotowaniem oddziaływań środowiskowych drogi
zażądali korekty jej przebiegu w pobliżu ulicy Wallacha.
Mimo, że DGP nie będzie
kolidować z tą ulicą, mieszkańcy chcą jej przesunięcia
w kierunku zwałów. To samo
dotyczy ślimaka zjazdowego
na tereny inwestycyjne, który
miałby zostać przesunięty w
kierunku ulicy 1 Maja. – Nie
wierzymy, że nie można tego
przesunąć – głośno wyrażali
swe niezadowolenie uczestnicy konsultacji. Obawiają
się, że przez drogę nie będą
mieć już spokoju.
– Przy projektowaniu takiej
drogi muszą zostać zachowane pewne normatywy. Musi
być zachowany warunek
by przecinała się ona z autostradą możliwie pod kątem prostym. Muszą zostać
dochowane parametry do-

BUKÓW

tyczące ciasności zakrętów
– odpowiadał Jacek Seweryński, przedstawiciel ﬁrmy
projektowej, która przygotowała warianty oddziaływań
środowiskowych. Obecny na
konsultacjach wójt Godowa
zapowiedział, że gmina pomoże mieszkańcom w przesyłaniu wniosków. – Proszę
je jak najszybciej napisać, a
my skierujemy je do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska – zapewniał Mariusz Adamczyk, wójt Godowa. Sam jednak nie ukrywa
sceptycyzmu wobec żądań
mieszkańców. – Wszyscy narzekają, że są korki, że nie ma
nowych dróg. A jak jest projekt budowy dobrej drogi, to
okazuje się, żeby najlepiej powstała ona chyba u sąsiadów
– rozkłada ręce Adamczyk.
Przebieg DGP w pobliżu
Wallacha to nie jedyne źródło
konﬂiktu. Część obecnych na
konsultacjach mieszkańców
nie była również zadowolona
ze zmian jakich dokonał projektant po pierwszych konsultacjach. W ich wyniku rondo
przy ulicy 1 Maja odsunięto
o około 100 metrów od zabu-

FOT. ARTUR MARCISZ

BURZLIWE
KONSULTACJE

Mieszkańcy Skrzyszowa mają sporo uwag co do planowanego
przebiegu Drogi Głównej Południowej

dowań. Przesunięciu uległa
także DGP, która nie zagraża
już likwidacją ulicy Leśnej.
Przesunięcie zdaniem części mieszkańców Leśnej jest
jednak zbyt małe. – Nie chcę
drogi 30 metrów od domu.
Proszę, odkupcie mój dom i
wtedy możecie sobie drogę
w tym miejscu budować. A
jak nie to proszę ją odsunąć.
Ja nie, zamierzam do końca
życia mieszkać w jej sąsiedztwie – argumentował jeden z
mieszkańców. Dlatego drugi
z wniosków środowych konsultacji dotyczył dalszego
odsunięcia DGP od Leśnej,
głównie na jej końcowym
odcinku. Obecni na konsultacjach złożyli też trzeci formalny wniosek. Chcą by działki,

po których ma przebiegać
droga zostały wykupione
przez inwestora w całości.
– Chciałbym podkreślić,
że jak państwo dobrze będziecie się starać i używać
odpowiednich instrumentów, to zablokujecie budowę tej drogi i wtedy jej nie
będzie – podsumował Jacek
Seweryński. Wójt Godowa
uważa, że taki scenariusz
byłby dla gminy sporym ciosem. – Ta droga to dla gminy
szansa rozwoju, szansa na
ożywienie terenów inwestycyjnych. Zawsze poprawa
infrastruktury jest korzystna
z punktu widzenia atrakcyjności gminy dla inwestorów
– podkreśla Adamczyk.
Artur Marcisz

GOŁKOWICE Oddanie Ośrodka Kultury do użytku nastąpi
8 czerwca.
Od ponad pół roku placówka była zamknięta ze względu
na gruntowną modernizację,
jaką rozpoczęto jeszcze w
2010 roku. Budynek zmienił
się nie do poznania. – Mam
nadzieję, że nasi mieszkańcy będą chętnie korzystać z
usług placówki, której standard wyposażenia jest teraz
bardzo wysoki i dostosowany
do współczesnych potrzeb.
Wszystko będzie można zobaczyć na własne oczy – zachwala Mariusz Adamczyk,

wójt Godowa. Modernizacja
pochłonęła w sumie 1,2 mln
zł. Prawie 280 tys. zł gmina
uzyskała z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Część tej kwoty to pożyczki,
większość zaś bezzwrotna
dotacja.
Ponowne otwarcie placówki zostanie połączone z jubileuszem 15-lecia istnienia
Gminnej Orkiestry Dętej z
Gołkowic, która z tej okazji
da na odnowionej sali bankietowej jubileuszowy koncert.
(art)

Żarówka za zużyty sprzęt
GORZYCE Zbiórka sprzętu odbędzie się 4 czerwca.
Podobnie jak w poprzednich tego typu akcjach
zbiórka będzie bezpłatna.
Za niepotrzebne urządzenia
RTV i AGD gmina będzie
wydawać żarówkę energooszczędną dla jednej rodziny. Zużyty sprzęt dostarczyć
mogą jedynie osoby pełnoletnie. Zbiórka odbędzie się w
sobotę 4 czerwca.
W Turzy sprzęt będzie zbierany od godz. 8.00 do 9.00
obok OSP, w Gorzycach od
9.15 do 10.15 również obok
OSP, na Kolonii Fryderyk od
10.30 do 11.00 obok sklepu

GS, w Gorzyczkach od 11.15.
do 12.00 obok OSP, w Uchylsku od 12.15 do 12.45 obok
OSP i w Olzie od 13.00 do
13.45 również obok OSP. W
tym samym dniu druga zbiórka rozpocznie się w Osinach
o godz. 8.00, gdzie do 8.30
sprzęt zbierany będzie na
parkingu przy cmentarzu,
następnie od 8.45 do 9.45 w
Czyżowicach obok OSP, od
10.00 do 11.00 w Rogowie
obok OSP, od 11.15 do 12.00
w Bluszczowie obok OSP,
od 12.15 do 12.45 w Odrze
obok byłej szkoły i od 13.00
do 13.30 w Bełsznicy przy
OSP.
(art)

– Absurd na razie śmieszy, oby nie skończyło się tragedią

Przepychanki trwają a śluza nadal zagraża mieszkańcom
W majowej powodzi ubiegłego roku miejscowość
Buków przeżywała podwójny dramat. Z dwóch stron
zagrażała jej realna groźba
zalania. Zaczęła przeciekać
śluza na potoku Łęgom, przy
ośrodku wypoczynkowym.
Całodziennym wysiłkiem
mieszkańców i strażaków
udało się ją prowizorycznie
umocnić workami z pia-

skiem i ziemią. Do dziś śluza
nie doczekała się naprawy.
W razie wielkiej wody mieszkańcy mieliby więc powtórkę
z wątpliwej rozrywki.
Inspektor nie wie
W dalszym ciągu nie
można ustalić kto jest właścicielem śluzy. O sprawie
pisaliśmy już w lutym tego
roku. Starostwo Powiato-

we w Wodzisławiu zwróciło uwagę Wojewódzkiemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego na niewłaściwy
stan śluzy. Ten jako organ
właściwy do zajęcia się tematem miał ustalić właściciela
śluzy i zobligować go do poprawienia jej stanu. W środę
25 maja odbyła się rozprawa
administracyjna w tej sprawie. – Niestety na razie nie

ustalono kto jest właścicielem śluzy – mówi Wojciech
Raczkowski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu.
Minister nie wnosi
nic nowego
Sprawa dotarła aż do ministra środowiska. Jego odpowiedź na interpelację,
dotyczącą braku właściwego

zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Lubomia
nie wnosi do sprawy nic nowego. – Dowiedzieliśmy się,
że co prawda Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Gliwicach jest właścicielem
terenu, na którym znajdują
się wały potoku, ale jednocześnie nie jest właścicielem
infrastruktury, a więc i śluzy,
znajdującej się na tym tere-

nie. Przecież to jakiś absurd
– nie kryje zdziwienia Maria
Fibic, zastępca wójta Lubomi. Taki stan rzeczy to efekt
tego, że 1999 roku RZGW
przejęło co prawda nieruchomość, ale bez znajdujących się na niej obiektów i
urządzeń, które są administrowane przez podmioty
zewnętrzne.
(art)

TEKST SPONSOROWANY

Dwa kółka i rurka
Rower – jazda na nim to doskonała forma rekreacji, daje wiele
radości, a przede wszystkim pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Jednakże źle dobrany może
przysporzyć nam wiele problemów zarówno zdrowotnych jak i
związanych z naszymi ﬁnansami.
Zły zakup potraﬁ także całkowicie
zniechęcić nas do aktywnego spędzania wolnego czasu na rowerze.
Przede wszystkim należy unikać
zakupów w dużych centrach handlowych, po zakup sprzętu, który
posłuży nam przez lata należy
udać się do wyspecjalizowanego
sklepu rowerowego.
Podczas poszukiwania odpowiedniego roweru dla siebie, należy
najpierw zastanowić się nad formą

rekreacji, jaką zamierzam uprawiać i
właśnie w tej sprawie rozmawiamy
z Krzysztofem Pawełkiem właścicielem sklepu Auto-Moto „Bajka” z
Pszowa.
Podstawowe cztery typy rowerów
to: MTB (górskie), trekkingowe,
miejskie oraz szosowe – mówi p.
Krzysztof.
Który rower dla mnie?
Rowery MTB (górskie) – polecam
dla ludzi pragnących jazdy w najtrudniejszym terenie, w górach,
błocie, piasku. Rowery te wymuszają pochyloną (sportową) sylwetkę
rowerzysty. Posiadają najczęściej
wąskie siodło i prostą, daleko wysuniętą kierownicę, bez możliwości
regulacji wysokości.

A jeśli chodzi głównie o przejażdżki
rekreacyjne lub dojazdy do pracy?
Dla osób pragnących pokonywać
bliskie i dalekie dystanse w wygodnej, wyprostowanej pozycji są
rowery TREKKINGOWE – typowo
rekreacyjne. Posiadają wygodne
siodła i kierownice. Dodatkowym
atutem są błotniki, bagażnik oraz
zestaw lamp. Do typowej jazdy po
mieście, a więc po prostej i utwardzonej nawierzchni, szczególnie na
dojazdy do pracy nadają się rowery MIEJSKIE (City) – tłumaczy p.
Krzysztof. Z reguły posiadają od 3
do 8 biegów. Jest to zdecydowanie
za mało jeżeli pragniemy pokonywać dalekie dystanse. Zdecydowane zalety rowerów miejskich to w
pełni wyprostowana sylwetka rowerzysty, niska rama, a także praktycznie pełna bezobsługowość.
Pozostają jeszcze rowery SZOSOWE – doskonale wszystkim znane

„kolarzówki”. Przeznaczone tylko i
wyłącznie na szosę, wyposażone w
wąskie opony oraz wąskie siodło.
Pozycja rowerzysty jest zdecydowanie sportowa, mocno nachylona
do przodu. Polecane dla sportowców lub osób o sportowym (szosowym) zacięciu.
Czy wybór roweru to już wszystko?
Po wyborze odpowiedniego typu
roweru, przyjdzie czas na dobranie osprzętu, właściwego rozmiaru ramy, firmy, etc. i w tym
pomoże Państwu doświadczony
personel naszego sklepu – mówi
Krzysztof Pawełek. W naszym
sklepie „Bajka” posiadamy szeroki wybór markowych rowerów
nowych i używanych, takich jak:
Kelly’s, Merida, Eurobike, Author.
Dodatkowo posiadamy pełny wybór bagażników i boxów samo-

Załoga sklepu z Pszowa

chodowych m.in. firmy THULE.
Oferujemy także profesjonalny
serwis rowerów wszystkich marek, a więc chcemy, żebyście Państwo byli zawsze przygotowani do
drogi.

P.H. Auto-Moto „Bajka”
Stefania Pawełek
ul. Drzymały 3
44-370 Pszów
tel. 32-455-76-67
www.sklepbajka.pl

12 gminy
LUBOMIA
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– Miała zostać zwolniona z pracy. Ostatecznie do tego nie doszło.

Pani od kultury nie straci pracy
Sprawa zmian personalnych w Gminnym Ośrodku
Kultury była efektem niesnasek do jakich doszło pomiędzy pracownikami ośrodków
kultury w Lubomi i Syryni.
Oba podległe są GOK-owi.
Wójt nakazał zrobienie dyrektorowi jednostki porządku. Zapewniał jednak, że

osobowo nie wskazywał kto
ma stracić pracę. Jak twierdzą
osoby obeznane z sytuacją,
było inaczej. Dyrektor wcale
nie zamierzał rozstawać się
akurat z tą pracownicą, która zaleceniem wójta miała
stracić pracę. Sprawę opisaliśmy szerzej przed dwoma
tygodniami w tekście „Mło-

– Gmina chce pozyskać ponad
640 tys. zł na remont świetlicy i remizy
BUKÓW

dzież broniła swojej pani od
kultury”.
Po naszej publikacji pracownica Gminnego Ośrodka
Kultury w Lubomi otrzymała
zapewnienie, że nie zostanie
zwolniona i może wrócić do
pracy. – Stoimy na stanowisku,
że każdemu należy się druga
szansa. Oczywiście zostało

to skonsultowane z dyrektorem GOK – podkreśla Maria
Fibic, zastępca wójta, której
kompetencje obejmują m.in.
nadzór nad ośrodkami kultury. Do pracy być może wróci
również instruktora z Syryni,
która do końca maja przebywa
na urlopie, a wcześniej sama
miała podjąć decyzję o rezy-

gnacji z pracy. – Skoro jednej
pani dajemy szansę, to i drugiej
też taka szansa się należy – wyjaśnia pani wójt. Jak dodaje,
zadaniem dyrektora GOK będzie to, by pomiędzy pracownikami obydwu ośrodków nie
było już tarć, wpływających na
funkcjonowanie placówek.
(art)

– Władze mogły znieść opłatę planistyczną za grunty
na Dąbrowach, ale uznały, że byłoby to niesprawiedliwe
LUBOMIA

Opłata za grunty na Dąbrowach pozostanie
Będą poważne
remonty w Bukowie
ale…
Remiza i świetlica wiejska
w Bukowie od lat czekają
na modernizację. Są w zasadzie jednymi z niewielu
gminnych obiektów, które
jeszcze nie przeszły gruntownego remontu. Jedyną
szansą na to, że wreszcie
coś w tej materii się zmieni
jest pozyskanie przez gminę środków zewnętrznych.
Termomodernizacja remizy
OSP ma pochłonąć 340 tys.
zł. Gmina chce uzyskać na
ten cel doﬁnansowanie w
kwocie 140 tys. zł. Znacznie
droższy będzie remont świetlicy, w której kiedyś mieściła się szkoła podstawowa.
Urzędnicy wyliczyli, że w
tym przypadku roboty mogą
pochłonąć nawet 1,2 mln zł.
Chcą by pół miliona pochodziło ze środków zewnętrznych. – To obiekt znacznie
większy niż remiza, poza
tym remont obejmie sporo
spraw budowlanych, stąd
koszty również są nieporównywalnie większe – wyjaśnia
Maria Fibic, zastępca wójta.
Jeśli gmina uzyska dotacje,

to remonty budynków zostaną wykonane w przyszłym
roku.
Nie jest to pierwsze podejście do próby pozyskania
środków zewnętrznych. Już
raz nie wypalił pomysł uzyskania dotacji na remont remizy. Zadecydowały względy
formalne – urzędnicy nie
rozeznali do kogo remiza
należy. – Okazało się, że jest
ona mieniem gromadzkim.
Nie mogliśmy remontować
budynku, który nie należy
do gminy – tłumaczy Maria
Fibic. Sprawa ta nie została
jeszcze do końca wyjaśniona.
Gmina co prawda zwróciła
się do wojewody o komunalizację obiektu, ale ostateczne decyzje w tej sprawie na
razie nie zapadły. Formalnie
więc gmina w dalszym ciągu
nie jest właścicielem remizy.
– Mamy nadzieję, że nie stanie to na przeszkodzie w pozyskaniu dotacji. Liczymy,
że sam wniosek o komunalizację wystarczy – kończy
Fibic.
(art)

Plan zagospodarowania
przestrzennego na tereny Nowych Nieboczów uchwalono
w 2009 r. Okazuje się, że wymaga on pewnych poprawek,
związanych z lokalizacją
cmentarza. Można by je było
nanieść przy okazji uchwalania planu dla pozostałej części gminy. Miejscowe władze
zdecydowały inaczej. – Nie
chcemy stracić możliwości
pobierania opłaty planistycznej od właścicieli gruntów
na Dąbrowach – nie ukrywa
Maria Fibic, zastępca wójta
Lubomi. Opłatę pobiera się w
razie sprzedaży w ciągu 5 lat
tych gruntów, których wartość wzrosła na skutek zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego. W wypad-

ku Dąbrów wartość działek,
które wkrótce zacznie skupować Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej wzrosła
w wyniku przekształceń jakie wprowadził plan z 2009
roku. Gdyby nowy plan, który rada uchwali prawdopodobnie w sierpniu tego roku
obejmował również Dąbrowy automatycznie zniósłby,
konieczność uiszczania opłaty, jaką gmina może pobierać dzięki planowi z 2009 r.
– Uważam, że to byłoby niesprawiedliwe społecznie, bo
większość mieszkańców gminy byłaby zobowiązana do
płacenia renty planistycznej
w przypadku sprzedaży odrolnionych działek, a właściciele gruntów na Dąbrowach

nie – podkreśla Czesław Burek, wójt Lubomi.
Jednocześnie
włodarze
Lubomi uważają, że opłata
planistyczna dla właścicieli
gruntów na Dąbrowach nie
będzie aż tak bolesna. Spora
część terenów, które wykupi
inwestor ma w planie oznaczenie jako tereny zielone.
Ich wartość jest niższa niż
terenów budowlanych. Za to
nie trzeba od ich sprzedaży
uiszczać w gminie opłaty planistycznej. – Bo ich wartość
nie wzrosła w wyniku przekształcenia. Przed wprowadzeniem planu z 2009 roku
te tereny również miały takie
oznaczenie – tłumaczy Maria
Fibic.
(art)

Firma poprawi to co zbudowała niedbale
ROGÓW, CZYŻOWICE Dwa
miesiące temu Marek Okularczyk, dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg zapowiadał, że
wykonawca przebudowy drogi na ulicy Wodzisławskiej w
Rogowie i Rogowskiej w Czyżowicach zostanie zobligowany do poprawy wykrytych
usterek. Tych na wykonanej
przed dwoma laty drodze nie

brakuje. W kilku miejscach
na środku drogi pojawił się
spory rozstęp. Gdzieniegdzie na nawierzchni widać
już pierwsze ubytki. – Jestem
ciekaw czy i kiedy w końcu
zostaną te usterki usunięte
– pyta nasz czytelnik. – Przeprowadziliśmy już pozimowy przegląd gwarancyjny
tej drogi i rzeczywiście kilka

drobnych usterek zostało tam
wykrytych. Wykonawca zapewnił, że je usunie – zapewnia Marek Okularczyk, szef
PZD. Jak dodaje, wykonawca
ma czas do połowy czerwca.
– Z tego co wiem ma tam jakiś
problem z dostawcą asfaltu i
dlatego do tej pory nie zostało
to jeszcze zrobione – dodaje
Okularczyk.
(art)

Remont stanął
w miejscu,
bo remiza nie
należy do gminy
BEŁSZNICA – Urzędnicy nie
wiedzieli, że budynek, który
chcą remontować nie jest
własnością gminy.
Na początku sierpnia OSP
Bełsznica będzie obchodzić
100 rocznicę powstania. Na
ten jubileusz gmina planowała przeprowadzenie remontu remizy. Nie obyło się
bez sporej niespodzianki.
Nikt nie wiedział, że obiekt
który ma zostać wyremontowany nie należy do gminy. Sprawa wyszła na jaw
kiedy zaczęto przymierzać
się do robót. – Przy wykonywaniu ewidencji okazało
się, że właścicielem obiektu
jest OSP. To oznaczało, że
nie możemy jako gmina łożyć pieniędzy na ten remont
– wyjaśnia Piotr Oślizło,
wójt Gorzyc.
– Czy w takim razie remont
jest zagrożony? – dopytywał
na obradach połączonych
komisji radny Eugeniusz Katryniok. – Sprawa została
już rozwiązana. Zebrało się
walne zgromadzenie OSP,
które stosowną uchwałą
przekazało gminie remizę.
Czekamy jeszcze na notarialne potwierdzenie tego
faktu. Wtedy już nic nie będzie stało na przeszkodzie
by budynek remontować,
bo będziemy jego właścicielem – odpowiada wójt.
Gmina chce wyłożyć na
remont remizy 100 tys. zł.
Planuje zrobienie remontu wnętrz oraz wykonanie
zmian na zewnątrz budynku. Nie wiadomo jedynie,
czy wszystkie roboty uda
się wykonać do sierpnia.
(art)

FOT. ARTUR MARCISZ (3)

Kuchnia po śląsku na „Bajkowym Wzgórzu”

Maluchy bardzo poważnie potraktowały udział w nagraniach

Kucharz uciął sobie pogawędkę z dyrektor Mariolą Moczałą

Remigiusz Rączka tym razem „Gotował z bajtlami”

SKRZYSZÓW Gościem maluchów z Przedszkola „Bajkowe
Wzgórze” w Skrzyszowie był
znany śląski kucharz Remigiusz Rączka. Przyjechał wraz
ze swoją ekipą telewizyjną, z

Udział w tym telewizyjnym przedsięwzięciu był
dla dzieci wyjątkowym wydarzeniem. Przez cały dzień
po przedszkolu krążyła ekipa
telewizyjna z kamerą i mi-

przedszkola Mariolą Moczałą oraz wójtem Godowa Mariuszem Adamczykiem. Na
koniec odbyło się gotowanie
przed kamerą. Tu już główną
rolę odgrywał kucharz, któ-

którą nagrał kolejny odcinek
swojego telewizyjnego programu kulinarnego „Kuchnia po śląsku”. Tytuł nagrania
wykonanego w Skrzyszowie
to „Gotowanie z bajtlami”.

krofonami. Na początku zarejestrowała śpiewane przez
dzieci ze starszych grup śląskie piosenki. Później znany
kucharz uciął sobie przed kamerą pogawędkę z dyrektor

remu pilnie przyglądały się
maluchy.
Efekty nagrania można
było obejrzeć 28 i 29 maja na
antenie telewizji TVS.
(art)
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GODÓW

– Lekarz z Iraku leczy pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Gołkowicach

Ani hanys, ani gorol
– Irakijczyk

Irakĳczyk czyta
Mickiewicza
i Wyspiańskiego
Po raz pierwszy przyjechał
do Polski w 1983 roku. Standardowo, jak wszyscy obcokrajowcy, na pół roku traﬁł
do Łodzi, gdzie w szkole dla
cudzoziemców uczył się języka polskiego. – Łatwo nie
było – śmieje się lekarz. – Słu-

LUBOMIA, SYRYNIA

chając polskiego nie umiałem nawet odróżnić sylab,
słyszałem tylko szelest słów
wypowiadanych przez nauczyciela. Dlatego uczyłem
się raczej na pamięć. No i ta
bardzo trudna gramatyka.
Jak wspomina, początkowo
nauka zajmowała mu bardzo
dużo czasu. Samo „rozszyfrowanie” jednej strony w
polskim podręczniku trwało
nieraz kilka godzin. Ale z czasem, dla podszlifowania języka i lepszego poznania naszej
kultury, zaczął czytać polską
literaturę piękną w oryginale.
Wśród jego ulubionych lektur
są np. „Dziady” Mickiewicza
i „Wesele” Wyspiańskiego.
Krziż mie boli
Studia medyczne ukończył
w Katowicach. Został internistą i patomorfologiem, czyli
lekarzem przeprowadzającym m.in. sekcje zwłok. Rozpoczął pracę w Katowicach,
potem m.in. były Chałupki i
Jastrzębie. Kilka lat temu zaczął pracować w przychodni w Gołkowicach. Oprócz
tego przyjmuje także w przychodniach w Rybniku i przy
kopalni „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. – Praca na kontrakcie ma swoje dobre i złe
strony – mówi doktor Bashar.
– Dobra to ta, że zmieniając
otoczenie poznaję nowych
ludzi, a zła, że ciągle muszę
podróżować z miejsca na
miejsce.

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Bashar Hasseb Sail od
dziecka marzył o studiach
medycznych. Ale w Iraku,
skąd pochodzi, nie mógł
ich podjąć, ze względu na
widoczne skutki przebytej
choroby Heinego-Medina.
Jednak to, że utyka wcale go
nie złamało. Wręcz przeciwnie, tylko dodało mu sił do
walki o swoją przyszłość.
Z rodzinnego Bagdadu zaczął wysyłać listy do uczelni
na całym świecie, m.in. do
Australii i Hiszpanii, z zapytaniem o możliwość rozpoczęcia studiów medycznych.
W tej sprawie odwiedzał także ambasady, w tym polską.
– Wiedziałem gdzie leży
Polska, znałem takie miasta
jak Kraków, Warszawa czy
Łódź. Znałem też historię
tego państwa, jego specyﬁkę
gospodarczą. Wiedziałem
na przykład, że w latach 70.
Polska zajmowała pierwsze
miejsce na świecie w produkcji statków. O tym uczyłem się już w szkole w Iraku
– mówi lekarz.

Doktor Bashar Hasseb Sail mieszka w Polsce od 28 lat

A co z gwarą? Dogaduje się
pan z rodowitymi Ślązakami?
– pytamy. – Ja, bez problemu
– odpowiada gwarą lekarz.
– Czasem więcej muszę się
domyślić, dopytać, niż początkowo rozumiem. Ale nauczy-

łem się już wielu gwarowych
określeń, i jak ktoś mi mówi,
że boli go krziż, to już wiem,
że chodzi o kręgosłup. Śląsk to
wielokulturowy region. Wiem,
że mieszkają tu zarówno hanysy, jak i gorole. A ja nie jestem

ani jednym, ani drugim. Jestem
Irakijczykiem – śmieje się.
Bigos pyszny,
chleb za ciężki
Jego dzień zaczyna się o
godz. 7.00, kiedy to wyjeż-

dża do pracy. I jest w niej
praktycznie przez cały dzień,
bo w kawalerce w Jastrzębiu
ponownie pojawia się o godz.
19.00. Wtedy szykuje sobie
coś do jedzenia. Żałuje, że w
Polsce, która ma dostęp do
morza i jest pełna jezior, w
sklepach jest tak mały wybór
ryb. Z naszych potraw lubi na
przykład bigos, często je sery,
unika zaś chleba, który jego
zdaniem jest zbyt „ciężki” dla
żołądka. Jako muzułmanin
nie je wieprzowiny, nie pije
też alkoholu.
W Polsce, gdzie przed 10
laty otrzymał obywatelstwo
czuje się dobrze, choć jak zauważa, wcale nie jest łatwo
być obcokrajowcem. – Jak
wszędzie na całym świecie,
tak i tu są ludzie dobrzy i
źli. Jedni traktują mnie normalnie, dla innych zawsze
będę obcy – mówi. I dodaje
śmiejąc się: – Ze względu na
ciemną karnację i typ urody,
dla niektórych byłem już na
przykład Czeczenem, czy
Rosjaninem z Azerbejdżanu.
Doktor Bashar nie wie
jeszcze czy w Polsce spędzi
resztę życia. – Tu mam pracę, znajomych. Ale wolę nie
myśleć o tym, co by się stało,
gdybym się na przykład ciężko rozchorował i nie mógł
pracować. Wtedy z pewnością musiałbym wrócić do
kraju – mówi.
Anna Burda-Szostek

– Roztańczona młodzież odnosi sukcesy

FOT. ARTUR MARCISZ (2)

Sukcesy młodych adeptów tańca

Młodzi adepci tańca z Syryni zaprezentowali się z dobrej strony w Pszowie

Valeria Urbaniec, 8-latka z
Lubomi, zwyciężyła na XIII
Otwartych Mistrzostwach
Polski Tańca Mażoretkowego. Zawody odbyły się 14 i
15 maja w Opolu. Waleria,
która na co dzień ćwiczy z
zespołem Flesz, działającym
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubomi, wywalczyła
złoty medal w kategorii solo
pom-pom kadetek. Zwycięstwo daje jej przepustkę na
występ w Mistrzostwach
Europy, które odbędą się w
Chorwacji. – Z pewnością
jest to spora niespodzianka.
Waleria do tej pory nie występowała na tego typu imprezach, jako młoda tancerka
występowała na festynach
przed naszą gminną publicz-

nością. Mistrzostwa w Opolu
były jej pierwszą tak poważną imprezą – podkreśla Anna
Pilipiszyn, instruktorka tańca
w Lubomi. Mimo młodego
wieku o młodej tancerce nie
można jednak powiedzieć, że
dopiero zaczyna przygodę z
tańcem. W GOK-u trenuje już
od trzech lat.
Sukcesy odniosły również
zespoły taneczne z Gminnego Domu Kultury w Syryni,
jednostki podległej GOK-owi. W sobotę 21 maja zespoły z Syryni wystąpiły w
Pszowie, na IV Przeglądzie
Zespołów Tanecznych. Na
scenie Miejskiego Ośrodka
Kultury wystąpiło ponad
30 zespołów z całego regionu. Zespoły Mini Iskier-

Valeria Urbaniec z medalem
i dyplomem za I miejsce na
Mistrzostwach Polski

ki, Iskierki i Szaﬁr II zajęły
drugie miejsce w kategorii
show dance. Z kolei grupa
Szaﬁr wywalczyła miejsce
trzecie. Opiekunką zespołów jest instruktorka Sonia
Jędrasik.
(art)

14 oświata
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Uczniowie
z Czech odwiedzili
śląskich kolegów

– Uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Wodzisławiu w czołówce konkursów recytatorskich
WODZISŁAW

Ewy”. W kategorii klas IV-VI
szkół podstawowych rywalizowała z 30 uczestnikami z
całej Polski. Przepustką do
występów w Starachowicach były wcześniejsze sukcesy. Najpierw zwyciężyła w
Wodzisławskim Konkursie
Recytatorskim w Kokoszycach. Na etapie powiatowym
w Rydułtowach była druga.
Drugie miejsce zajęła także
na szczeblu wojewódzkim
w Rybniku. Do osiągnięć
uczennicy z „piątki” można
dorzucić jeszcze tytuł laureatki w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im.
Władysława Broniewskiego
w Tarnowie.
Alicja do sukcesów podchodzi z dystansem i skromnie mówi o przygotowaniach

wicach. Uczennica szóstej
klasy recytowała „W aeroplanie” Tuwima i fragment
książki Kornela Makuszyńskiego „Szaleństwa Panny

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Największym sukcesem
Alicji Radziszewskiej jest
zajęcie trzeciego miejsca w
Ogólnopolskim Dziecięcym
Festiwalu Słowa w Staracho-

Alicja Radziszewska i jej nauczycielka Bernadeta Czech

RYDUŁTOWY

do każdego występu. – Samo
opanowanie i zapamiętanie
tekstu jest łatwe. Gorzej z
dopracowaniem każdego słowa. To wymaga ciężkiej pracy – mówi Ala. Potwierdza
to jej nauczycielka Bernadeta Czech, przygotowująca ją
do występów. – Ala musi się
napracować, ale jest wyjątkowo zdolna i z obowiązkami
sobie radzi. Ma wiele innych
zainteresowań. Została osobowością szkoły i otrzymała
szkolne stypendium naukowe. Te osiągnięcia mówią
same za siebie. Przede
wszystkim jednak ma niezwykłą kulturę słowa, która
zachwyca nie tylko mnie, ale
także jurorów wielu konkursów – podkreśla Bernadeta
Czech.
(raj)

– Czwarty festiwal nauki w Liceum Ogólnokształcącym Noblistów Polskich

Podczas odbywającego się
27 maja IV festiwalu nauki Liceum Ogólnokształcące im.
Noblistów Polskich oﬁcjalnie rozpoczęło współpracę
z Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej.
– Współpraca zakłada m.in.
wyjazdy klas maturalnych
o proﬁlu matematycznych
do laboratorium. Gościnnie
pracownicy naukowi będą
do nas przyjeżdżać z wykładami – mówi dr Eugeniusz
Gwóźdź, zastępca dyrektora szkoły. Ciekawy wykład
o Chinach, szczególnie Tybecie wygłosił dr hab. inż.
Kazimierz Kłosek, kierownik Katedry Dróg i Mostów

Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. W części
poświęconej współczesnym
Chinom tłumaczył z czego
bierze się fenomen rozwoju.
Kraj ma olbrzymią nadwyżkę ﬁnansową i może sobie
pozwolić praktycznie na
wszystko. Natomiast wcale
nie jest tak, że Chińczycy są
nadzwyczajnymi pracownikami. – Za złe położenie
asfaltu grozi kara śmierci –
mówił prof. Kłosek. Wrażenie na widzach w auli zrobiła
prezentacja zdjęć mostów powstających w Chinach. Tam
zbudowano najdłuższy most
świata, liczący 42,4 km Qingdao Haiwan Bridge.

FOT. TOMASZ RAUDNER

Za zły asfalt kara śmierci

rejonową Wojewódzkiego
Przeglądu Szkolnych Zespołów Tanecznych w Częstochowie. Ponieważ w tym
roku zmieniły się zasady imprezy wojewódzkiej, Pszów
zorganizował przegląd jako
samodzielne przedsięwzięcie. Przegląd był udany.
Wyróżnienia
otrzymały:
Sempre, Extrim, Olimpki,
Tornado Mini, Team Lemur,
Dzieciaki z Tanecznej Paki,

Stefan Makosz, zastępca dyrektora CKI Politechniki Śląskiej i Piotr
Skowronek, dyrektor liceum, zawarli umowę o współpracy

Uczniowie prezentowali
podróże biologiczne, matematyczne i historyczne.
Festiwal zakończył koncert

uczniów i absolwentów naszego liceum „Podróże muzyczne”.
(tora)

Kontrast, 2ne1 oraz Zespół
Tańca Nowoczesnego. Wyróżnienia specjalne zostały
przyznane zespołom z sekcji
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Radość Życia w
Pszowie. W kategorii tańca towarzyskiego wygrało
Sempre-D przed zespołami
Takt i Perfekt. W kategorii
disco-dance wygrało Tornado juniorki. Drugie miejsce
zajęły Konkret i Klarnetki

Mini Nowe. Trzecie miejsce
zdobyły Diablo, Klarnetki
Mini i Klarnetki. W kategorii show-dance równorzędne pierwsze miejsca zajęły
Tornado seniorki i Tornado
grupa młodsza. Cztery zespoły wskoczyły na drugie
miejsce. To Iskierki mini,
Iskierki, Szaﬁr II i Now
Name. Trzecie miejsce zajęły Szaﬁr i Echo.
(tora)

Szkoła promująca zdrowie
RYDUŁTOWY Zespół Szkół
został przyjęty do Śląskiej
Sieci Szkół Promujących
Zdrowie. Uroczyste wręczenie certyﬁkatu odbędzie się 2
czerwca. Dokument przyznaje Regionalny Ośrodek Meto-

dyczno-Edukacyjny Metis w
Katowicach, instytucja podległa marszałkowi województwa. Placówka, w skład której
wchodzą Szkoła Podstawowa
nr 2 i Gimnazjum nr 2 będzie
mogła posługiwać się certyﬁ-

Uczniowie z Mszany i Ostrawy uczestniczyli m.in. w rozgrywkach
sportowych

MSZANA Rozgrywki piłki
nożnej i siatkowej, gra w dwa
ognie, zawody pływackie na
basenie w Połomi, wizyta w
Pszczynie i wodzisławskim
muzeum – między innymi
tak czas spędzało 35 uczniów
z Ostrawy, którzy przyjechali
do Zespołu Szkół w Mszanie.
Przebywali tutaj od 18 do 20
maja. Od grudnia polska i
czeska szkoła uczestniczyły
w unijnym projekcie: „Niech
sport i kultura łączą kraje”.
– To pierwsza współpraca
naszej szkoły z czeskimi kolegami – mówi Ewa Kurpis,
nauczycielka wychowania
ﬁzycznego i koordynatorka
projektu z Zespołu Szkół w
Mszanie. – W ciągu trzydniowej wizyty uczniowie wzięli

udział nie tylko w rozgrywkach sportowych. Zorganizowaliśmy także m.in. wystawę
zdjęć, konkurs plastyczny
oraz prezentację multimedialną podsumowującą projekt.
– Dzięki takim spotkaniom
możemy bowiem wymienić
swoje dydaktyczne doświadczenia z polskimi kolegami.
A dla mnie dodatkowo ta wizyta była takim sentymentalnym powrotem na Śląsk, bo
kiedyś w Rybniku uczestniczyłam w zawodach w gimnastyce artystycznej – mówi
Dagmar Haasová, wueﬁstka,
opiekunka grupy czeskiej.
Trzydniowe spotkanie zakończyło się wspólną kolacją
oraz dyskoteką.
(abs)

Przyjedzie asystent
językowy z Finlandii

Rywalizowało 400 tancerzy
PSZÓW 28 zespołów i grup
tanecznych, łącznie prawie
400 uczestników rywalizowało w czwartej edycji Przeglądu Zespołów Tanecznych
Pszów 2011 w sobotę 21 maja
w Miejskim Ośrodku Kultury. Oprócz gospodarzy tańczyli uczestnicy z Rydułtów,
Wodzisławia, Syryni, Gołkowic, Rybnika, Jaworzna. W
poprzednich latach pszowski turniej był eliminacją

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Alicja mówi pięknie

katem 3 lata. W tym okresie
zespół szkół będzie realizować
program promocji zdrowia.
W jego ramach już 10 czerwca odbędzie się festyn Żyj
zdrowo. Między godz. 16.00
a 19.00 odwiedzający szkołę

będą mogli podziwiać występy artystyczne, wziąć udział
w rozgrywkach sportowych,
skorzystać z masażu, jogi, aerobiku, aromaterapii. Będą
stoiska ze zdrową żywnością
i kiermasz książek.
(tora)

RYDUŁTOWY W Zespole Szkół
skupiającym Szkołę Podstawową nr 2 i Gimnazjum nr
2 będzie uczyła Finka Heli
Pullo. To już trzeci asystent
językowy z zagranicy, który
będzie żył kilka miesięcy w
Rydułtowach. – O przyznaniu nam asystenta językowego powiadomiła nas 18 maja
Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji, koordynująca program Comenius. Bez wątpienia spora w tym zasługa
poprzednich
asystentek,
Niemki Leni Frohnmayer i
Norweżki Dagny Opsal, które
były zachwycone pobytem w
Rydułtowach i poleciły naszą
szkołę. Norweżka wyjechała

po 8 miesiącach, czyli wykorzystała maksymalny czas
asystentury. Niemka również żyła życiem nauczycieli, szkoły – cieszy się Joanna
Gapińska, dyrektor Zespołu
Szkół w Rydułtowach. Za pobyt i pracę nauczyciela płaci
Comenius. Uczniowie korzystają, bo każdy asystent uczy
ich języków angielskiego i
ojczystego, także przybliża
historię, kulturę i obyczaje
kraju, z którego pochodzi.
Heli Pullo pracuje na co dzień
na uniwersytecie w Turku.
Do Rydułtów ma przyjechać
z początkiem 2012 roku.
(tora)

Medal za pstrąga i łososia
WODZISŁAW Jarosław Dyrda,
uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu
zdobył brązowy medal w
Międzynarodowym Konkursie Gastronomicznym
Retigo Cup 2011 w czeskim
Přerovie. Nagrodzono jego
„Duet pstrąga i łososia”. Impreza odbyła się w połowie
maja. Dla wodzisławskiego
ekonomika to siódmy medal
(2007 dwa brązowe, 2008

dwa brązowe, 2009 złoty,
2010 dwa srebrne oraz 2011
brązowy). Dla Jarka Dyrdy to
medal numer trzy – po brązowym zdobytym w 2008 r.
i srebrnym w roku ubiegłym.
Młody kucharz to tegoroczny maturzysta. – Niestety
reprezentował naszą szkołę po raz ostatni – ubolewa
Krzysztof Zielonka, nauczyciel Jarka.
(red)
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W Raciborzu, Wodzisławiu i Rybniku
nie brakuje miejsc, gdzie
dzieci mogą uprawiać sport
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Awansowali!

POLECAMY

 SIATKÓWKA

Kadetki z Raciborza walczyły w mistrzostwach Polski
2
SZERMIERKA

RYBNIK CUP 2011– str. 9

 NORDIC WALKING

Majówka na Balatonie  11
KOSZYKÓWKA

Energetyk ROW Rybnik jest już w II lidze. Według zapowiedzi
prezesa klubu, na tym nie zakończy się rozwój rybnickiej piłki.
Czytaj na stronie 4
ORLIK BASKETMANIA – str. 11

 TEMAT TYGODNIA

PODPOWIADAMY, GDZIE WARTO
SPĘDZIĆ WOLNY CZAS PODCZAS WAKACJI

 PIŁKA NOŻNA

STRONA 15

Odra Wodzisław zagrała
3
ostatni mecz?
KONKURS

POLECAMY

 PIŁKA NOŻNA – Podokręg Racibórz, Rybnik

Lider z Zawady ograł
Koziołki

ROLKARSTWO

W NASTĘPNYM NUMERZE:

KUPON KONKURSOWY

6

W Gorzycach zadecydowały samobóje

WSPIERAJ SWÓJ KLUB

5

Wpisz klub, który wspierasz:

 AMATORZY – Piłka nożna

Galakticos na dnie

����������������������������

 13

DO WYGRANIA

NA OŚMIU KÓŁKACH – str. 10

 DŻUDO – Polonia Rybnik

 PIŁKA NOŻNA – RTP Unia Racibórz

Zawodnicy z Rybnika wywalczyli
kolejne medale. Najcenniejszy
zdobył Adrian Wala podczas
zawodów o puchar Polski
 12

Mimo zwycięstwa podopieczne
Remigiusza Trawińskiego nie mogły
świętować kolejnego tytułu
mistrzyń Polski
2

DLA KLUBÓW:
komplet strojów piłkarskich
DLA KIBICÓW:
bony o wartości 100 zł
Szczegóły na stronie 16

Imię, nazwisko:
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 PIŁKA NOŻNA – Ekstraliga kobiet

SPRINTEM

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

 JUNIORSKIE
SUKCESY
Wielu z raciborzan, zawodników klubu MKS SMS
„Victoria” Racibórz będących
zarazem uczniami Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego
wzięło udział w deszczowych
zmaganiach, które odbyły
się w Sosnowcu. Podopieczni
trenerów J. Skalik, P. Morki, K.
Stępnia, K. Szynola pokazali
się na tych zawodach z
dobrej strony. Tytuły mistrzów
Śląska wywalczyli: Justyna
Święty w biegu na 400 m ppł
(63,01), Rafał Smoleń w biegu
na 200 m (22,22), Mateusz
Przybyłka w rzucie oszczepem
(52,73) Joanna Budzik w skoku wzwyż (145 cm), Michalina
Mendecka w biegu na 3000
m (10:44,72). Tytuł mistrzowski w sztafetach dziewcząt
juniorek 4x400 wywalczyły:
Justyna Święty, Weronika
Polnik, Justyna Dyrcz, Magda
Kosman, zaś wśród chłopców
juniorów młodszych: Michał
Przybyło, Filip Michalik,
Daniel Zalewski, Rafał Smoleń. Podczas tych zawodów
wicemistrzostwo Śląska
i srebrny medal zdobyli:
Daniel Zalewski w biegu na
400 m z czasem 52,83 s.,
Marcin Młynarczyk w biegu
na 400m ppł w czasie 56,77
s., Krzysztof Cichy w rzucie
dyskiem na odległość 37,62
m, Bartosz Machnik Bartosz
w rzucie oszczepem juniorów
na odległość 48,86 m, Dawid
Mendelski w rzucie oszczepem juniorów młodszych na
odległość 47,55 m, Marcin
Młynarczyk w biegu na 110 m
ppł w czasie 15,26 s., Weronika Polnik w biegu na 400m
ppł w czasie 66,07 s. oraz
sztafety 4x100 m chłopców
w składzie Michał Mekitów,
Marek Płaczek, Aleksander
Damasiewicz, Marcin Młynarczyk i sztafeta 4x400 m juniorek młodszych biegnących w
składzie: Sara Siekierzyska,
Dajana Sadowska, Ewelina
Fitzon, Renata Sajdak. Na
brązowe medale w sportowej
rywalizacji zasłużyli: Beata
Jurczyk w rzucie dyskiem z
wynikiem 26,08 m, Justyna
Dyrcz w biegu na 400m ppł w
czasie 66,32 s. oraz Mateusz
Maciejczyk w biegu na 2000
m z przeszkodami w czasie 7
min. 18,32 s.

Na mistrzostwo trzeba poczekać Medal był o krok

Hat trick Agnieszki Winczo przybliża ją do tytułu króla strzelców ekstraligi kobiet

Ten weekend mógł być
decydujący w walce o tytuł mistrza Polski kobiet
w piłce nożnej. Jednak
ostatecznie rozstrzygnięcia zostały przesunięte
do następnej kolejki.
W przedostatnim meczu
bieżącego sezonu RTP Unia
Racibórz, przed własną publicznością, zdecydowanie
pokonała AZS Biała Podla-

RTP Unia Racibórz

5:0

AZS Biała Podlaska

BRAMKI: Agnieszka Winczo (28.), (30.), (88.), Anna Żelazko (66.), Katarzyna Krupa
(74.)
RTP UNIA RACIBÓRZ: Wilk, Pawlak (Hajduk 78.), Mika, Konsek, Stobba, Landeka, Pożerska (Żyła 70.), Bojdova (Krupa 74.), Żelazko, Wiśniewska (Istokova 53.),
Winczo
SĘDZIOWAŁY: Beata Wosiewicz, Angelika Rakoczy, Anna Motyka.

ska 5:0. Po trzech bramkach
Agnieszki Winczo i jednej
Anny Żelazko i Katarzyny
Krupy. Przebieg spotkania
nie różnił się zbytnio od

PO MECZU POWIEDZIELI
REMIGIUSZ TRAWIŃSKI
trener RTP Unia Racibórz
Dobry mecz w naszym wykonaniu. W pierwszej połowie strzeliliśmy dwie bramki po ładnych akcjach. W drugiej części gry w pełni
kontrolowaliśmy spotkanie, strzelając trzy
gole. Biała Podlaska ani przez moment nie zagrażała naszej
bramce. Ostatni mecz wygramy i zdobędziemy mistrzostwo
Polski, bo jesteśmy najlepszym zespołem.
MARCIN KASPROWICZ
trener AZS Biała Podlaska
Unia Racibórz zagrała na poziomie mistrza Polski. Dużych szans nie mieliśmy w dzisiejszym
meczu. Zasłużona wygrana Unii, bo była lepszym zespołem. Stworzyliśmy sobie dwie trzy
sytuacje, po których mogliśmy zmniejszyć rozmiar porażki.

poprzednich, w których
mistrzynie Polski łatwo
ogrywały ekipy ekstraligi.
Akademiczki z Białej Podlaskiej kilka razy były pod
bramką Doroty Wilk, która
za bardzo się nie na pracowała w ostatnich spotkaniach. Nie zagrał dla unitek
AZS Wrocław, który podejmował u siebie Medyka Konin. Przy remisie Medyka
we Wrocławiu świętowałaby zdobycie trzeciego tytułu mistrzyń Polski. Jednak
optymistyczny scenariusz
spotkania w stolicy Dolnego
Śląska nie zrealizował się,
bo wrocławianki przegrały z
Medykiem 0:2. Walkę o tytuł
rozstrzygnie w ostatniej kolejce bezpośredni pojedynek
pomiędzy Unia Racibórz a
Medykiem Konin.
WiZ

 PIŁKA NOŻNA – mecz sparingowy

Wygrana po karnych
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

 ZAPASY - MISTRZOSTWA POLSKI
KADETÓW W STYLU
WOLNYM
10 i 11 czerwca w hali
widowiskowo-sportowej przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku odbędą się
Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Kadetów w zapasach
w stylu wolnym. W piątek
10 czerwca przyjadą ekipy
uczestniczące w turnieju, a
wieczorem będzie weryﬁkacja, ważenie i badania lekarskie zawodników. w sobotę
od godziny 9.00 zaplanowane są walki eliminacyjne.
Uroczyste otwarcie zawodów
będzie miało miejsce o 15.30,
natomiast walki repasażowe i
półﬁnałowe o 16.00.

 SIATKÓWKA – Mistrzostwa Polski kadetek

Drużyny z Pogrzebienia i Raciborza sparowały ze sobą

25 maja odbyły się mecze
sparingowe SALOS–u Pogrzebień i UKS Ikar Racibórz
w dwóch kategoriach wiekowych. W grupie młodszej
(roczniki 2001–2003) zespoły
bezbramkowo zremisowały

ze sobą, rozstrzygając mecz
w rzutach karnych na korzyść Salosu 4:2. W zwycięskim składzie zagrali: Kamil
Cieślik, Adam Kleszczyński,
Patryk Knura, Mariusz Krasek, Mateusz Luboń, Dominik

Maciaszek, Michał Moneta,
Jakub Niedbała, Mateusz Niestrój, Mikołaj Niestrój, Kacper
Śliwa, Łukasz Tomala i Adam
Zając. W starszej grupie (1999–
–2000) lepsi okazali się goście,
wygrywając 2:0. (oprac.kozz)

Kadetki UKS Krzanowice do ﬁnałowego turnieju
mistrzostw Polski kadetek
awansowały z pierwszego
miejsca z półﬁnałów tych
rozgrywek. Siatkarki z Krzanowic bardzo dobrze rozpoczęła zawody, wygrywając
pierwsze spotkanie z Dziewiątką Łódź 3:1. Niestety,
w drugim kadetki z Krzanowic doznały porażki z MKS
Świdnica 0:3 i o wejściu do
strefy medalowej decydowało ostatnie spotkanie z Legionovią Legionowo. W tym
arcyważnym meczu Krzanowice prowadziły już 2:1 w
setach. Później lepiej grały
jednak rywalki z Legionowa
i to one cieszyły się z wygranej w meczu 3:2. Ostatecznie
po dwóch porażkach i jednej
wygranej kadetki UKS Krzanowice zajęły siódme miejsce w Polsce. Mistrzostwo
wywalczył zespół Gedanii
Gdańsk, który pokonał w ﬁnale MKS Świdnica 3:2.

PO MECZU POWIEDZIAŁ:
TOMASZ KUZIAK
trener GS UKS Krzanowice

Turniej zaczęliśmy od zwycięstwa, ale
później było tylko gorzej. Mieliśmy
słabą zagrywkę, co do tej pory było naszym głównym atutem i popełniliśmy
straszną ilość błędów własnych. W
meczu, który decydował o awansie do
czwórki najlepszych zespołów w kraju
zrobiliśmy 20 błędów w zagrywce i w
sumie 48 błędów własnych. To tyle
jakby oddać przeciwnikowi dwa sety w
meczu. Jestem zadowolony z tego, co
osiągnęliśmy, siódme miejsce w kraju
wśród potęg siatkarskich jest naszym
sukcesem.
UKS KRZANOWICE: Magdalena Sławik, Aleksandra Baron, Joanna Staniszewska,
Monika Nowak, Karolina
Daniszewska, Joanna Świerczek, Magdalena Kuziak – libero oraz Karolina Wittek,
Julia Sycz, Simona Duda.
WiZ

MECZE GRUPOWE
UKS Krzanowice – Dziewiątka Łódź 3:1 (25:21, 23:25, 25:20,
25:23)
UKS Krzanowice – MKS Świdnica 0:3 (15:25, 21:25, 24:26)
Legionovia Legionowo – UKS Krzanowice 3:2 (25:15, 24:26,
23:25, 25:13, 15:13)
MECZ O MIEJSCA 5–8
UKS Krzanowice – Tomasovia Tomaszów L. 2:3 (25:27, 27:25,
25:19, 24:26, 10:15)
MECZ O MIEJSCA 7.
UKS Krzanowice Dziewiątka Łódź 3:0 (25:22, 25:22, 25:17)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. Energa Gedania Gdańsk, 2. MKS Świdnica, 3. LTS Legionovia Legionowo, 4. MKS Truso Elbląg, 5. TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski, 6. KS Pałac Bydgoszcz, 7. GS UKS Krzanowice,
8. KS Dziewiątka Łódź

 LEKKOATLETYKA – Finał Letnich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Biegach na Orientację

Rewelacyjna Julia
Tegoroczni reprezentanci
przygotowali się poprzez
cykl startów. Zwieńczeniem
był wojewódzki ﬁnał, który
odbył się 26 maja w czyżowickich lasach. Reprezentanci ZSOMS wypadli
bardzo dobrze. Dziewczęta
ze szkoły podstawowej w
ogólnej drużynowej punktacji zajęły wysoką trzecią
lokatę. Rewelacyjnie pobiegła Julia Własiewicz, która
bezbłędnie przebiegła trasę,
odnalazła wszystkie punkty
kontrolne w dobrym czasie
i zajęła trzecie miejsce (na
36 startujących) w indywidualnej punktacji. Na poziomie gimnazjum medalowe
trzecie miejsce dla szkoły
w ogólnej punktacji zdobyli chłopcy. Ustąpili jedynie
miejsca klubom z Jastrzębia
i Gliwic specjalizujących się
w tych dyscyplinach, zawodniczo uprawiających BNO.
Najlepiej wśród chłopców
zaprezentował się Dawid
Jureczko, który przebiegł linię mety z piątym czasem.

Natomiast dziewczęta z
Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego sklasyﬁkowane
zostały na siódmym miejscu.
Najszybsza biegaczka zameldowała się na mecie na trzynastym miejscu, a była nią
Ania Rasek. Reprezentanci
liceum biegali w okrojonym
składzie. Dwóch reprezentantów LO – Kacper Madeja
i Tomasz Szuba wywalczyli
dziesiątą lokatę, a licealistki
Magdalena Kurzeja, Alicja
Pawlak i Alicja Piechulla zajęły jedenastą pozycję.
(kozz)

SKŁADY:
SP (Dziewczęta): Emilia
Gilner, Izabela Harońska,
Magdalena Stanik i Julia
Własiewicz.
Gimnazjum (Chłopcy):
Dawid Jureczko, Błażej
Kopciuch, Piotr Nakraszewicz i Szymon Wierzbicki.
Gimnazjum (Dziewczęta):
Anna Nowacka, Anna Rasek, Judyta Rębisz, Karina
Skalik.
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PO MECZU POWIEDZIELI

Energetyk ROW Rybnik w drugiej lidze

Start Bogdanowice
Energetyk ROW Rybnik

0:3

BRAMKI: Kamil Kostecki (35.), Konrad Cieślak (56.), Jarosław Wieczorek (90.)
ROW: Paś – Wrześniak, Mitura, Pielorz, Gancarczyk – Kasprzak (60.
Janik), Wójcik, Bonk (72. Dzięgielowski), Kostecki, Cieślak (85. Stryczek)
– Kocur (65. Wieczorek)

Mecz w Bogdanowicach
rybniczanie
rozpoczęli
dość spokojnie. To próbowali wykorzystać gospodarze i po jednej z akcji
Pasia – bramkarza ROW–u
uratował słupek. Rybniczanie mieli problemy z tym,
aby odnaleźć się na specyﬁcznym boisku Startu. W
końcu w 35. minucie błąd
obrońców gospodarzy wykorzystał Kamil Kostecki.
Kapitan rybnickiej drużyny skierował piłkę do siatki
i dzięki temu na przerwę
obie ekipy schodziły przy
prowadzeniu lidera III ligi
1:0. Po zmianie stron świeżo upieczony drugoligowiec kontrolował przebieg
wydarzeń na boisku. W 56.
minucie wynik na 2:0 podwyższył Konrad Cieślak.
To trzecia bramka młodego rybnickiego piłkarza w
trzecim kolejnym meczu.
W ostatniej minucie meczu

JAN FURLEPA, trener Energetyka ROW
Cieszę się, że awans stał się faktem. Rybnik wystarczająco
długo na to czekał. Chwała chłopakom za to, że zrealizowali
cel, wytrzymali presję. Fajnie, że drużyna, którą ja stworzyłem
odpłaciła mi się dobrą grą w całej rundzie. Teraz czas na decyzje co dalej. My jako sztab szkoleniowy zrobiliśmy swoje i
nie będę ukrywał, że czekamy na rozmowę z władzami klubu.
Teraz pałeczka jest po ich stronie.

FOT. MACIEJ KOZINA

Podopieczni Jana Furlepy
przypieczętowali efektowną
wygraną w Bogdanowicach
awans do II ligi. Tym samym
już na trzy kolejki przed
końcem rozgrywek piłkarze,
działacze i trenerzy z Rybnika mogą otwierać szampany.
Czasu na świętowanie nie
ma jednak dużo. Aby spełnić oczekiwania kibiców co
do występów na drugoligowych boiskach już teraz
trzeba wziąć się do pracy.

GRZEGORZ JANIK, prezes Energetyka ROW
Uważam, że jesteśmy przygotowani organizacyjne do tego
awansu. Od ośmiu lat krok po kroku pniemy się do góry.
Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas teraz wyzwanie. Wszystkich. Musimy np. poszerzyć boisko. Wierzę jednak, że uda się
wszystko dopracować i będziemy nadal szli do przodu. Dzisiaj
się cieszymy. Fajnie, że kibice są z nami. To jest bardzo ważne.
Na dziś za wcześnie jeszcze mówić o kadrze na przyszły sezon.
Jedno jest jednak pewne – będzie mocniejsza.

KAMIL KOSTECKI, kapitan Energetyka ROW
Oczywiście bardzo się cieszymy z awansu. Fajnie, że udało się
go wywalczyć na tak trudnym terenie. Teraz, w kolejnym meczach, będziemy się starali potwierdzić, że zasłużyliśmy na to,
aby grać w II lidze. Chcemy też powalczyć w pucharze Polski.
Mamy bardzo szeroki skład i nie ważne, kto wychodzi w podstawie. Zawsze prezentujemy wysoki poziom. Mam nadzieję,
że to się przełoży na wynik w PP.

Rybniczanie po ostatnim gwizdku odtańczyli taniec radości

swojego 16 gola w sezonie
strzelił Jarosław Wieczorek.
W całej lidze więcej zdobytych bramek ma tylko Piotr
Prusko z Myszkowa, który
do tej pory aż 20 razy pokonywał bramkarza rywali.
Po ostatnim gwizdku w
obozie piłkarzy z Rybnika
zapanowała euforia. Wycze-

kiwany od tylu lat awans w
końcu stał się faktem. Teraz
wszystkich czeka ciężka praca, aby występy w wyższej
klasie rozgrywkowej dostarczyły wszystkim spodziewanych emocji.
Już jutro, w środę 1 czerwca piłkarzy Furlepy czeka
kolejny mecz. Tym razem

na swoim stadionie zagrają z Rozwojem Katowice.
Oprócz meczów ligowych
rybniczanie zagrają jeszcze
w pucharze Polski. 7 czerwca zmierzą się w półﬁnale

tych rozgrywek na szczeblu
ŚZPN ze Skałką w Żabnicy.
Z tą samą, z którą będą rywalizować cztery dni wcześniej
w meczy ligowym.
Marek Pietras

 ŻUŻEL – I liga

Bez Lindbaecka, bez szans
kiwaniami. Już po czterech
biegach gospodarze wypracowali sobie solidną zaliczkę. Biegi nr 2, 3 i 4 wygrali
podwójnie i objęli prowadzenie 18:6. W pierwszej serii
startów tylko Schlein zdołał
przyjechać na metę przed
zawodnikami Startu. Później
było trochę lepiej z perspektywy Rekinów. Trójki przywieźli Pytel oraz Karpow.
Dwa razy dobrze pojechał
Drabik. To spowodowało,
że różnica pomiędzy drużynami zmalała do 8 punktów.
Jednak w biegu 12. para Gomólski, M. Jabłoński wygrała podwójnie z Schleinem i
Flegerem. Podobnie było w
drugim biegu nominowanym, gdzie para gospodarzy
nie pozwoliła wyprzedzić
się żadnemu z rybnickich

KOLEJKA 7.
Gniezno – Rybnik 53:37
ROW: Rory Schlein – 10 (3,3,0,2,1,1), Daniel Pytel – 8
(0,1,3,2,2), Andriej Karpow – 7+3 (1,3,1*,1*,1*), Ronnie
Jamroży – 0 (0,0), Sławomir Drabik – 6+1 (0,2,3,1*,0), Kamil
Fleger – 0 (0,0,0), Aleksandr Loktajew – 6+1 (1,1,2*,2).
Daugavpils – Gdańsk 44:45
Grudziądz – Łódź 59:31
Bydgoszcz – Poznań 64:26
1. GTŻ Grudziądz
2. Lotos Wybrzeże Gdańsk
3. Polonia Bydgoszcz
4. Start Gniezno
5. Lechma Poznań
6. Lokomotiv Daugavpils
7. Orzeł Łódź
8. KS ROW Rybnik

7
7
7
7
6
6
5
7

zawodników. Ostatecznie
więc Rekiny przegrały różnicą 16 punktów i nadal okupują ostatnie miejsce w tabeli.
Podopieczni Pawliczka już

12
10
10
8
4
4
2
2

+63
+87
+116
+24
–93
–34
–108
–55

w najbliższą niedzielę będą
mieli okazję do rewanżu. Na
torze przy ul. Gliwickiej podejmą bowiem ekipę z Gniezna.
Marek Pietras

FOT. MAREK PIETRAS

Rybniczanie na kolejny
mecz ligowy pojechali do
Gniezna. Niestety, Rekiny
były w tym spotkaniu bardzo osłabione.
Lider ekipy Adama Pawliczka – Antonio Lindbaeck
nie mógł walczyć o kolejne
punkty dla rybnickiej drużyny. Szwed odczuwał skutki
upadku, którego doznał podczas sobotniego Grand Prix
Czech. Dlatego zmuszony
był opuścić ligowe spotkanie
i udać się na szczegółowe badania do swojej ojczyzny. Po
meczu Pawliczek narzekał,
że w każdym spotkaniu brakuje mu ważnego zawodnika. Z Grudziądzem nie jechał
Schlein, wcześniej pauzował
z powodu kontuzji Karpow.
Spotkanie w Gnieźnie rozpoczęło się zgodnie z ocze-

Rybniccy żużlowcy przegrali kolejny mecz w lidze. Szansa na
przerwanie tej złej passy już w najbliższą niedzielę.

REKLAMA

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!
• Rozrywka, wypoczynek i rywalizacja w jednym!
• Betonowy tor o powierzchni 2000 m2
• Odcinek specjalny o długości 230 m. z cyfrowym pomiarem
czasu GRAND PRIX TECHNOLOGY
• Przyjdź i spróbuj pobić rekord naszego toru!
SILVERSTONE KART ul. Marklowicka 47, Wodzisław Śląski • tel. 666 301 000

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

w w w. s i l v e r s t o n e k a r t . p l

PROMOCJA
HAPPY HOURS
Od poniedziałku do czwartku
w godz. 14.00-16.00
bilety 50% TAŃSZE
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 PIŁKA NOŻNA – IV liga

Krótkotrwałe szczęście Przyszłości

W IV-ligowych derbach
powiatu wodzisławskiego,
walcząca o awans Przyszłość Rogów zremisowała
1:1 z będącą wiosną w
dobrej formie Polonią Marklowice.
Gospodarze dominowali
w tym meczu, ale długo nie
potraﬁli naruszyć dobrze
grającej w defensywie Polonii. Dopiero w 25. minucie
stworzyli sobie pierwszą
naprawdę dogodną okazję.
Pawłowi Wieczorkowi za-

Przyszłość Rogów

brakło jednak centymetrów,
by dojść do piłki i wpakować ją do bramki strzeżonej
przez Kacpra Kłopockiego.
Niemal identyczna sytuacja
miała miejsce w 32. minucie
meczu. Robert Żbikowski
doskonale obsłużył swojego
brata Radosława, ale ten na
5 metrze nie opanował piłki
i nie zdołał oddać strzału na
bramkę. W końcówce pierwszej części gry czujność Kłopockiego najpierw sprawdził
Marek Malcher, a następnie

1:1

Polonia Marklowice

Bramki: Styczeń (68.) – Kotula (81.)
Polonia: Kłopocki, Basik, Pacholski, Szkatuła, Michał Skupień, Procek, Nikiel (76.
Kotula), Miczek, Pokorny, Młynek (90. Jojko), Dzierżęga (90.+2. Maciej Skupień)
Przyszłość: Łobaczewski, Sander, Malcher, Marcinkowski, Robert Żbikowski, Sałek
(79. Bober), Kachel (65. Styczeń), Ciuberek (83. Benauer), Wieczorek (67. Szkatuła),
Radosław Żbikowski
Kartki: Sałek, Malcher – Mich. Skupień, Dzierżęga

Szymon Ciuberek. W obydwu przypadkach bramkarz
Polonii popisał się sporym
kunsztem, wybijając piłki
zmierzające pod poprzeczkę
jego bramki. Jedyne aktywa
Polonii to groźna główka Michała Skupnia w końcówce
pierwszej połowy, po której
jednak piłka nie znalazła
drogi do siatki.
Po zmianie stron goście zaczęli grać nieco odważniej.
Z korzyścią dla widowiska,
bo od razu przełożyło się to
na większą liczbę sytuacji
pod obydwiema bramkami.
W 50. minucie wpadkę zaliczył doświadczony Grzegorz
Kolisz, który pośliznął się na
mokrej murawie i wyłożył
piłkę Tomaszowi Młynkowi,
ale ten z prezentu nie skorzystał, zbyt szybko oddając
strzał na bramkę Przyszło-

ści. Znacznie lepiej spisał się
Łukasz Dzierżęga, którego
strzał z dystansu sprawił sporo problemów Mateuszowi
Łobaczewskiemu. W rewanżu Kłopockiego dwukrotnie
niepokoił Żbikowski. Za
pierwszym razem minimalnie chybił, za drugim razem
bramkarz Polonii był na posterunku i pewnie obronił
uderzenie z dystansu.
Golkiper gości rozgrywał
bardzo dobre zawody i tym
bardziej trudno zrozumieć to
co wydarzyło się w 68. minucie, kiedy w prostej sytuacji
minął się z piłką turlającą się
do jego nogi. Grzegorz Styczeń, który 3 minuty wcześniej wszedł na boisko z
ławki rezerwowych, nie miał
problemu z wpakowaniem
piłki do pustej bramki. W 76.
minucie na boisku pojawił

PO MECZU POWIEDZIELI
Tomasz Sosna, trener Przyszłości: Odczuwamy niedosyt po tym meczu, bo była szansa żeby odskoczyć od Rekordu znów na 6 punktów.
Co do meczu to przez większość czasu mieliśmy go pod kontrolą. Co
prawda zdobyliśmy dość szczęśliwą bramkę, ale tego szczęścia potem
nie potraﬁliśmy uszanować. Przy prowadzeniu moi zawodnicy niepotrzebnie się podpalili, goście to wykorzystali. W końcówce wyprowadzili chyba trzy bardzo groźne kontry i różnie mogło się to skończyć.
Mieczysław Parzych, trener Polonii: Przewagę mieli gospodarze. Po
części wynikało to z naszej defensywnej taktyki, bo przeciwko liderowi skupiliśmy się głównie na obronie. Uważam, że bardzo dobrze
zrealizowaliśmy przedmeczowe założenia, a te były takie, żeby w odpowiednich momentach próbować zaatakować. W drugiej połowie
chyba stworzyliśmy sobie nawet więcej sytuacji niż gospodarze.

się Korneliusz Kotula. Trener
Polonii Mieczysław Parzych
wykazał się trenerskim nosem, bo już 5 minut później
zawodnik ten najlepiej zachował się w zamieszaniu
pod bramką Przyszłości, traﬁając do siatki z ostrego kąta.
Zdobyta bramka podochociła

przyjezdnych, którzy w końcówce po szybkich kontrach
stworzyli sobie kilka dobrych
sytuacji. Najbliżej szczęścia
był Tomasz Młynek, którego
strzał w 82. minucie z dużym
trudem Łobaczewski sparował na rzut rożny.
(art)

 PIŁKA NOŻNA – I liga

 KONKURENCJE RÓŻNE – XI Licealiada

Zespół Szkół Technicznych
w Wodzisławiu wygrał XI
Licealiadę dziewcząt. Zmagania odbyły się 24 maja na
obiektach Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu
w Wodzisławiu.
Tradycyjnie w ramach
Licealiady odbył się szereg
konkurencji lekkoatletycznych oraz turnieje piłki nożnej, siatkówki oraz tenisa
stołowego. Do rywalizacji
przystąpiło 8 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wodzisławskiego. Obok uczennic
ZST na Licealiadzie bardzo
dobrze spisały się dziewczęta
z Zespołu Szkół im. 14 Pułku
Powstańców Śląskich, które
pierwsze miejsce w klasyﬁkacji generalnej przegrały
tylko o 5 punktów. Poniżej
przedstawiamy wyniki poszczególnych konkurencji.
BIEG NA 60 M
1. Joanna Spandel (ZST Wodzisław)
2. Paulina Hibner (ZS im. 14 Pułku)
3. Ewelina Łachacz (ZST Wodzisław)
PCHNIĘCIE KULĄ
1. Sonia Sokołowska (ZST Wodzisław)
2. Magdalena Tytko (ZSP 1 Rydułtowy)
3. Patrycja Weideman (ZSP Wodzisław)
SKOK W DAL
1. Magdalena Furgał (ZSP 2 Rydułtowy)
2. Bogna Szamatowicz (ZS im. 14 Pułku)
3. Monika Barteczko (ZSP 2 Rydułtowy)
BIEG NA 800 M
1. Amanda Stokowy (ZST Wodzisław)
2. Magdalena Krzyżak (ZS im. 14 Pułku)
3. Klaudia Syrek (ZSP 2 Rydułtowy)

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

Dziewczęta walczyły o prymat
w Licealiadzie

spadkowej, nie robią większego wrażenia.
Fatalna atmosfera wokół
klubu, związana z olbrzymimi
problemami organizacyjnymi
piłkarzom Odry nie pomogła
w kontekście meczów – środowego z KSZO w Ostrowcu
oraz sobotniego u siebie z Flotą Świnoujście. Oba spotkania
stały zresztą pod znakiem zapytania. Na środowy wyjazd
w klubowej kasie nie było
bowiem pieniędzy. Pomogła
zrzutka. Organizowany na
wariackich papierach wyjazd nie mógł zakończyć się
happy endem. Już po 18 minutach meczu Odra przegrywała 2:0. W drugiej połowie
gospodarze zdobyli kolejne
dwie bramki. Odra kończyła mecz w „10”, bo czerwoną

KSZO Ostrowiec
Dziewczęta z Zespołu Szkół
Technicznych najczęściej
stawały na najwyższym
stopniu podium
KLASYFIKACJA GENERALNA LA
1. ZST Wodzisław
2. ZS im. 14 Pułku
3. ZSP 2 Rydułtowy
SZTAFETA 6X320 M
(nie wchodziła do klasyﬁkacji generalnej
konkurencji lekkoatletycznych)
1. ZST Wodzisław
2. ZS im. 14 Pułku
3. ZST 2 Rydułtowy
TENIS STOŁOWY
1. Joanna Głowa (ZSP Wodzisław)
2. Roksana Solich (ZSE Wodzisław)
3. Natalia Głowa (ZSP Wodzisław)
PIŁKA NOŻNA
1. ZSE Wodzisław
2. ZS im. 14 Pułku
3. ZST Wodzisław
SIATKÓWKA
1. ZS im. 14 Pułku
2. ZST Wodzisław
3. ZSE Wodzisław
KLASYFIKACJA GENERALNA LICEALIADY
1. ZST Wodzisław – 225 punktów
2. ZS im. 14 Pułku – 220 punktów
3. ZSE Wodzisław – 170 punktów
(art)

kartkę w 44. minucie obejrzał
Jean Nganbe Nganbe (dwie
żółte).
Przed sobotnim meczem
klubowi pomóc musieli kibice, którzy wyłożyli prawie
3 tys. zł na organizację meczu. Brakowało na wynajęcie
ochrony i opłacenie sędziów.
Zdziesiątkowana kontuzjami
Odra w meczu z trzecią w ligowej tabeli Flotą wstydu nie
przyniosła, ale i tak przegrała
0:1. Jedyna bramka padła w
36. minucie, a jej autorem był
Damian Misan. W 62. minucie drugą żółtą kartkę a w konsekwencji czerwoną obejrzał
Robert Caha. Chwilę później
drugi żółty kartonik obejrzał
również zawodnik gości Radosław Pruchnik i siły się
wyrównały. Flota miała kilka

4:0

Sportowo Odra jest na kolanach. Organizacyjnie leży na łopatkach.

sytuacji na podwyższenie wyniku, który jednak do końca
meczu nie uległ zmianie. Już
w doliczonym czasie gry za
faul taktyczny czerwoną kartkę zobaczył obrońca Odry Daniel Tanżyna.

Odra Wodzisław

Odra Wodzisław

Bramki: Stachurski (10.), Pavlović (18.), Wolański (59.), Bzdęga (73.)
Odra: Musioł, Brzozowski, Cybulski, Tanżyna, Caha, Figiel, Jary (62. Kuczok), Sikorski (62. Polak), Skrobacz (62. Sobik), Nganbe Nganbe, Odunka.

4 czerwca Odra ma rozegrać wyjazdowe spotkanie z
Pogonią Szczecin. Nie wiadomo jednak czy wobec tego, że
klubowa kasa świeci pustkami drużyna będzie miała za co
pojechać nad morze.
(art)

0:1

Flota Świnoujście

Bramka: Misan (36.)
Odra: Nalepa, Brzozowski, Tanżyna, Cybulski, Caha, Figiel, Kuczok (74. Jary), Sikorski (73. Skrobacz), Polak, Sobik - Stolpa (44. Odunka)

 PIŁKA NOŻNA – UEFA Grassroots Day

Bili gminny rekord w żonglerce
Pierwsza drużyna gospodarzy wygrała turniej na boisku
orlik w Krostoszowicach. W
zawodach, które odbyły się
25 maja wystartowało w
sumie 6 drużyn, w których
występowali uczniowie klas
I–III szkół podstawowych.
W ﬁnale SP Krostoszowice
I pokonał 2:0 SP Skrzyszów.
W meczu o miejsce 3. SP
Gołkowice I pokonał 3:0 SP
Krostoszowice II. W meczu o
miejsce 5. SP Skrbeńsko pokonało 5:0 SP Gołkowice II.
– Turniej był elementem
popularyzacji piłki nożnej

wśród najmłodszych, zorganizowanym z okazji dnia
piłki nożnej UEFA Grassroots Day przy współpracy z
Polskim Związkiem Piłki
Nożnej – wyjaśnia Marcin
Piwoński, instruktor na orliku i organizator turnieju.
Jedną z atrakcji organizowanego turnieju było ustanowienie gminnego rekordu w
jednoczesnej żonglerce piłką
na boisku piłkarskim. Do akcji prócz wszystkich zawodników włączyli się nauczyciele
oraz kibice. Wśród żonglujących znaleźli się m.in. sołtys

FOT. ARTUR MARCISZ

statusu pierwszoligowca. W sytuacji kiedy coraz
głośniej mówi się o upadłości klubu, dwie porażki,
spychające Odrę do strefy

W minionym tygodniu
więcej mówiło się o fatalnej sytuacji organizacyjnej
Odry Wodzisław niż o jej
szansach na utrzymanie

FOT. ARCHIWUM

Mecz z Flotą był ostatnim Odry w I lidze?

W biciu rekordu w żonglerce piłką wzięły udział 93 osoby
– głównie najmłodsi adepci piłki nożnej

Krostoszowic Erwin Szkatuła
oraz proboszcz paraﬁi w Krostoszowicach ks. Jan Bracik.
Około godziny 12.00 próbę

żonglowania piłką podjęło
łącznie 93 uczestników zabawy.
(art)
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 PIŁKA NOŻNA – IV liga

Zapowiedzi

Nie tak miało być, chciałoby
się powiedzieć po meczu
KP Unia Racibórz z GTS
Bojszowy.

NIEWYKORZYSTANYCH

SZANS

W 28. kolejce IV ligi Unia
Racibórz przegrała u siebie,
na własne życzenie, z GTS
Bojszow y. Dwie bramki
Marcina Pawlisza i jedno
traﬁenie Dawida Fryta to
było za mało, aby wygrać
mecz.
Ze względów osobistych
nie mógł zagrać etatowy
bramkarz Unii Szymon Kubów. Pomiędzy słupkami
zastąpił go niedawny junior
Mateusz Kała. W formacji
obrony z powodu choroby nie
zagrał także Jacek Selera. Gospodarze w całym spotkaniu
zmarnowali 10 setek na strzelenie gola. Przyjezdni byli o
wiele skuteczniejsi, mieli
także dużo sytuacji i większość wykorzystali, kasując
trzy punkty na Srebrnej. Po
obiecującym początku Unia
od 10. minuty prowadziła 1:0,
po dobitce Pawlisza. 5 minut
później Bojszowy wyrówna-

(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

Piłkarze Unii po zdobyciu pierwszej bramki wykonali kołyskę dla Pawła Chełchowskiego, któremu
urodził się syn

ły na 1:1 po golu Wróbla, by
wyjść na prowadzenie w 20.
minucie spotkania za sprawą
bramki Buturla, który ustalił
wynik pierwszej połowy 2:1
dla przyjezdnych. W drugiej
połowie gospodarze zagrali
bardziej ofensywnie, czego
efektem były strzelone dwie
bramki. Już 5 minut po przerwie wyrównującego gola
zdobył Pawlisz. 15 minut
przed końcem spotkania
Unia po bramce Fryta wyszła
na prowadzenie. Niestety,
prowadząc 3:2 na 10 minut
przed końcem, po własnych
błędach straciła trzy bramki
w ciągu ośmiu minut i przegrała spotkanie 3:5. Oprócz
gradu bramek kibice mogli
nacieszyć oko sędziną Krystyną Połap, która gwizdała
piłkarzom w Raciborzu po
raz pierwszy.
WiZ

ZDECYDOWAŁY SAMOBÓJE

Wyjazd piłkarzy z Jejkowic do
Gorzyc nie był udany. Gospodarze byli bardzo zdeterminowani,
aby wywalczyć komplet punktów, który pozwoliłby im nadal
walczyć o utrzymanie okręgówki. W pierwszych 20 minutach
spotkania gospodarze dominowali na boisku stwarzając groźne okazje, również ze stałych
fragmentów gry wykonywanych przez Ogiermana. W 35.
minucie piłkę na rzut rożny piłkę
wybił Wojciech Kogut. Wrzutka
z prawej strony traﬁła na głowę
Banaśkiewicza, który pechowo
skierował ją do własnej bramki.
W odpowiedzi w 41. minucie
samobójczą bramkę strzelił Kotkowski i do przerwy było 1:1.
Po zmianie stron to goście byli
stroną dominującą jednak nie
potraﬁli wykorzystać stworzonych okazji. To się zemściło na
minutę przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Zwycięskiego
gola dla gospodarzy zdobył
Łukasik.

CZARNI GORZYCE
– JEDNOŚĆ JEJKOWICE 2:1
BRAMKI: Banaśkiewicz (35.
sam.), Łukasiak (89.) – Kotkowski (41. sam.)

CZARNI: Strzelecki, Lamczyk,

Krupiński, Kotkowski, Stolarski, Ogierman (46. Łukasiak,
90. Wala), Płaczek, Skrzyszowski, Adam (75. Durka), Pawliczek, D. Widenka

JEDNOŚĆ:

Dyczka, Kogut,
Kuczmaszewski, Gańczorz K.,
Banaśkiewicz (80. Szczyrba),
Wypchoł (46. Kubica), Paprotny (61. Pancer), M. Pieczka,
(kj)
Lemiesz, Odon, Dudek.

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

XXIX kolejka (04.06.2011)

PO MECZU POWIEDZIELI
Andrzej Marców, trener KP Unia Racibórz
Mieliśmy kilka dogodnych okazji do zdobycia bramki, ale ich
nie wykorzystaliśmy. prowadziliśmy 3:2 i posiadaliśmy przewagę w na boisku. Nic nie zapowiadało porażki tym spotkaniu.
Jednak słaba skuteczność i zła gra obronna, począwszy od napastnika do obrońców dała taki a nie inny wynik. Przeciwnicy
mieli dwóch dobrych napastników, którzy rozmontowali naszą
obronę.
Marcin Bereza, trener GTS Bojszowy
Na początku gra nam się nie układała. Głupio straciliśmy
bramkę po błędzie obrony. Potem strzeliliśmy dwie po składnych akcjach. W drugiej połowie było troszkę chaosu, Unia
miała troszkę więcej z gry. My graliśmy z kontry i udało nam
się wygrać. Końcówka spotkania była pod nasze dyktando.
Cieszy nas to zwycięstwo.

KP Unia Racibórz

3:5

GTS Bojszowy

BRAMKI: Pawlisz (10.), (50.), Fryt (75.) - Wróbel (15.),(80.), (88.), Buturla (20.),
Pyrlik (86.)
KP UNIA RACIBÓRZ: Kała, Pytlik (61. Rachwalski), Fryt, Chełchowski, Słysz, Potaczek, Podstawka, Kowalczyk, Gawryluk (61. Prusicki), Pniewski, Pawlisz
SĘDZIOWALI: Krystyna Połap, Rafał Szura, Artur Grzesiuk
ŻÓŁTE KARTKI: Fryt - Pyrlik.

PROMOCJA

 PIŁKA NOŻNA
– Klasa okręgowa grupa III

III LIGA

XXVIII kolejka (01.06.2011)
FOT. WALDEMAR ZIMNY

MECZ



Nie byłeś
na meczu?
Nie rozpaczaj!
Przeczytasz
o tym u nas

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



IV LIGA

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 2)

XXVII kolejka (01.06.2011)
Rydułtowy – Żory (śr 18:00), Grunwald Ruda Śląska – Unia Racibórz (śr
18:00), Czaniec – Rogów (śr 18:00),
Porąbka – Marklowice (śr 18:00),
Ornontowice – Nadwiślan Góra (śr
18:00), Podbeskidzie Bielsko-Biała II
– Czechowice-Dziedzice (śr 18:00),
Rekord Bielsko-Biała – Mikołów
(śr 18:00), Bojszowy – Carbo Gliwice
(śr 18:00).

XXVIII kolejka (04/05.06.2011)
Unia Racibórz – Rydułtowy (sb 17:00),
Rogów – Bojszowy (sb 17:00), Marklowice – Ornontowice (sb 17:00),
Mikołów – Żory (sb 17:00), Carbo
Gliwice – Grunwald Ruda Śląska
(sb 17:00), Czechowice-Dziedzice
– Rekord Bielsko-Biała (sb 17:00),
Czaniec – Porąbka (sb 18:00), Nadwiślan Góra – Podbeskidzie Bielsko-Biała
II (nd 17:00).



KLASA OKRĘGOWA

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 1)

XXVII kolejka (01.06.2011)
Unia Kosztowy – Bełk (śr 18:00),
Iskra Pszczyna – Krupiński Suszec
(śr 18:00), Concordia Knurów – Łąka
(śr 18:00), Sokół Wola – Chełm Śląski
(śr 18:00), Lędziny – Znicz Jankowice
(śr 18:00), Leśnik Kobiór – Pogoń Imielin (śr 18:00), Czarni Piasek – Tempo
Paniówki (śr 18:00), Bieruń Stary
– Gieksa Katowice II (śr 18:00).

XXVIII kolejka (04/05.06.2011)
Bełk – Bieruń Stary (sb 17:00),
Krupiński Suszec – Sokół Wola
(sb 17:00), Pogoń Imielin – Czarni Piasek (sb 17:00), Chełm Śląski
– Concordia Knurów (sb 17:00),
Tempo Paniówki – Lędziny (nd 15:00),
Gieksa Katowice II – Iskra Pszczyna
(nd 15:00), Łąka – Leśnik Kobiór (nd
17:00), Znicz Jankowice – Unia Kosztowy (nd 17:00).



KLASA OKRĘGOWA

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

XXVII kolejka (01.06.2011)
Rymer Rybnik – Szczejkowice
(śr 17:00), Krzyżanowice – Pietrowice
Wielkie (śr 18:00), Pszów – Rafako
Racibórz (śr 18:00), Syrynia – Nędza (śr 18:00), Czyżowice – Gorzyce
(śr 18:00), Połomia – Skrzyszów
(śr 18:00), Jejkowice – Lubomia
(śr 18:00), Świerklany – Jedłownik*
(śr 18:00 w Jastrzębiu).

XXVIII kolejka (04/05.06.2011)
Nędza – Połomia (sb 14:00), Rafako
Racibórz – Syrynia (sb 17:00), Gorzyce – Rymer Rybnik (sb 17:00), Pszów
– Jedłownik* (sb 17:00 w Jastrzębiu), Pietrowice Wielkie – Jejkowice
(nd 15:00), Lubomia – Czyżowice
(nd 17:00), Skrzyszów – Krzyżanowice
(nd 17:00), Szczejkowice – Świerklany
(nd 17:00).

III LIGA

(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

XXVII kolejka (28/29.05.2011)
Start Bogdanowice – ROW Rybnik
0:3
LZS Piotrówka – Polonia Łaziska Górne 0:2
Victoria Częstochowa – MKS Myszków
4:2
Skałka Żabnica – KS Krasiejów
3:0 wo
Rozwój Katowice – Orzeł Psary/ Babienica 2:0
Pniówek Pawłowice Śląskie – Oderka Opole 3:0
Skalnik Gracze – BKS Stal Bielsko–Biała 0:0
LZS Leśnica – Victoria Chróścice
4:1

TA B E L A

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

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

62
51
50
47
47
44
42
42
37
34
34
32
27
23
14
4

60-21
47-27
42-26
35-18
39-21
42-33
37-31
37-24
36-35
40-39
31-32
48-44
30-46
19-46
21-52
6-75

IV LIGA

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 2)

XXVI kolejka (27/29.05.2011)

Unia Racibórz – Bojszowy
3:5 (1:2)
1:1 (0:0)
Rogów – Marklowice
2:2 (0:0)
Żory – Ruda Śląska
6:2 (2:0)
Mikołów – Rydułtowy
Czechowice-Dziedzice – Ornontowice 5:2 (2:1)
Carbo Gliwice – Czaniec
1:2 (0:1)
Nadwiślan Góra – Porąbka
2:0 (2:0)
Rekord B-B – Podbeskidzie B-B II 2:4 (0:1)

TA B E L A

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

57
53
51
46
45
43
42
36
34
30
30
28
25
21
19
16

42:21
61:24
63:29
54:39
59:34
41:32
38:30
49:49
41:52
34:62
29:33
43:58
45:53
29:62
26:49
30:57

KLASA OKRĘGOWA
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 1)

XXVI kolejka (28/29.05.2011)

Tempo Paniówki – Znicz Jankowice
LKS Bełk – MKS Lędziny
GKS II Katowice – Unia Kosztowy
Krupiński Suszec – Unia Bieruń Stary
Stal Chełm Śląski – Iskra Pszczyna
LKS Łąka – Sokół Wola
Pogoń Imielin – Concordia Knurów
Czarni Piasek – Leśnik Kobiór

TA B E L A

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

26
26
26
26
26
25
25
25
26
26
25
26
26
26
26
26

69
46
43
42
42
38
36
35
34
32
32
29
26
25
23
19

1:5
4:1
1:2
2:1
2:3
2:3
1:2
5:0
71-10
40-28
56-40
43-40
54-31
31-30
39-33
32-38
40-45
47-49
37-44
32-45
36-61
25-37
40-67
35-60

KLASA OKRĘGOWA
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

XXVI kolejka (28/29.05.2011)

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

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

TA B E L A

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

59
48
43
42
42
38
38
38
37
36
36
32
28
25
24
21

79:18
65:40
50:32
53:37
49:38
44:53
45:40
43:47
43:45
36:42
49:45
35:51
34:46
32:58
32:59
32:70

Pod nazwą Jedłownik* występuje Jastrzębie.
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 PIŁKA NOŻNA – Klasa okręgowa grupa III

A KLASA

Tlołka ośmieszył defensywę Naprzodu

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XXVI kolejka (28/29.05.2011)
5:2 (3:1)
0:0
4:6 (2:3)
0:0
1:2 (0:1)
0:3 (0:0)
1:0 (1:0)
2:0 (0:0)

TA B E L A

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

54
53
50
48
41
40
37
37
35
35
32
32
29
24
23
22

50:19
57:21
58:30
61:38
43:34
54:40
49:56
51:48
44:51
31:37
33:44
47:54
39:47
35:60
46:90
39:68

ZAPOWIEDZI
XXVII kolejka (04/05.06.2011)

Zwycięstwo drużyny ze
Skrzyszowa nad dobrze
spisującymi się ostatnio piłkarzami z Syryni było o tyle
zaskakujące co absolutnie
zasłużone. To gospodarze
mieli bowiem w tym meczu więcej argumentów po
swojej stronie.

FOT. ARTUR MARCISZ

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

Mateusz Woźnica był
motorem napędowym wielu
akcji Gwiazdy

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

PO MECZU POWIEDZIELI
Piotr Drożdż, trener Gwiazdy Skrzyszów
Ostatnio gramy coraz lepiej i dziś potwierdziliśmy naszą dobrą formę. Dzięki wygranej pozostajemy w walce o utrzymanie, niestety nie wiem
czy wystarczy nam czasu i meczów by wydostać
się z zagrożonej strefy. Walczyć będziemy jednak
do końca.

A KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

XXVII kolejka (28/29.05.2011)
MKS 32 Radziejów – Wicher Wilchwy
Górnik Radlin – Granica Ruptawa
Start Mszana – Olza Godów
Płomień Ochojec – Orzeł Jankowice
LKS Rój – Pierwszy Chwałowice
Górnik Czerwionka – Górnik Boguszowice
Zuch Orzepowice – LKS Skrbeńsko
Polonia Łaziska Rybnickie – KS Wielopole

TA B E L A

1. Górnik Radlin
27
2. Granica Ruptawa
26
3. Pierwszy Chwałowice
27
4. Polonia Łaziska Rybnickie 27
5. MKS 32 Radziejów
27
6. LKS Skrbeńsko
27
7. Płomień Ochojec
27
8. Start Mszana
26
9. LKS Rój
27
10. KS Wielopole
27
11. Zuch Orzepowice
27
12. Olza Godów
27
13. Górnik Czerwionka
27
14. Wicher Wilchwy
27
15. Orzeł Jankowice
27
16. Górnik Boguszowice
27

57
55
46
45
43
42
41
38
38
36
35
34
28
24
24
22

Gwiazda objęła prowadzenie
już w 6. minucie. Dynamiczną
akcję lewą ﬂanką zakończoną
płaskim dośrodkowaniem w
pole karne przeprowadził Mateusz Woźnica a do piłki na 5
metrze dopadł Szymon Tlołka.
Jego strzał zablokował jeden z
zawodników gości, tyle że zrobił to ręką i arbiter wskazał na

2:1
5:2
0:1
5:1
3:0
2:2
1:1
6:1

Wiesław Bugdoł, trener Naprzodu Syryni
Po kilku dobrych meczach przyszło jakieś rozprężenie i niestety w tym meczu nasza gra wyglądała słabiej. Może w drugiej połowie zagraliśmy ciut lepiej, ale tej dobrej gry i tak było za
mało. Gospodarze wygrali zasłużenie.

53-23
62-27
49-39
62-38
59-48
61-51
52-34
38-45
42-47
52-60
45-49
37-58
45-63
38-54
36-69
29-61

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

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. Płonia Racibórz
14. Babice
15. Chałupki
16. Adamowice

26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26
26
26
26
25

62 86:22
58 81:39
49 68:52
43 60:49
41 64:52
40 47:42
40 63:55
36 57:47
36 58:56
31 49:58
30 52:55
28 42:56
26 41:80
22 51:61
22 46:79
15 50:112

Z A P O W I E D Ź zaległego meczu
XVIII kolejki (01.06.2011)
Lyski – Adamowice (śr 18:00).

ZAPOWIEDZI
XXVII kolejka (04/05.06.2011)
Studzienna – Zabełków (sb 17:00), Chałupki
– Bieńkowice (sb 17:00), Cyprzanów – Brzezie (nd 13:00), Dzimierz – Babice (nd 14:00),
Pstrążna – Pawłów (nd 14:30), Płonia R-rz
– Adamowice (nd 15:30), Gamów – Lyski (nd
15:30), Markowice – Nieboczowy (nd 16:00).

FOT. MACIEJ KOZINA

XXVI kolejka (28/29.05.2011)
Zabełków – Cyprzanów
Bieńkowice – Pstrążna
Babice – Chałupki
Nieboczowy – Dzimierz
Adamowice – Markowice
Gamów – Studzienna
Lyski – Pawłów
Brzezie – Płonia Racibórz

2:1 Naprzód Syrynia

BRAMKI: Woźnica (6. k), Tlołka (21.) – Krótki (61.)
ŻÓŁTE KARTKI: Woźnica, Czech – Maciuga, Karczmarczyk, Halszka, Tront
SĘDZIOWIE: Krążek, Nowak, Jurga (KS Sosnowiec)
GWIAZDA: Lajda, Drożdż, Wramba, Woźnica, Stabla, Tlołka, Porwoł, Klapuch, Czapka, Kanafek, Czech (87. Jackowski)
NAPRZÓD: Kurzydym, Plecher, Szymiczek, Karczmarczyk, Maciuga, Szymura (75.
Grabiec), Dzierżawa (28. Tront), Halszka, Zieliński, Krótki, Błędowski

Krótkiego, a ten nie dał szans
Lajdzie. Bramka padła w dość
nieoczekiwanym momencie,
kiedy raczej można się było
spodziewać kolejnych goli dla
gospodarzy. Gości ratował dobrze dysponowany tego dnia
bramkarz Marek Kurzydym.
Fenomenalnie spisał się zaraz
na początku drugiej części gry
przenosząc nad poprzeczką
mocne uderzenie Tlołki. Chwilę
później pewnie wybronił kąśliwe uderzenie Jacka Czecha z
5 metra. Rozgrywająca dobre
zawody Gwiazda miała okazje
do podwyższenie również po
stracie bramki. W 63. minucie
Woźnica doskonale obsłużył
wbiegającego w prawą strefę
pola karnego Bartosza Kanafka. W dogodnej sytuacji
młodemu piłkarzowi zabrakło
jednak zimnej krwi i posłał on
piłkę daleko obok słupka. Serca
miejscowych kibiców zadrżały
na 5 minut przed końcem kiedy Zieliński strzałem z 25 metrów sprawdził czujność Lajdy.
Uderzenie było precyzyjne, do
tego mocne i bramkarz Gwiazdy z trudem zdołał wybić je na
rzut rożny. Dwa bite pod rząd
kornery nie przyniosły skutku i
mecz zakończył się zasłużonym
zwycięstwem gospodarzy. (art)

NOKAUT KOZIOŁKÓW W OSTATNICH MINUTACH
LKS Ruda Kozielska
0:3 Naprzód 46 Zawada

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

B KLASA

Gwiazda Skrzyszów

na bramkę. Piłka poszybowała
jednak wprost w bramkarza
Gwiazdy i ten bez problemu
wybił ją w pole. Naprzód miał
również szanse po rzutach wolnych. Najpierw jednak Damian
Maciuga w dogodnej sytuacji
główkował obok bramki, zaś
Dariusz Halszka bezpośrednim
uderzeniem na bramkę z 20
metrów pomylił się o centymetry.
Goście mieli spore problemy
z konstruowaniem akcji w tym
meczu co wynikało ze sporej
niedokładności w rozgrywaniu
piłki. Zbyt często futbolówka
po podaniach zawodników
Naprzodu lądowała poza linią
końcową lub boczną boiska. W
61. minucie Naprzód stworzył
wreszcie dobrą akcję z kilkoma
precyzyjnymi podaniami. Dośrodkowanie z prawej strony
traﬁło wprost na głowę Pawła

 PIŁKA NOŻNA – A klasa podokręg Racibórz

ZAPOWIEDZI
XXVIII kolejka (04/05.06.2011)

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

11 metr. Rzut karny pewnie wykonał Woźnica. W 21. minucie
kibice obejrzeli akcję sezonu
w Skrzyszowie. Tlołka przejął
piłkę na 40 metrze i ruszył z nią
w kilkudziesięciometrowy rajd
wzdłuż pola karnego. Przedryblował przy tym całą defensywę Naprzodu. Kiedy wydawało
się, że dał się wypchnąć zbyt
szeroko na lewą stronę pola
karnego zdołał oddać zaskakujące uderzenie w kierunku
bramki. Było ono na tyle precyzyjne, że piłka ku zdumieniu
wszystkich obecnych na boisku
wpadła do bramki Naprzodu!
To był gol po fenomenalnej akcji zawodnika Gwiazdy.
W pierwszej części gry goście
oddali zaledwie jeden celny
strzał na bramkę Pawła Lajdy.
Dobrze znany w Skrzyszowie
Tomas Zieliński przyjęciem zgubił obrońcę i huknął z 14 metra

Mecz zakończył się z dziesięciominutowym opóźnieniem, bo
jeden z „koziołków” ucierpiał w starciu. Na zdjęciu koledzy
znoszą z boiska kontuzjowanego.

Choć lider raciborskiej A
klasy Naprzód 46 Zawada
przyjechał do najgorszej
drużyny w rundzie wiosennej – Rudy Kozielskiej, to
wcale nie miał łatwiej przeprawy w niedzielnym pojedynku. Piłkarze Zawady nie
doznali porażki od początku
kwietnia kiedy przegrali na
swoim boisku z Rudami 1:0,
a tylko wiosną zdobyli już 23
punkty. Natomiast „koziołki”
nie wygrały swojego meczu
od miesiąca. Zwycięstwo
z Dębem Gaszowice było
jedynym w rundzie rewanżowej, a zawodnicy z Rudy
Kozielskiej uciułali zaledwie
5 punktów. W tej sytuacji faworyt mógł być tylko jeden.

Gracze Naprzodu 46 Zawada mogli się jednak obawiać
o wynik, bo „koziołki” – jeden z czołowych zespołów
walczących o awans pokonały Dąb Gaszowice. Atutem Rudy Kozielskiej jest
boczne boisko w Rudach,
które nie może się równać
z główną płytą Buku Rudy
i choć była propozycja rozegrania meczu na równej murawie to zgody na to nie było.
Od początku meczu lider A
klasy mocno zaangażował
się w ataki lecz nie potraﬁł
niczego wskórać. Gospodarze meczu praktycznie
nie istnieli w ataku, ale skutecznie uprzykrzali życie
gościom w środkowej czę-

ści boiska. Po przerwie obraz rywalizacji niewiele się
zmienił. Jedyną zmianą były
częstsze i coraz groźniejsze
ataki Zawady. Goście w
końcu dopięli swego i na 20
minut przed końcem po raz
pierwszy pokonali bramkarza Rudy. Uczynił to Krzysztof Raszczok wbijając piłkę z
jednego metra. Gospodarze
starali się uratować remis w
tym meczu, ale gracze Naprzodu co chwilę kontrowali. Na siedem minut przed
końcem zawodnik z dzielnicy Wodzisławia został
sfaulowany w polu karnym,
a sędzia podyktował rzut
karny, który pewnie wykonał Dawid Dąbek. Podłamane „koziołki” straciły w tym
meczu jeszcze jednego gola.
Tym razem jego autorem był
Bartosz Byczka. Zawodnik
Naprzodu nieczysto traﬁł w
futbolówkę na 16 metrze, ta
jednak wpadła do bramki
tuż przy słupku. Końcówka
meczu była mało szczęśliwa
dla piłkarza gospodarzy Łukasza Kocota, który niefortunnie zderzył się z kolegą
z drużyny. Zawodnik został
przewieziony przez pogotowie do szpitala, gdzie po
prześwietleniu okazało się,
że było to silne stłuczenie
prawej nogi. Zawodników
Rudy Kozielskiej czeka walka o utrzymanie się w A kla-

BRAMKI: Raszczok (70.), Dąbek (83-k.), Byczek (89.)
ŻÓŁTE KARTKI: A. Musioł (Ruda Kozielska), Kurzawa, Szymiczek (obaj Zawada)
SĘDZIOWALI: J. Małys, P.Guział, Z.Małys
LKS RUDA KOZIELSKA: K. Musioł - M. Adamiak, Pacyga, Joszko, Węglorz, Bachrej,
Kręcichwost, A. Adamiak, M. Kocot, Ł. Kocot, A. Musioł (83. R. Musioł)
NAPRZÓD 46 ZAWADA: Łagoda - Kurzawa, Burdacki, Dąbek, Jęczmionka, Dąbek,
Stolorz (85. Tanżyna), Karkoszka (46. Szymiczek), Raszczok (71. Byczek), Wójt,
Poloczek

PO MECZU POWIEDZIELI
Wojciech Węglorz, prezes LKS Ruda Kozielska
Było widać różnice pomiędzy zespołami. Miejsca w tabeli nie wzięły się z niczego, Zawada jest
w tabeli pierwsza, a my dołujemy. W pierwszej
połowie to goście mieli przewagę, ale sytuacji
za wiele nie stworzyli. My próbowaliśmy grać z
kontry, ale też nie wychodziło. Znacząca różnica była w końcówce meczu. Rywal był przygotowany lepiej kondycyjnie i
zaczęli nam strzelać bramki.
Robert Tkocz, trener Naprzodu 46 Zawada
Nie był to fascynujący mecz. Warunki pogodowe były ciężkie, bo na rezerwowym boisku w
Rudach gra się trudno. Rywal gra dobrze u siebie, więc się cieszymy, że jakoś pokonaliśmy tę
przeszkodę. Bramka na 1:0 była kluczowa, bo
po niej zaczęliśmy strzelać kolejne. Mamy swój styl, aczkolwiek ostatnio go trochę zatraciliśmy. Było więcej walki niż gry.
To już jest końcówka sezonu, każdy zdobywa punkty jak może.
Jesienią graliśmy ładnie to zdobyliśmy 28 punktów, teraz trochę mniej ładnie, ale solidnie i mamy ich już 26, a jeszcze cztery mecze przed nami.

sie. W następny weekend
zagrają w bardzo ważnym
meczu ze Strzelcem Rzuchów, natomiast Zawada,

coraz bliższa awansu, zmierzy się u siebie z LKS Samborowicami.
(kozz)
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B KLASA

Remis bez wskazania

(PODOKRĘG RYBNIK)

XXIII kolejka (28/29.05.2011)
LKS Baranowice – Orzeł Palowice
Dąb Dębieńsko – Żar Szeroka
Ruch Stanowice – Polonia II Marklowice
TKKF Jedność Grabownia – Płomień Czuchów
KP Kamień – KS 27 Gołkowice
Polonia Niewiadom – Sygnały Gotartowice
Forteca II Świerklany – Inter Krostoszowice

FOT. MAREK PIETRAS

TA B E L A

Krzysztof Michna tym strzałem pokonał bramkarza z Orzepowic

Analizując ostatnie mecze drużyn z Orzepowic i
Skrbeńska można było liczyć, że kibice, którzy wybrali się na potyczkę tych
drużyn zobaczą dużo goli.
Gospodarze, czyli Zuch, w
dwóch poprzednich kolejkach strzelili sześć bramek,
stracili osiem. Tyle samo pozwolili sobie wbić goście ze
Skrbeńska. Podopieczni Wiesława Herdy zdołali jednak
zdobyć w ostatnich dwóch
meczach tylko jednego gola
i dlatego gospodarze w lepszych nastrojach przystępowali do spotkania w ramach
27. kolejki.
Początek meczu był dość
wyrównany. Dużo było biegania i walki, mniej emocji
i składnych akcji. W 11. minucie na bramkę Skrbeńska
uderzał Mrozek. Tym samym
chwilę później odpowiedział
gracz LZS-u – Porwoł. Gospodarze najlepszą okazję do
zdobycia bramki mieli w minucie 29. Z rogu piłkę wybił
Mitręga, w polu karnym najwyżej wyskoczył Pustułka.
Po jego strzale piłka traﬁła

jednak tylko w poprzeczkę.
Końcówka pierwszej połowy należała do gospodarzy. Podopieczni Krzysztofa
Pawlaszczyka nie potraﬁli
jednak zamienić tej przewagi na gola. Po zmianie stron
lepiej zaczęli grać przyjezdni. Już w pierwszej minucie
drugiej połowy gospodarze
mieli dużo szczęści, że zawodnicy ze Skrbeńska nie
strzelili gola. Zamieszanie
pod ich bramką zakończyło
się tylko rzutem różnym dla
gości. Chwilę później groźnie na bramkę LZS-u strzelał Siwek. To jednak goście
cieszyli się z bramki, po tym
jak z rzutu wolnego bramkarza gospodarzy pokonał
Krzysztof Michna. Kapitan

TKKF Zuch Orzepowice

przyjezdnych precyzyjnie
uderzył z 25 metrów i piłka zatrzepotała w siatce. Po
stracie bramki piłkarze Zucha próbowali doprowadzić
do remisu. Ich strzały z dystansu były jednak bardzo
niecelne i golkiper gości cały
czas zachowywał czyste konto. Do minuty 86. Wtedy to
na indywidualną akcję zdecydował się Chruszcz. W
efekcie został sfaulowany w
polu karnym a jedenastkę na
bramkę zamienił Pustułka.
Minutę później gospodarze
mogli prowadzić. Na bramkę gości strzelał Siwek, piłka
odbiła się od nierówności boiska i mało co nie zaskoczyła
bramkarza ze Skrbeńsa. Do
końca meczu obie drużyny

1:1

LKS Skrbeńsko

BRAMKI: Błażej Pustułka (86. karny) – Krzysztof Michna (61.)
ZUCH: Morciniec, Oleś, Wojaczek, Pustułka, Bednorz, Filusz, Mrozek (65. Chruszcz),
Łasecki, Mitręga (77. Cichecki), Konsek, Siwek
SKRBEŃSKO: Adamski, W. Herda, Juzek, R. Herda, Jędrzejewski, Sierota, Porwoł, R.
Michna, Kopacz, Jokiel, K. Michna
ŻÓŁTE KARTKI: Sierota, Porwoł (obaj Skrbeńsko)
SĘDZIOWIE: Słota, Auguścik, Swiątecki

 PIŁKA NOŻNA – B klasa podokręg Racibórz

FOT. WOJTEK KOWALCZYK

CENNE PUNKTY DLA MARKOWIC

się wygrana, opiekun przyjezdnych narzekał na sędziów i organizację w klubie
ze Skrbeńska.
Marek Pietras

ską spadkową raciborskiej B
klasy.
Konfrontacje lepiej rozpoczęli przyjezdni i to oni strzelili
pierwszą bramkę. W 22. minucie Jacek Wilk, po indywidualnej akcji i strzale z pola
karnego, pokonał golkipera
gospodarzy. Adamowice poruszone tą bramką zaczęły
grać bardziej ofensywnie. Jednak gol z 25. minuty, którego
strzelcem był Mateusz Fojcik,
podłamał gospodarzy. Na kolejne traﬁenie nie musieliśmy
długo czekać. W 27. minucie

grający trener Markowic, Marek Cyran strzelił gola na 3:0.
Zrezygnowane Adamowice do
końca pierwszej części spotkania nie podejmowały już walki.
W 28. minucie mógł paść gol
samobójczy. Bramkarz Adamowic niefortunnie interweniował i piłka po jego paradzie
odbiła się od głowy jednego z
obrońców.
Drugą połowę zdominowały
LKS 07 Markowice. Gola na 4:0
strzelił Dąbrowski, a kolejne
traﬁenie dołożył w 86. minucie
Sroka. Adamowice co prawda

PO MECZU POWIEDZIELI

Wiesław Herda, trener LZS Skrbeńsko:
Na temat naszej drużyny można dużo i długo mówić. Ostatnie wyniki nie są na pewno winą zawodników. Może moją, nie
wiem. W każdy razie zarząd wiedział ile mamy kartek, ilu zawodników pracuje itp. W zeszłym sezonie było nas zawsze 18.
Po jego zakończeniu były nawet głosy, które mówiły o awansie.
Potem okazało się jednak, że sytuacja jest bardzo trudna. Ćwiczyliśmy w siódemkę. Dziś nawet ja musiałem zagrać. Zostaję
w klubie do czwartku. Wtedy zbiera się zarząd. Mam nadzieję,
że coś się wyjaśni. Jestem w klubie dla dwóch ludzi. Ale mam
już dość. Treningi nie sprawiają mi przyjemności. Inną sprawą
jest to, jak traktują nas sędziowie. W każdym meczu są jakieś
cyrki. Skrbeńsko musiało mocno podpaść, że teraz jest tak traktowane.

PO MECZU POWIEDZIELI
Mirosław Achtelik, kapitan LKS Adamowice:
Ponieważ nasza drużyna w ostatnim czasie ma poważne problemy kadrowe przystąpiliśmy do dzisiejszego meczu w zdziesiątkowanym składzie. W
bramce musiał stanąć zawodnik na co dzień grający w polu.
Mimo to dzielnie walczyliśmy jednak zabrakło skutecznego wykończenia akcji. Drużyna gości skutecznie wykorzystała nasze
błędy i efektownie wygrała co oddala naszą szansę na utrzymanie w B klasie.

1:5 LKS 07 Markowice

BRAMKI: Paweł Hajok (71.) -Jacek Wilk (22.), Mateusz Fojcik (25.), Marek Cyran
(27.), Paweł Dąbrowski (55.), Damian Sroka (86.)
LKS ADAMOWICE: Mularczyk – Piechula, Procek, Barcikówski, Rostek, Piela, Achtelik, Kręcichwost, Hajok, Frank, Teodorowicz
LKS 07 MARKOWICE: R.Malon – S.Malon, Jackowski, Marek Bakaj, Marcin Bakaj,
Bzowski (70.Herba), Fojcik, Tapper (75.Małek), Dąbrowski, Wilk, Cyran (60. Sroka)
ŻÓŁTE KARTKI: Teodorowicz (59.), Procek (59.) obydwaj Adamowice, Bakaj (62.)
SĘDZIOWALI: Kamil Laska , Przemysław Sobierajski, Bernard Faber

strzeliły bramkę honorową, ale
nie mogły uznać tego za swój
sukces. Goście mieli za to
mnóstwo niewykorzystanych

51
46
44
43
37
37
36
36
29
29
23
21
16
12

70-26
67-34
55-35
57-38
54-36
38-41
48-36
52-47
47-56
53-56
43-67
30-57
39-82
39-81

ZAPOWIEDZI
XXIV kolejka (04/05.06.2011)

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

C KLASA

XIX kolejka (28/29.05.2011)

Krzysztof Pawlaszczyk, trener Zucha Orzepowice:
Uważam, że moi zawodnicy zagrali bardzo dobrze. Grali piłką,
realizowali założenia w stu procentach. Pierwsza połowa należała do nas. Szkoda niewykorzystanych sytuacji. W drugiej
połowie też graliśmy dobrze w piłkę. Szkoda straconej bramki. Rywale mieli jedną okazję i zdobyli gola. My potem biliśmy
głową w mur. Na szczęście w końcu coś wpadło. Uważam, że
to my prowadziliśmy grę, dlatego bardziej zasłużyliśmy na wygraną. No ale cieszę się z każdego punktu. Mamy najmłodszą
drużynę w lidze. Jeżeli ci chłopcy będą nadal trenować jak teraz to w przyszłym sezonie możemy „coś” zrobić.

LKS Adamowice

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

Marek Cyran, grający trener LKS 07 Markowice:
Przyjechaliśmy po trzy punkty i osiągnęliśmy cel.
Przy naszych dzisiejszych kłopotach kadrowych,
jest to dobry wynik. Musieliśmy ściągać nawet
piłkarzy, którzy nie grają już od dwóch lat. Dzisiaj graliśmy w
trudnych warunkach, ponieważ grę utrudniał upał. Chciałbym
podziękować zawodnikom za mecz, za ich zaangażowanie.

Markowice
urządziły sobie
festiwal strzelecki
w meczu z
Adamowicami
Dla Adamowic, które w ostatnim spotkaniu z liderem B klasy LKS Dzimierz poległy aż 14
bramkami, mecz 26. kolejki z
LKS 07 Markowice był ostatnią
okazją do zdobycia punktów,
które mogły dać nadzieje na
wybronienie się przed spadkiem do niższej klasy. Dla Markowic zajmujących 12. lokatę
spotkanie to miało również
ogromne znaczenie. Trzy uzyskane w nim punkty pozwoliły
awansować o jedno miejsce
w tabeli i tym samym zespół
Marka Cyrana byłby nad kre-

nie zdołały wypracować sobie już klarownych sytuacji i
mecz zakończył się remisem.
Po meczu trener gospodarzy
twierdził, że to im należała

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

2:1
4:1
5:3
7:1
1:4
2:3
1:1

sytuacji stuprocentowych. Na
pochwałę zasługuje świetnie
broniący w tym meczu MularWojtek Kowalczyk
czyk.

2:5 (0:1)
0:7 (0:2)
1:1 (0:0)
0:1 (0:1)
3:1 (1:0)
3:0 (wo)

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

TA B E L A

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

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

48
45
41
36
35
24
23
20
20
18
14
0

Babice II* wycofały się z rozgrywek.

81:14
78:32
62:36
54:45
42:26
37:39
50:55
40:41
31:43
32:55
29:51
6:105

ZAPOWIEDZI
XX kolejka (05.06.2011)

Jankowice – Raszczyce (nd 15:00), Nędza II
– Górki Śląskie II (nd 15:00), Kobyla – Zawada Książęca (nd 15:00), Czernica – Gaszowice
II (nd 15:00), Siedliska – Lyski II (nd 17:00),
Bogunice – pauza.

C KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

XXIII kolejka (28/29.05.2011)

Owsiszcze – Bolesław
7:0 (1:0)
Syrynia II – Pietrowice Wielkie II
2:1 (1:1)
Bełsznica – Borucin
3:5 (2:3)
2:1 (1:0)
Kokoszyce – Rudnik
10:1 (5:0)
Pietraszyn – Lubomia II
mecz zakończony w 60 minucie z powodu
zdekompletowania drużyny gości
Olza – Grzegorzowice
3:0 (wo)
Wojnowice
pauza

TA B E L A

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

21
21
21
21
21
21
21
22
22
21
21
22
21

52
47
47
41
40
40
36
23
22
20
18
8
4

69:20
55:24
68:34
64:45
51:26
74:32
50:38
35:49
39:63
37:50
29:76
25:81
16:74

Grzegorzowice* wycofały się z rozgrywek.

ZAPOWIEDZI
XXIV kolejka (04/05.06.2011)

Pietrowice Wielkie II – Olza (sb 13:00), Rudnik – Syrynia II (sb 16:00), Borucin – Kokoszyce (sb 17:00), Lubomia II – Owsiszcze
(nd 11:00), Bolesław – Wojnowice (nd 16:00),
Pietraszyn – pauza, Bełsznica – pauza.

C KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

XIX kolejka (28/29.05.2011)
Polaris Żory – LKS Zwonowice
Naprzód Kłokocin – KS Szczerbice
Iskra Rowień – Start II Mszana
Zryw Bzie – Unia Książenice
Jedność Rogoźna – LKS II Bełk
Granica II Ruptawa

TA B E L A

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

17
17
18
18
17
17
17
17
17
17
18

4:2
1:7
2:2
1:1
9:1
pauza
37 51-20
35 39-14
32 55-28
30 48-26
28 43-24
27 33-25
24 30-31
22 33-28
20 44-51
12 31-55
3 14-119
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JUNIORZY STARSI

Podania pogrążyły Żar

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA A)

XVI kolejka (29.05.2011)

TA B E L A

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

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

4:0 (2:0)
6:1 (4:1)
6:1 (0:1)
0:6 (0:2)
0:12 (0:2)
35 71:14
34 62:24
27 49:38
26 46:29
25 52:37
25 53:38
22 41:67
21 40:35
15 31:68
1 17:112

ZAPOWIEDZI
XVII kolejka (02/05.06.2011)
Syrynia – Studzienna (cz 18:00), Pszów
– Pawłów (nd 10:00), Zawada – Płonia Racibórz (nd 11:00), Rafako Racibórz – Turza Śląska (nd 11:00), Ocice Racibórz – Czyżowice
(nd 11:00).

Dąb Dębieńsko

W opinii trenera przyjezdnych to jego podopieczni grali piłką. Nic jednak z tego nie wynikało.

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA B1)

XVI kolejka (28/29.05.2011)
8:0 (1:0)
2:2 (1:1)
3:1 (1:1)
2:2 (0:0)
1:3 (0:2)

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

TA B E L A

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

40
34
34
33
32
19
19
12
8
2

58:15
48:28
53:14
71:28
40:19
43:43
40:57
27:49
11:77
14:75

ZAPOWIEDZI
XVII kolejka (05.06.2011)
Pstrążna – Rzuchów (nd 11:00), Krzyżanowice – Olza (nd 11:00), Krzyżkowice – Tworków
(nd 11:00), Brzezie – Kornowac (nd 11:00),
Dzimierz – Zabełków (nd 11:00).

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA B2)

XVI kolejka (29.05.2011)
3:2 (1:0)
5:0 (0:0)
0:2 (0:1)
pauza
pauza

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

TA B E L A

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

12
12
14
12
12
13
13
12

36
30
24
21
10
10
9
9

56:8
34:14
44:33
40:18
25:34
28:61
16:53
25:47

ZAPOWIEDZI
XVII kolejka (05.06.2011)
Ruda Kozielska – Rudy (nd 11:00), Górki
Śląskie – Markowice (nd 11:00), Raszczyce
– Bogunice (nd 11:00), Samborowice – pauza, Gamów – pauza.

JUNIORZY MŁODSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XVI kolejka (28/29.05.2011)
Zawada – Nędza
Pietraszyn – Pietrowice Wielkie
Lyski – Adamowice
Rogów

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*

14
14
14
15
14
14
15
13
13

1:0 (0:0)
1:9 (1:4)
12:0 (4:0)
pauza
40
37
28
22
19
19
7
10
3

64:4
49:12
59:20
44:37
37:40
39:60
17:92
32:39
23:60

Zawada Książęca* oraz Buków* wycofały się
z rozgrywek.

ZAPOWIEDZI
XVII kolejka (05.06.2011)
Pietraszyn – Zawada (nd 11:00), Adamowice
– Nędza (nd 11:00), Lyski – pauza, Rogów
– pauza, Pietrowice Wielkie – pauza.

Andrzej Burek, trener Dębu Dębieńsko
Chłopaki zagrali świetnie. Czy był apetyt na więcej? Pewnie był, ale trochę się rozkojarzyliśmy,
choć w końcówce bramek dla nas mogło jeszcze
kilka wpaść. O braku szczęścia jednak nie można
mówić, kiedy patrzy się na tak dobry wynik, po
tak ładnie zagranym meczu.
Grzegorz Kasprzak, trener Żaru Szeroka
Kolejne spotkanie, w którym my gramy piłką, a
przeciwnik strzela bramki. Mnóstwo podań, zagrań z klepki, niestety kompletnie nic z tego nie
wynikało. Trudna lekcja dla nas, ale trzeba iść
dalej i walczyć w kolejnych meczach.

FOT. MAREK GRECICHA

Pszów – Zawada
Turza Śląska – Ocice Racibórz
Czyżowice – Syrynia
Pawłów – Studzienna
Płonia Racibórz – Rafako Racibórz

PO MECZU POWIEDZIELI

Przy prawie pustych trybunach w ponure sobotnie
popołudnie świetny mecz
rozegrał grający w roli gospodarza Dąb Dębieńsko.
Przyjezdni, Żar Szeroka,
tylko kilkukrotnie zagrozili
bramce dębieńszczan. Goście rozpoczęli jednak z wysokiego C, bardzo skutecznie
rozgrywając piłkę w środku
pola. Podaniami z klepki
popisywali się pomocnicy i
obrońcy... jednak zupełnie
nic z nich nie wynikało. Po
chwili, gdy Dębieńsko zdołało odzyskać piłkę, piłkarze
Żaru rozpoczęli powolny spa-

dek ku ostatecznej klęsce. Co
w pierwszych minutach było
ich niezaprzeczalnym atutem, czyli jakość gry zespołowej oraz świetne podania
w środku pola, ostatecznie
okazało się gwoździem do
trumny. Jedno wysokie podanie do genialnego tego
dnia Adama Herdziny w 21.
minucie rozbiło obronę Żaru,
a zupełnie nieudana pułapka
ofsajdowa zapewniła prowadzenie gospodarzom. Herdzina sam na sam z bramkarzem
nie pomylił się także po raz
drugi, dwadzieścia minut
później. Dobył bramkę wyko-

rzystując kolejne świetne podanie górą. Pierwsza połowa
zakończyła się wynikiem 2:0
dla Dębu a w przerwie swej
frustracji nie krył trener gości. – Czy zmieniły się przepisy i teraz bez 16 podań z
klepki bramka się nie liczy?!
Zaraz wjedziecie tą piłką do
bramki – krzyczał do piłkarzy.
W drugiej połowie obraz
gry z początku w ogóle się
nie zmienił – goście skrzętnie i dokładnie podawali w
środku pola, nie mając zupełnie pomysłu na grę, a gospodarze znów wykorzystali

4 :1 Żar Szeroka

BRAMKI: Herdzina (21., 42.), Dolaciński (49.) - Zyzało (74.), Wiśniewski (sam. 80.)
DĄB DĘBIEŃSKO: Szewczyk, Kamiński, Tomaszewski, Piecha, Owczarek, Piechulik,
Dolaciński (80. Wojna), Bartoszek Przemysław, Bartoszek Paweł, Śliwa (70. Herdzina M.), Herdzina A.
ŻAR SZEROKA: Gruszczyński, Wiśniewski, Marczyk, Dziebło, Zyzało, Waśniewski,
Jajus, Januszkiewicz, Kowalski (55. Husarz), Jastrzębski (65. Kasprzak), Drewczyński.
ŻÓŁTE KARTKI: Dolaciński - Marczyk

gapowatą tego dnia obronę
Żaru. Po zamieszaniu pod
bramką piłkę w siatce umieścił w 49. minucie Sebastian
Dolaciński. Wydawało się, że
mecz jest już rozstrzygnięty,
gdy po zupełnym rozkojarzeniu obrony Dębu do siatki
po efektownym lobie w 74.
minucie traﬁł Jacek Zyzało.
Goście się ożywili, jednak
wszelkie wątpliwości rozwiał
w samej końcówce spotkania
Adam Owczarek, który znów
po fenomenalnym podaniu

górą dopadł do piłki i nabił
obrońcę Żaru, który wepchnął futbolówkę do bramki. Gol zaliczony został jako
samobójczy, jednak nieliczni
kibice doskonale wiedzieli,
kto jest autorem ostatecznego wyniku. Spotkanie zakończyło się 4:1 – Dąb grał piłkę
sprytną, szybką i skuteczną,
Żar natomiast próbował rozgrywać ładnie i ﬁnezyjnie,
lecz kompletnie bez pomysłu.
(mark)
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GÓRNIK RADLIN POKONAŁ 5:2 GRANICĘ
RUPTAWA I WRACA DO OKRĘGÓWKI

Gołkowice
rozbiły Kamień
KS 27 Gołkowice wygrał 4:1 w Kamieniu z
KP i przeskoczył go w
ligowej tabeli. Drużyna
Piotra Łyczki wytrwale
kontynuuje marsz w
kierunku A klasy.
W pierwszej połowie kibice
zgromadzeni w Kamieniu
nie oglądali bramek. Okazji jednak nie brakowało.
Najlepszą zmarnowały Gołkowice. W polu karnym
sfaulowany został Kamil Baranek i sędzia bez wahania
wskazał na wapno. Do rzutu
karnego podszedł Wojciech
Swoboda, ale jego intencje
wyczuł bramkarz Kamienia,
który wyciągnięty jak struna
obronił strzał z „jedenastki”.
Prawdziwe trzęsienie ziemi

KP Kamień

nastąpiło tuż po przerwie.
Gospodarze myślami byli
chyba jeszcze w szatni co
wykorzystali goście. Tuż po
wznowieniu gry w sytuacji
jeden na jeden znalazł się
Krzysztof Kożuch i okazji nie
zmarnował. W 48 minucie
było już 2:0 dla gości, a tym
razem na listę strzelców
wpisał się Dawid Łaski, który wygrał pojedynek biegowy z obrońcami Kamienia i
uderzył nie do obrony. Przy
obydwu golach asystował
Damian Nowak. Szybka
utrata dwóch bramek nie
załamała
doświadczonej
ekipy gospodarzy. W 70.
minucie miejscowi wykonywali rzut rożny. Obrońcy
Gołkowic wybyli piłkę na 30
metr, ale tu znalazł się Piotr
Horny. Obrońca gospodarzy
zdecydował się na strzał,

1:4

BRAMKI: Horny – Kożuch -2, Łaski, Sajbor

KS 27 Gołkowice

piłka odbiła się od Bogdana Lubszczyka i wylądowała w siatce. Gospodarze
przycisnęli, ale zapomnieli
przy tym o defensywie.
Szybko więc zostali skarceni. Najpierw po szybkiej
kontrze podwyższył Jacek
Sajbor, zaś wynik meczu
ustalił Kożuch.
(art)

Piotr Łyczko, trener KS
27 gołkowice: Odnieśliśmy pewne zwycięstwo
na trudnym terenie.
Myślę, że zachowaliśmy
więcej sił od gospodarzy, co pokazała dobra w
naszym wykonaniu końcówka. O naszej dobrej
dyspozycji decyduje też
mocna ławka rezerwowych. Zawodnicy, którzy
wchodzą na boisko w
roli zmienników wcale
nie są gorsi od podstawowych graczy, często
potraﬁą wnieść do gry

W meczu na szczycie
rybnickiej A klasy Górnik
Radlin rozbił u siebie dotychczasowego lidera i zapewnił sobie awans do
klasy okręgowej.
W Radlinie spotkali się wicelider i lider, więc można
było oczekiwać ciekawego
meczu. Od początku dominowali gospodarze. Około
20. minuty Kamil Jackowski
zgrał precyzyjnie głową piłkę
do Dawida Pędzicha a ten z
bliskiej odległości również
głową umieścił piłkę w siatce.
Kilka minut później goście
wyprowadzili ładną kontrę
i wyrównali stan meczu za
sprawą bramki Arkadiusza
Syrka. Kiedy wydawało się,
że pierwsza połowa zakończy się remisem, indywidualną akcję przeprowadził
Grzegorz Świenty. Zawodnik
Górnika ograł dwóch rywali
i strzałem z 16 metra nie dał
szans bramkarzowi gości. Po
przerwie miejscowi kontynuowali dobrą grę, potwierdzoną bramką Dawida Sachsa w
65. minucie. Kwadrans przed

Górnik Radlin

końcem po raz drugi na listę
strzelców wpisał się Świenty,
wybijając gościom nadzieję
na jakąkolwiek punktową
zdobycz. Sytuacji Ruptawy
nie poprawiła druga bramka Syrka w końcówce, tym
bardziej, że w 91. minucie
Klaudiusz Szweda idealnie
obsłużył Jackowskiego, a
ten pewnym strzałem ustalił
wynik tego spotkania. Dzięki wygranej drużyna Górnika awansowała na 1 miejsce
w ligowej tabeli i na 3 kolejki
przed końcem zapewniła sobie co najmniej drugą lokatę
na koniec sezonu, która daje
awans do klasy okręgowej.
DAWID DYLICH, TRENER
GÓRNIKA: Przeważaliśmy w
tym spotkaniu od początku.
Byliśmy drużyną bardziej
zdyscyplinowaną,
która
prezentowała dojrzalszym
futbol. Myślę, że mecz mógł
się podobać kibicom. Nasza
radość jest podwójna bo
dzięki tej wygranej zapewniliśmy sobie przecież awans
(art)
do okręgówki.

5:2

Granica Ruptawa

BRAMKI: Pędzich, Świenty -2 , Sachs, Jackowski – Syrek -2
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TRAMPKARZE STARSI

Fajkis i Mroszczak z brązowymi medalami
Młodzieżowego Klubu Sportowego – sekcji szermierczej.
Impreza była rozgrywana w
dwóch kategoriach wiekowych: dzieci, młodzików.
W kategorii rocznika 99’ i
młodsi fantastycznie walczył
Jarosław Fajkis z RMKS-u,
który po bardzo dobrych

WYNIKI: ROCZNIK 99’
1. Wojciech Kolańczyk – UKS Irwin Manieczki
2. Aleksander Siudak – KKS Kraków
3. Jarosław Fajkis – RMKS Rybnik
3. Ivo Janecki – KKS Kraków
...
6. Jakub Kołodziej 17. Tomasz Wąsiewicz, 20. Ryszard Kałuziński, 21. Jakub Wypchoł, 26. Maciej Białas, 30. Bartłomiej
Spleśniały, 35. Eligiusz Malinowski, 40. Oskar Gawałek, 52.
Michał Golnik (wszyscy RMKS Rybnik), 59. Adam Oleś (UKS
Rapier Rybnik).

WYNIKI: ROCZNIK 97-98’
1. Justyna Jagiełko – Pałac Młodzieży Katowice
2. Agnieszka Rolek – AZS AWF Katowice
3. Anna Mroszczak – RMKS Rybnik
3. Gabriela Jarosz – SKS Radomyśl Wielki

WYNIKI: ROCZNIK 99-01’
1. Julia Kyrcz – Piast Gliwice
2. Dorota Kołodziej – MDK Bytom
3. Izabela Biesiada – Piast Gliwice
3. Barbara Brych – UKS Wołodyjowski Siemianowice Śl.
...
11. Dagmara Gabriel – RMKS Rybnik, 38. Laura Fajkis – UKS
Rapier Rybnik, 40. Małgorzata Szulc, 40. Beata Pękała (obie
RMKS)

walkach przegrał dopiero
w półﬁnale z Aleksandrem
Siudakiem z KKS Kraków i
zajął ostatecznie 3. miejsce.
W tej samej kategorii bardzo dobrze walczył również
klubowy kolega Jarka, Jakub
Kołodziej, który przegrał w
walce o podium z Ivo Janeckim i zajął wysokie 6. miejsce.
W kategorii 97-98 chłopców najlepiej spisał się Kacper Kordas, który po dobrych
walkach przegrał z Karolem
Fułatem z AKS-u Mikołów
w walce o 1/4 ﬁnału i zajął
13. miejsce. Nieco słabiej
walczył tym razem Igor Tymusz, który uplasował się na
34. pozycji. W kategorii 97-98
dziewcząt barw RMKS-u broniły Anna Mroszczak, która
od początku turnieju nie była
gościnna dla swoich rywalek
wygrywając 5 z 6 walk w fazie grupowej. Dopiero w
bardzo emocjonującym pojedynku o ﬁnał rybniczanka
przegrała z Justyną Jagiełko z
Pałacu Młodzieży Katowice
13:15 i zajęła 3. miejsce.
W kategorii dziewcząt rocznika 99-01 najlepiej wypadła
Dagmara Gabriel, która z
turnieju na turniej pnie się w
górę. Tym razem wywalczyła 11. miejsce. Po zawodach

W niedzielę w godzinach przedpołudniowych na stadionie Unii
Racibórz przy ulicy
Srebrnej spotkały się
dwie drużyny zamykające tabelę rocznika
95 – Unia Racibórz i
Naprzód Rydułtowy.
Mimo, że był to mecz dwóch
najsłabszych zespołów RLJ
to piłkarze stworzyli kilka ciekawych akcji. Duży wpływ na
rywalizację Raciborza i Ryduł-

KP Unia Racibórz

FOT. MACIEJ KOZINA

Spotkanie dwóch ostatnich drużyn Regionalnej Ligi Juniorów
również może być ciekawe, co udowodnili zawodnicy obu ekip

45 89:23
39 107:27
35 82:37
26 49:55
19 40:55
19 39:54
15 30:62
8 25:69
4 15:94

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

XVIII kolejka (28.05.2011)
0:7 (0:3)
1:7 (1:1)
0:2 (0:1)
0:10 (0:5)
pauza

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

TA B E L A KO Ń C O WA

W rybnickich zawodach wzięło udział 178 zawodników i
zawodniczek. Anna Mroszczak z RMKS-u (na pierwszym planie)
wywalczyła brązowy medal.

zadowolony z występu swoich podopiecznych był Artur
Fajkis. – Turniej ten był ostatnim przygotowaniem do mistrzostw Polski młodzików.
Mamy nadzieję, że najmłodsi zawodnicy RMKS –u przywiozą z tej imprezy swoje
pierwsze medale. Chcieliśmy
podziękować naszym sponsorom, dzięki którym ta im-

jak i Unia mogli strzelić gole,
ale swoich sytuacji nie wykorzystywali i mecz zakończył
się skromnym zwycięstwem
(kozz)
miejscowych.

1:0 KS Naprzód Rydułtowy

BRAMKI: Jarosław Depta (48.)
CZERWONA KARTKA: Dawid Chluba 5. (Naprzód Rydułtowy)
SĘDZIOWALI: Jacek Myśliwiec, Andrzej Boehm, Sebastian Stopa
UNIA: Kozdęba – Nikel, Pączko, Depta, Migus, Adamiak, Grzesik, Ploch, Kazimierz,
Todoruk, Gladus
NAPRZÓD: Chluba – Idziak, Dziok, Kotala, Budka, Zimoch (50. Staniek), Fojcik (65.
Pypeć), Berger, Stebel (6. Różak), Hanusek (30. Grabiec), Pierścionek

PO MECZU POWIEDZIELI
ZOBACZ WIDEO

16
16
16
16
16
16
16
16
16

TRAMPKARZE STARSI

Przebiegł boisko i strzelił gola
jąc kolejnych przeciwników,
doholował futbolówkę w pole
karne, a tam pokonał bramkarza z Rydułtów. W kolejnych
minutach zarówno Naprzód

1:2 (0:1)
0:5 (0:1)
3:6 (2:2)
11:0 (5:0)
pauza

TA B E L A KO Ń C O WA

 PIŁKA NOŻNA – Regionalna Liga Juniorów

tów miała czerwona kartka z
piątej minuty spotkania dla
bramkarza gości. Golkiper
Naprzodu wyszedł przed pole
karne i sfaulował napastnika
Unii za co został wykluczony
z gry. Przyjezdni umiejętnie
się bronili przed grającymi
w przewadze unitami, aczkolwiek często można było
zobaczyć chaotyczną grę obu
drużyn. W pierwszej połowie
ani jedna drużyna nie traﬁła
do bramki rywala. Po przerwie uczynił to Jarosław Depta. Piłkarz Unii przejął piłkę na
własnej połowie boiska i mĳa-

XVIII kolejka (28.05.2011)
Pszów – Piece
Czernica – Kuźnia Raciborska
Nowa Wieś – Rudy
Kobyla – Górki Śląskie
Pstrążna
1. Rudy
2. Kuźnia Raciborska
3. Kobyla
4. Piece
5. Pszów
6. Czernica
7. Nowa Wieś
8. Pstrążna
9. Górki Śląskie

FOT. MAREK PIETRAS

W Rybniku – Boguszowicach odbył się 11. Międzynarodowy turniej szermierczy
„Rybnik CUP” w szpadzie
dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięło udział 178
zawodników. Nie mogło
zabraknąć również przedstawicieli
Rybnickiego

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

Andrzej Marców – trener Unii Racibórz
Był to bardzo dziwny mecz dla nas, bo od początku graliśmy w przewadze jednego zawodnika i w
mojej drużynie zapanowało jakieś rozluźnienie.
Nie wykorzystaliśmy w pierwszej połowie kilku
dogodnych sytuacji, przez co gra stała się chaotyczna. W przerwie zawodnicy się zmotywowali i w drugiej połowie można było obserwować lepsze jakościowo spotkanie. Zaowocowało to bramką i wygranym meczem.
W końcówce zaczęło chłopcom brakować sił. Być może dlatego, że od jakiegoś czasu trenują z pierwszą drużyną.
Adam Wieczorek – trener Naprzodu Rydułtowy
Spotkanie źle się dla nas ułożyło, bo na dzień
dobry czerwona kartka dla bramkarza. Co trzeba
przyznać, to była zasłużona kara. Jestem zadowolony z gry, bo grać cały mecz w 10 zawodników to jest bardzo trudne zadanie. Kondycyjnie
dobrze wypadli, taktycznie również, szkoda tylko straconej bramki, bo spotkanie można było zremisować.

preza mogła się odbyć: UM
Rybnika, Mosirowi Rybnik,
Rybnickiemu Towarzystwu
Przyjaciół Szermierki im.
Tadeusza Konska, Śląskiemu
Związkowi Szermierczemu,
„TOP Kamień PL”, Drukarni
Archidiecezjalnej – mówił
opiekun rybnickich szermierzy. Patronat nad imprezą objął sport 365.pl
(pm)

 MINIŻUŻEL
– Unĳne Talenty Europy

MIKE TRZECI
Reprezentujący
Rybki
Rybnik Mike Trzensiok
zajął trzecie miejsce w zawodach miniżużlowych,
które zostały rozegrane w
Wawrowie. Była to impreza z cyklu „Unijne Talenty
Europy”. Wygrał Richard
Geyer z Niemiec przed
przedstawicielem gospodarzy Kamilem Nowackim. Na czwartej pozycji
zawody ukończył inny rybniczanin Kamil Wieczorek.
11. był Krzysztof Wojaczek.
Najważniejszą imprezą dla,
nie tylko rybnickich miniżużlowców, będą lipcowe
mistrzostwa świata. Gospodarzem tego najważniejszego turnieju będzie klub z
Rybnika.
(pm)
WYNIKI

1. Richard Geyer (MC
Meissen – Niemcy) – 14
(3,3,3,2,3)
2. Kamil Nowacki (GUKS
Speedway Wawrów) – 12
(3,3,3,3,d)
3. Mike Trzensiok (MKMŻ
Rybki Rybnik) – 10
(2,3,2,3,w)
4. Kamil Wieczorek
(MKMŻ Rybki Rybnik) – 10
(1,2,1,3,3)
...
11. Krzysztof Wojaczek
(MKMŻ Rybki Rybnik) – 6
(w,w,2,2,2)

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

16
16
16
16
16
16
16
16
16

39
37
30
29
28
20
17
7
0

79:14
86:22
45:14
65:33
72:37
42:47
45:62
29:95
4:143

TRAMPKARZE STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 3)

XIV kolejka (28.05.2011)
5:1 (2:1)
9:1 (5:1)
2:3 (0:2)
pauza

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

TA B E L A KO Ń C O WA

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

12
12
12
12
12
12
12

33
33
24
15
9
9
3

75:16
53:8
30:22
33:51
29:43
19:36
14:77

Uwaga!
Rozgrywki grupowe trampkarzy starszych
w sezonie 2010/2011 dobiegły końca.

TRAMPKARZE STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

ZAPOWIEDZI MECZÓW
FA Z Y F I N A Ł O W E J
Naprzód Borucin – Buk Rudy (31.05.2011,
wt 17:00), Buk Rudy – Przyszłość Rogów
(04.06.2011, sb 11:00), Przyszłość Rogów
– Naprzód Borucin (08.06.2011, śr 17:00).

TRAMPKARZE MŁODSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XVII kolejka (26/27.05.2011)
Pszów – Unia Racibórz
Tworków – Nędza
Rogów – Pietrowice Wielkie
Kuźnia Raciborska – Kokoszyce
Gorzyce – Gamów

0:5 (0:0)
0:0
4:1 (0:0)
9:0 (6:0)
3:1 (1:1)

Zalgłe mecze XV i XVI kolejki
(23/25.05.2011)
Rogów – Pszów
4:2 (2:0)
Pietrowice Wlk. – Kuźnia Raciborska 2:3 (1:2)
1:11 (0:4)
Kokoszyce – Gorzyce

TA B E L A

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

40
37
34
34
28
23
22
19
8
0

80:24
70:23
42:23
71:38
43:34
45:39
48:51
41:45
20:73
6:116

ZAPOWIEDZI
XVIII kolejka (03.06.2011)
Unia Racibórz – Gorzyce (pt 17:00), Gamów
– Kuźnia Raciborska (pt 17:00), Kokoszyce
– Rogów (pt 17:00), Pietrowice Wielkie – Tworków (pt 17:00), Nędza – Pszów (pt 17:00).
Uwaga! W przypadku takiej samej liczby
punktów o miejscach w tabelach decyduje
bilans bezpośrednich spotkań.

24
10 sport-365.pl
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FOT. MACIEJ KOZINA

Rudnik najlepszy u siebie

Fabian Kaczor z Chałupek
w pięciu meczach aż 16 razy
traﬁał do bramki rywala

Na boisku Zrywu Rudnik
odbyły się powiatowe ﬁnały o Puchar Tymbarku, czyli
impreza z cyklu: „Z podwórka na stadion”. Jest to turniej
dla dzieci z rocznika 2001 i
młodszych. Najlepsze okazały się zespoły Rudnika wśród
chłopców i Pawłowa wśród
dziewczyn. Udział wzięło
łącznie 11 zespołów. Zwycięzcy 16 czerwca zagrają w
ﬁnale wojewódzkim w Dankowicach. Najlepszym strzelcem okazał się Fabian Kaczor
z Chałupek z 16 bramkami,
natomiast królową strzelczyń
była Nanda Kampik z Gamo-

wa – 4 gole. Wśród bramkarzy wyróżniono Sebastiana
Nowaka z Chałupek, a wśród
bramkarek Laurę Wojtaszek
z Pawłowa. Wybrano też
najlepszych zawodników.
Zostali nimi: Paweł Kowacz
z Rudnika i Karolina Zymla
z Pawłowa.
WYNIKI: CHŁOPCY
Grupa A
Gamów – Chałupki 1:6
Górki Śląskie – Pietrowice Wielkie 1:4
Górki Śląskie – Gamów 1:2
Pietrowice Wielkie – Chałupki 0:5
Górki Śląskie – Chałupki 2:10
Pietrowice Wielkie – Gamów 4:0
Grupa B
Krzyżanowice – Pawłów 0:1

 ROLKARSTWO – Zawody w Modzurowie

Samborowice – Rudnik 2:8
Pawłów – Rudnik 0:9
Krzyżanowice – Samborowice 2:1
Pawłów – Samborowice 4:1
Krzyżanowice – Rudnik 2:4

Ścigali się na ośmiu kółkach

Półﬁnał:
Rudnik – Pietrowice Wielkie 4:0
Pawłów – Chałupki 1:3 po rzutach karnych
O 3. miejsce:
Pawłów – Pietrowice Wielkie 1:0
Finał:
Rudnik – Chałupki 2:0
TABELA
1. Rudnik
2. Chałupki
3. Pawłów
4. Pietrowice Wielkie

FOT. MACIEJ KOZINA

 PIŁKA NOŻNA – Puchar Tymbarku

DZIEWCZYNY:
Pawłów – Samborowice 4:0
Samborowice – Gamów 2:5
Pawłów – Gamów 2:1
1. Pawłów
2. Gamów
3. Samborowice

TABELA

Aż chce się jeździć – chwaką sobie równą nawierzchnię uczestnicy

Na około 3-kilometrowej
nowej i równej nawierzchni w malowniczej okolicy
pomiędzy Modzurowem a
Pawłowem toczyła się rywalizacja rolkarzy. Zmagali się
najmłodsi, którzy mieli do pokonania dystans 200 metrów
i ci starsi, którym przyszło
przejechać 21 kilometrów.
Rywalizowano w kilku kategoriach: kobiety (open), mężczyźni do 39 lat, od 40 do 49
i 50+ a także dzieci. Wśród
kobiet najlepsza okazała się
Violetta Cichoń, która w nieco ponad pół godziny przejechała 14 kilometrów. W
najmłodszej kategorii mężczyzn (do 39 lat) zwyciężyli

(kozz)

 GRAPPLING – Poland Open

Skalny Łamator
kiem był Wiktor Kotwica i
były to jego pierwsze zawody, jednak walki jakie stoczył
dobrze rokują na przyszłość.
Drużynowo „Łamator” zajął
4. miejsce na 13 startujących
klubów. Złoty medal w formule Gi, a srebrny w No-Gi
w kat. junior do 80 kg zdobył
Wojciech Płachciak reprezentujący zaprzyjaźniony
klub „Sparta” z Kuźni Raciborskiej. – Bardzo jestem zadowolony z wyników jakie
osiągnęli moi zawodnicy.
Niektórzy otrzymali propozycję udziału w kadrze Polski w
grapplingu. Przed nami seminarium z najwyższym stop-

 ZAPASY – Turniej zapaśniczy im. Wiktora Zarzeckiego

Medale od Zarzeckiego
wiekowych. W żakach, czyli
najmłodszej grupie, pierwsze kroki na takiej imprezie
postawili: Kamil Ossowski,
który zdobył złoty medal, Kamil Marcinkowski – srebrny
medal, Kacper Maksymczak

niem BJJ w Polsce, mistrzem
świata Mariuszem Linke, na
które serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych. Pragniemy także podziękować
panu Grzegorzowi Kampce
za wsparcie naszego klubu
– powiedział trener Tomasz
Jabłonka.
WYNIKI:
Bartosz Hończak – kat. 65 kg (junior) Gi

– brązowy medal i Bartosz
Romańczuk – również brązowy medal. Należy ich szczególnie wyróżnić, ponieważ
mimo pierwszego startu w
takiej imprezie nie okazali
ani chwili słabości, walcząc
jak starsi doświadczeni zawodnicy. W młodzikach wystartowało 7 zawodników w
poszczególnych kategoriach
wagowych. Złote medale

FOT. MKZ UNIA RACIBÓRZ

21 maja w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się już XV
edycja tej imprezy w stylu klasycznym. Miejski Klub Zapaśniczy Unia reprezentowało
piętnastu zawodników startujących w trzech grupach

Kolejne sukcesy odnieśli zawodnicy raciborskiego Łamatora

Worek medali przywieźli zapaśnicy MKZ Unia Racibórz i LKS Owsiszcze

 ZAPASY – Międzynarodowy turniej w Rumunii

Rumuński sukces

Sebastian Jezierzański zdobył brązowy medal w silnie obsadzonym międzynarodowym
turnieju, który odbył się w rumuńskiej miejscowości Resi-

ta. Zawodnik Dębu Brzeźnica
pierwszą walkę wygrał przez
przewagę z zawodnikiem gospodarzy. W następnej walce
wygrał z silnym zawodnikiem

węgierskim. W kolejnej – półﬁnałowej–uznaćmusiałwyższość zawodnika z Mołdawii.
W walce o trzecie miejsce stoczył pasjonujący pojedynek z
aktualnym mistrzem Polski juniorów Hubertem Wysockim.
Zwycięstwo to otwiera mu
drogę do reprezentacji kadry

srebro, No-Gi – złoto. Bartosz wystartował także w Absoluto (czyli kategoria bez
podziału na wagę), gdzie zdobył brąz;
Kamil Kwok – kat. 70 kg (junior) Gi srebro,
No-Gi – srebro;
Adam Wyżgoł – kat. 90 kg (senior) No–Gi
srebro;
Kamil Taranawski – kat. 70 kg Gi srebro,
No-Gi brąz;
Damian Kłosek – kat. 80 kg – Gi srebro,
No-Gi brąz (senior);
Szymon Zjawin – 60 kg GI – złoto No–Gi
– złoto (junior).

PEŁNE WYNIKI NA

 TENIS STOŁOWY – Turniej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Gościnni gospodarze

(kozz)

zdobyli: Bartłomiej Derwieczyński, Mariusz Tochwin,
srebrne medale: Michał
Michniewicz, Rafał Jakonis,
Patryk Piszczek. Brązowe
medale: Przemysław Siudak,
Paweł Nowakowski. W grupie kadetów wystartowało
4 zawodników, z czego złote
medale przypadły Krzysztofowi Bańczykowi, Kacprowi
Wolkowi, Markowi Fijasowi,
a brązowy Łukaszowi Jaroszewiczowi. Po konsultacji
trenerów i sędziów, tytuł najlepszego technika zawodów
przypadł zawodnikowi Unii
Mariuszowi Towinowi. Poza
Unią Racibórz startował
także LKS Owsiszcze. Podopieczni Juliana Bolewskiego wywalczyli trzy brązowe
medale: Mateusz Przybyła
85 kg (młodziki), Dominik
Pięk 63 kg (kadeci), Kamil
Klon 85 kg (kadeci). W żakach 5. miejsce zajął Mateusz Kozimor – 37 kg.
(kozz)

narodowej, która pod koniec
czerwca pojedzie na mistrzostwa Europy juniorów do Serbii. W turnieju brało udział 18
reprezentacji zagranicznych.
Zajęcie tak wysokiej pozycji
daje więc nadzieję na dobry
wynik w tych mistrzostwach.
(kozz)

FOT. MACIEJ KOZINA

W Skale pod Krakowem
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Grapplingu – Poland
Open. W zawodach wystartowało wielu czołowych
polskich zawodników z 13
klubów zrzeszonych w Polskim Związku Zapaśniczym.
Zawodnicy raciborskiego
Klubu „Łamator” zaprezentowali świetną formę i zdobyli
aż 12 medali w dwóch formułach walki: Gi (w kimonach) i
No-Gi (bez kimon). Z raciborskiego klubu wystartowało 7
zawodników i tylko jednemu
nie udało się zdobyć miejsca
medalowego. Tym zawodni-

Marcin Binek i Marek Mazur, którzy potrzebowali ponad 40 minut na przebycie
21 kilometrów. W kategorii
mężczyzn 40-49 lat wygrał
Wojciech Dzielski, który dotarł w tym samym czasie co
jego młodsi koledzy. Wśród
mężczyzn powyżej 50 roku
życia zwyciężył Henryk Olszowski. Dzieci ścigały się
w kategoriach: 1-3 i 4-6 szkół
podstawowych oraz gimnazja.
(kozz)

Młodzież z kuźniańskiej placówki przygrywała na harmonĳce
podczas uroczystości wręczania nagród

27 zawodników przystąpiło
do dwudniowego I Turnieju
Tenisa Stołowego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych, który odbył się w hali
ZSOiT w Kuźni Raciborskiej. Wśród uczestników
znalazło się także sześciu
wychowawców, którzy również spróbowali swoich sił na
stole ping-pongowym. – Zorganizowaliśmy taki turniej
po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni. Celem
jest spotkanie się wychowanków z okolicznych placówek
opiekuńczo-wychowawczych
– mówi Anna Wyżgoł, jedna
z organizatorek. Udział wzięło siedem placówek z: Kuźni
Raciborskiej, Siemianowic
Śląskich, Międzyświeci, Dą-

browy Górniczej, Żywca,
Gorzyczek i Góry Włodowskiej. Gospodarzom nie
udało się zająć miejsca na
podium. W kategorii młodszej wygrał Konrad Bergiel
z Gorzyczek przed Kornelią
Pilorz z Międzyświeci i Pawłem Dziubkiem z Góry Włodowskiej. W grupie starszej
najlepszy był Robert Borek
z Dąbrowy Górniczej, drugie miejsce przypadło Szymonowi Pilorzowi, a trzecie
Mateuszowi Pilorzowi (obaj
Międzyświeć). W kategorii
wychowawców zwyciężył
Piotr Mrowiec z Gorzyczek.
Sędzią głównym zawodów
był Feliks Cieśla.
(kozz)
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 PŁYWANIE – Puchar dyrektora Nautiki

 KOSZYKÓWKA – Orlik Basketmania

Brąz koszykarek z „Dwójki” Na Nautice walczyli

o puchar jej dyrektora

Reprezentacja Gimnazjum nr 2 z Wodzisławia zdobyła brązowy
medal na wojewódzkim
szczeblu Basketmanii.

Brązowa drużyna Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu

zwyciężyły swoje rówieśniczki z Bytomia 22:16, zapewniając sobie tym samym
zdobycie medalu. Medal
srebrny ﬁnału zdobyła drużyna z Sosnowca (koszykarki z
Wodzisławia w rozgrywkach
grupowych przegrały z tą

drużyną różnicą zaledwie 2
punktów). Złoto wywalczyły
zawodniczki z Czechowic-Dziedzic.
Drużyna Gimnazjum nr 2
wystąpiła w składzie Angelika Drózd – kpt, Magdalena
Grzegorczyk, Iwona Maty-

sek, Michalina Łagiewka,
Patrycja Tatarczyk, Aleksandra Piechaczek, Aleksandra
Karpiak, Monika Kowalska.
Trenerem drużyny jest nauczyciel wf i trener koszykówki w Gimnazjum nr 2
Grzegorz Korzeń.
(r)

 SZACHY – Ognisko Rydułtowy

 SZERMIERKA – Turniej

Memoriał Franciszka
Polnika w Radlinie
4-5 czerwca na planszach Domu Sportu w Radlinie rozegrany zostanie
XI Ogólnopolski Turniej
Szermierczy z okazji Dnia
Dziecka oraz XX memoriał im. Franciszka Polnika. W pierwszym dniu

zawodnicy rywalizowali w
trzech kategoriach wiekowych – klasach I-III, IV-VI
szkół podstawowych oraz w
wśród uczniów gimnazjów.
Poniżej zwycięzcy poszczególnych konkurencji. (art)

KLASY I–III
 25 m stylem dowolnym dziewcząt – Dominika Bura – SP Turza
 25 m stylem grzbietowym dziewcząt – Dominika Bura
– SP Turza
 25 m stylem dowolnym chłopcy – Benjamin Kucza
– SP Czyżowice
 25 m stylem grzbietowym – Benjamin Kucza – SP Czyżowice

FOT. GIMNAZJUM NR 2

Na dwóch boiskach orlik
2012 w Sosnowcu rozegrany został Finał Wojewódzki
Orlik Basketmania 2011. W
ﬁnale dziewcząt rocznika
96/97 spotkało się osiem
najlepszych drużyn z województwa, wyłonionych w
rozgrywkach regionalnych.
Wśród nich reprezentacja
Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu. Rozgrywki prowadzono
w systemie każdy z każdym
w dwóch grupach.
W zaciętej rywalizacji
grupowej drużyna z Wodzisławia zajęła 2. miejsce i
awansowała do małego ﬁnału rozgrywek. Tam w walce
o brąz spotkała się z drużyną Bytomia. Po zaciętym i
trzymającym w napięciu do
ostatnich sekund meczu młode gimnazjalistki z „dwójki”

Ponad 90 uczniów z 8 szkół
podstawowych i gimnazjów
wzięło udział w VII Zawodach Pływackich o Puchar
Dyrektora GOTSiR „Nautica”. W zawodach, które odbyły się 16 maja w Gorzycach

zawodów zaprezentują się
chłopcy. Pojedynki rozpoczną się o godz. 10.00.
Drugiego dnia zawodów
wystąpią
dziewczyny,
które również skrzyżują
szpady o godz. 10.00.
(art)

Dobre wieści z Rydułtów
W ostatnim czasie młodzi
szachiści Ogniska Rydułtowy odnosili sporo sukcesów.
Kacper Bilczewski zwyciężył
w grupie zawodników do lat
13 w II Międzynarodowym
Turnieju Akademii Szachowej w Gliwicach. Mikołaj
Polczyk wygrał zaś w grupie
dzieci do lat 10 Ogólnopolski Turniej o Puchar Prezesa
Pałacu Młodzieży Katowice.
Sukces odniósł również Martin Rybka, który zwyciężył w

47 Otwartych Mistrzostwach
Chorzowa oraz w Ogólnopolskim Turnieju Grzybowickie
Spotkania w Zabrzu. Z kolei w szachowej lidze miast,
która odbyła się na początku
maja w Czerwionce drużyna
Ogniska Rydułtowy w składzie Piotr Boldys, Mikołaj
Polczyk, Arkadiusz Żyliński
i Agata Stebel zajęła dobre 3.
miejsce, ulegając tylko MKSz-owi Rybnik i pierwszej drużynie z Podlesia.
(art)

KLASY IV–VI
 50 m stylem dowolnym dziewcząt – Martyna Kubik
– SP Gorzyce nr 1
 50 m stylem grzbietowym dziewcząt – Martyna Kubik
– SP Gorzyce nr 1
 50 m stylem klasycznym dziewcząt – Agata Adamczyk
– SP Gorzyce nr 1
 50 m stylem dowolnym – Szymon Stoszek – SP Turza
 50 m stylem grzbietowym – Filip Zawada – SP Czyżowice
 50 m stylem klasycznym – Szymon Stoszek – SP Turza
 Sztafety 4 x 25 m stylem zmiennym – SP Czyżowice
GIMNAZJA
 50 m stylem dowolnym dziewcząt – Paula Kotula – Gim Turza
 50 m stylem grzbietowym dziewcząt – Paula Kotula – Gim Turza
 50 m stylem klasycznym dziewcząt – Agnieszka Mikułka
– Gim Turza
 100 m stylem dowolnym – Paweł Nielaba – Gim Gorzyce
 100 m stylem klasycznym – Paweł Nielaba – Gim Gorzyce
 Sztafety 4 x 50 m stylem zmiennym – Gim Turza

 NORDIC WALKING – Majówka na Balatonie

Balaton opanowali amatorzy
chodzenia z kĳkami

 PIŁKA NOŻNA – Odra Wodzisław

Nie było przełomu na spotkaniu w sprawie dalszej
przyszłości Odry Wodzisław,
które odbyło się we wtorek
25 maja w siedzibie klubu.
Wygląda na to, że Odra
jest dziś kukułczym jajkiem,
z którym nikt nie chce mieć
cokolwiek do czynienia. Na
spotkaniu, w którym wzięli
udział właściciele Odry oraz
prezydent miasta Mieczysław Kieca nie podjęto żadnej decyzji, która mogłaby
zwiastować lepsze czasy dla
klubu. Główny udziałowiec
klubu, posiadacz 68 procent
akcji Czech Zdenek Zlamal
nie zamierza pompować w
klub dodatkowych pieniędzy. – Zlamal jest zniechęcony tym wszystkim. W
ogóle nie miał pojęcia w co
się pcha, przejmując akcje
Odry. Ludzie, którzy mu

ten interes podpowiadali, po
prostu go naciągnęli. Chcieli rządzić za jego pieniądze
a dziś już ich w Odrze nie
ma. Tak jak powiedział Marek Zdrahal, to była wojna
polsko-polska, przeprowadzona rękami czeskiego
udziałowca – mówi Dariusz
Kozielski, który jeszcze niedawno był członkiem zarządu klubu.
Zbankrutowana Odra
nikomu niepotrzebna
Jeśli nie znajdzie się ktoś
kto będzie chciał wpompować w zadłużony na 4 miliony złotych klub pieniądze na
spłacenie wierzycieli i start w
następnym sezonie, to Odrę
czeka upadłość. – Wniosek
jest już w fazie tworzenia.
Póki jednak jest szansa zrobimy wszystko, by Odra dalej

istniała – mówi były sternik
Odry. Problem w tym, że Zlamal chce pozbyć się swoich
akcji, a w dodatku nie ma na
nie chętnych. Na pewno długów Odry nie spłaci miasto.
– Odra to prywatny podmiot,
który ma swoich właścicieli.
Nie ma też możliwości, by
miasto nawet za symboliczną złotówkę przejęło udziały klubu. Nikt nie kupi sobie
przecież dobrowolnie problemu – podkreśla Barbara
Chrobok, rzecznik Urzędu
Miasta w Wodzisławiu.
Na stypendia jeszcze
poczekają
Prezydent Mieczysław
Kieca był mocno zawiedziony przebiegiem spotkania. Zwracał uwagę na brak
planu wyjścia klubu z zadłużenia. Podtrzymał jednak

wcześniejsze deklaracje, że
miasto może wypłacić piłkarzom Odry stypendia. Na tę
pomoc klub musi jednak
poczekać. Uchwała o stypendiach, podjęta w marcu
tego roku, musi bowiem zostać najpierw opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. To
nie wszystko. Po publikacji
prezydent będzie musiał
wydać do niej odpowiednie zarządzenie. – Dopiero
wtedy kluby, w tym Odra,
będą mogły wnioskować
o przyznanie stypendiów
– mówi Barbara Chrobok,
podkreślając zarazem, że o
stypendium mogą ubiegać
się również sami zawodnicy.
O tym komu stypendium będzie się należeć zadecyduje
specjalnie powołana w tym
celu komisja.
(art)

FOT. MOSiR CENTRUM

Odra coraz bliżej gorzkiego końca
Pogoda dopisała uczestnikom „Majówki z Nordic Walking”

Ponad 30 amatorów chodzenia z kĳkami wzięło
udział „W Majówce na Balatonie z Nordic Walking”.
Do pokonania mieli trzy
pętle wokół Balatonu, czyli
7,3 km. W tej rekreacyjnej
rywalizacji najlepsze wśród
pań okazały się Sandra Lipowicz ze Złotego Potoku Janów (kobiety do 16 lat), Anna
Zmetły z Rybnika (kobiety do
35 lat), Dorota Noszka z Włóczykije Skoczów (do lat 49) i
Ewa Brzezina z Aktywnych
Sochaczew (powyżej 50 lat).
Wśród panów wygrywali
Dawid Kuczok z Formy Wo-

dzisław (do 29 lat), Mirosław
Kuczok z Formy (do lat 39),
Mirosław Klepacz z Kędzierzyna – Koźla (do 49 lat) i
Józef Brzezina z Aktywnych
Sochaczew (powyżej 50 lat).
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody, które były przydzielane drogą
losowania, tak więc nikt z
Balatonu nie wyjechał z pustymi rękoma. Dodatkowo
zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy
ufundowane przez organizatorów – MOSiR Wodzisław
oraz Urząd Miasta w Wodzisławiu.
(art)
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 DŻUDO – Puchar Polski

Medale rybnickich dżudoków

W pucharze grają dalej
Piłkarze Energetyka ROW
awansowali do półﬁnału
pucharu Polski na szczeblu
ŚZPN. W meczu ćwierćﬁnałowym rybniczanie dość
pewnie pokonali 4-ligowy
zespół z Dąbrowy Górniczej i tym samym powalczą
o awans do ﬁnału PP ŚZPN.
Mecz półﬁnałowy odbędzie
się 7 czerwca, a rywalem
podopiecznych Jana Furle-

Zagłębiak Dąbrowa G.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE (2)

W By tomiu odby ł się
puchar Polski seniorów i
seniorek w dżudo. Z rybnickiego klubu Polonia,
pod nieobecność seniorów
– Agaty Perenc, która startuje w pucharze Europy w
Rosji i Ariela Kuśki, który
leczy kontuzję – wystartowali juniorzy i juniorki w
składzie: Adrian Wala w wadze do 60 kg, Szymon Bury
w wadze do 66 kg, Karolina
Wojciechowska w wadze
do 48 kg i Ania Borowska
w wadze do 57 kg.
Pierwszy do walk stanął
Szymon Bury, który pewnie
wygrał swoją inauguracyjną
walkę, ale dwie kolejne przegrał, zajmując ostatecznie 9.
miejsce. Po Szymonie walczył
Adrian Wala, który nieznacznie przegrał pierwszą walkę
na kary, nie dając możliwości starszemu przeciwnikowi
z Krakowa wykonać żadnej
akcji punktowej. Jak się później okazało Adrian przegrał
z triumfatorem swojej wagi.
W repasażach Adrian wygrał
wszystkie walki na ippon i
zdobył brązowy medal. To
jest największy sukces w karierze Adriana. W kolejnym

 PIŁKA NOŻNA – Puchar Polski

py będzie Skałka Żabnica.
Ta sama, z którą rybniccy piłkarze zagrają mecz ligowy 4
czerwca.
Gdyby udało się wygrać
„śląski” PP jest szansa, że jesienią w Rybniku zobaczymy
starcie rybnickiej drużyny z
klasową ekipą. Byłaby to
świetna okazja do uczczenia
awansu do II ligi.
(pm)

0:5

Energetyk ROW Rybnik

BRAMKI: Kocur (25., 70.), Wrześniak (58.głową), Szatkowski (82.), Andraszak (90.)
ROW: Gocyk (50. Ciszewski) – Gancarczyk, Wrześniak, Żyrkowski – Wieczorek, Janik
(46. Wójcik), Kostecki, Mościcki (46. Kasprzak), Andraszak – Dzięgielowski, Kocur
(71. Szatkowski).

Młodzi przedstawiciele Polonii reprezentowali Rybnik w Budapeszcie

dniu walczyły kobiety. Ania
Borowska po bardzo wyrównanej walce przegrała
z zawodniczką gospodarzy
i niestety musiała pożegnać
się z zawodami. Wojciechowska, przegrała dwie walki z
dużo starszymi przeciwniczkami i również odpadła z
zawodów. Zadowolenia nie
krył trener Artur Kejza, który chwalił swoich zawodników i zawodniczki za brak
respektu dla dużo starszych

Adrian Wala (pierwszy z prawej) zdobył brąz podczas zawodów
o puchar Polski

przeciwników,
realizację
założeń i stosowanie się do
wskazówek podczas walk.
– Postawa Adriana powoduje, że Ariel Kuśka musi czuć
„oddech na plecach” swojego
o sześć lat młodszego kolegi,
co powoduje zdrową rywalizację pomiędzy doświadczeniem Ariela a młodym
„wilkiem” – twierdzi Kejza.
Cała sytuacja cieszy trenera, który widzi w Adrianie
następcę Kuśki, który nie powiedział jeszcze ostatniego
słowa, zapowiadając szybki
powrót i walkę o najwyższe
cele. Adrian jest uczniem I
klasy o proﬁlu elektrycznym
ZST w Rybniku.
W tym samym czasie
młodsza grupa zawodników
Polonii Rybnik startowała w
Międzynarodowym Pucharze Budapesztu.
Turniej ten jest silnie obsadzony przez zawodników z
całej Europy. Starty w takich
zawodach to doskonały spo-

sób na próbę sił najzdolniejszych rybnickich dżudoków.
Trenerzy wybrali spośród
dużej grupy trenującej następujących zawodników:
Julkę Kowalczyk, Zuzię
Komarek, Kajetana Mikę,
Kacpra Widucha, Łukasza
Walę, Arka Łasochę, Kacpra
Wieczorka, Pawła i Daniela
Kejzę oraz Dawida Góreckiego. Najlepiej poradzili
sobie: Zuzia Komarek, która
przegrała dopiero w ﬁnale,
zdobywając srebrny medal
oraz Daniel Kejza i Dawid
Górecki, którzy spotkali się
w decydującej walce o zwycięstwo w całej imprezie.
Obaj, w swoich połówkach
nie dali szans przeciwnikom
co spowodowało, że musieli
walczyć miedzy sobą w ﬁnale, w którym lepszym okazał
się Daniel Kejza. Pozostali
pomimo dobrych walk odpadli z turnieju. Trenerem
młodych zawodników jest
Krzysztof Mika.
(pm)

 ŻUŻEL – Mistrzostwa Polski Par Klubowych

Trochę wstyd
Rybnicki klub wystawił w
rywalizacji o mistrzostwo
Polski par dwóch juniorów.
Ich występ w Lublinie zakończył się blamażem. Para
Rekinów przegrał wszystkie
biegi 5:1. Próbował ich tłumaczyć Adam Pawliczek, który
stwierdził, że dla młodych
zawodników z Rybnika był
to... trening. Pytanie tylko:
czy nie lepiej było potreno-

wać na swoim torze? Trochę
wstyd rozdrabniać markę KS
ROW Rybnik na drobne.
Dwa pierwsze miejsca, premiowane awansem do ﬁnału, który rozegrany zostanie
w Zielonej Górze, zajęły zespoły Orła Łódź i PGE Marmy Rzeszów. Niespodzianką
jest fakt, że na premiowane
miejsce nie załapała się dwójka Unii Leszno.
(pm)

WYNIKI:
1. Orzeł Łódź - 26 pkt
2. PGE Marma Rzeszów - 25 pkt
3. Unia Leszno - 23 pkt
4. Lubelski Węgiel KMŻ - 21 pkt
5. Włókniarz Częstochowa - 15 pkt
6. KSM Krosno - 10 pkt
7. KS ROW Rybnik - 6 pkt
Kamil Fleger - 2 (0,0,1,d,1,0)
Mateusz Domański - 4 (1,1,0,1,0,1)

 PIŁKA NOŻNA – Turnieju Coca–Cola Cup 2011

Racibórz przed Lyskami w drugim etapie Coca–Cola Cup

G 3 Racibórz

Na boisku orlik w Lyskach,
UKS „Gracz” był gospodarzem i organizatorem II
etapu rundy eliminacyjnej
XIII Edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Coca– Cola Cup
2011. W turnieju uczestniczyły cztery gimnazja z
Syryni, Rudnika, Raciborza
i Lysek.
Po losowaniu turniej rozpoczęły drużyny z Lysek i Rudnika. Od samego początku
drużyną przeważającą byli
gospodarze, co odzwierciedlał wynik 3:0 po pierwszej

G Lyski

połowie. W drugiej lyszczanie dołożyli jeszcze pięć
bramek i całe spotkanie zakończyło się wynikiem 8:0.
Drugi mecz pomiędzy drużyną z Syryni i zespołem z
Gimnazjum nr 3 z Raciborza
był koncertem w wykonaniu
tych drugich. W trzecim meczu chłopcy z Syryni zmierzyli się z Rudnikiem i po
dość wyrównanym meczu
wygrali 3:1.
Czwarty mecz pomiędzy
zawodnikami z Lysek i Raciborza okazał się decydu-

G Syrynia

jącym o podziale miejsc.
Zawodnicy z Lysek przespali
pierwsze pięć minut pierwszej połowy, tracąc dwie
bramki. Później w końcówce połowy gimnazjaliści z
Lysek dominowali, stwarzali
sytuacje bramkowe (słupek,
sam na sam z bramkarzem),
jednak nie potraﬁli zamienić
ich na bramki, a po jednej z
kontr stracili trzeciego gola.
Druga połowa była podobna
do końcówki pierwszej, w
której lyszczanie marnowali stuprocentowe sytuacje,

a raciborzanie umiejętnymi
kontratakami powiększali
swój dorobek bramkowy.
Ostatecznie po zdobyciu
honorowego gola z rzutu
wolnego Lyski uległy Raciborzowi 1:6 i pożegnały się z
marzeniem o udziale w ﬁnale w Chorzowie.
Ostatni mecz, po rezygnacji Syryni z dalszego udziały
w turnieju, pomiędzy Rudnikiem i Raciborzem miał jednostronny przebieg, choć w
drugiej połowie rozluźnieni
gimnazjaliści z Raciborza

G Rudnik

zaczęli popełniać błędy, co
z mocniejszym przeciwnikiem miałoby poważne konsekwencje. Mecz zakończył
się wynikiem 8:1 dla Gimnazjum z Raciborza, którzy
awansowali do dalszej fazy
rozgrywek.
STRZELCY BRAMEK: Konrad
Świstowski (Racibórz) 8 bramek, Martin Bugdol (Lyski),
Tomasz Adamczyk, Sebastian
Kiempiński, Kamil Krzanicki
(Racibórz) po 3 bramki , Łukasz Kuczera i Piotr Grzybek

WYNIKI:
1. G 3 w Raciborzu
2. G w Lyskach
3. G w Syryni
4. G w Rudniku

(Lyski), Dominik Siedlaczek i
Andrzej Raszczyk (Syrynia),
Piotr Śmiechowski (Rudnik)
po 2 bramki, Paweł Niewrzoł
bramkarz i Marek Palica
(Lyski), Sebastian Cyburt,
Norbert Lipicki i Tomasz
Wyrobek (Racibórz), Mateusz Karnówka (Syrynia) po
1 bramce.
(bn)
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 PIŁKA NOŻNA – Liga ROW

 PIŁKA NOŻNA – HLB

MaxBud nie dał rady Maratowi
cieszyć się z wygranej.
W II lidze odbyło się kilka
ważnych meczów, ponieważ
spotkały się w nich drużyny z
czuba tabeli. Lider Old Stars
pokonał FC Habrova 3:1. Do
przerwy był wynik remisowy, jednak w drugiej połowie drużyna gości opadła z
sił i dała sobie strzelić dwie
bramki. W drugim ważnym
meczu Amator ograł Iskrę
4:2. Nie miała kłopotu z pokonaniem
przedostatniej
drużyny w tabeli Dżonsonów
drużyna RKP. Jedyny wynik
remisowy padł na grząskim
boisku w Kleszczowie, gdzie
miejscowy KS zremisował
2:2 z Vikingami.
(opr. pm)

Piłkarze Meksyku strzelili swoim rywalom cztery bramki i mogli cieszyć się z cennego zwycięstwa

I LIGA
FC Baranowice – FC Basseno 4:2
AP Instal Chwałowice – Rymer Niedobczyce 3:0 w.o.
Marat Rybnik – MaxBud Rybnik 4:2
Centrum Rybnik – FC Żory 3:4
FC Kawasaki – Felgus Meksyk 2:4
Solszyb Chwałowice – Victoria Głożyny
przełożony
TABELA
1. Marat Rybnik
9 27 50:10
2. AP Instal Chwałowice 9 23 42:11
3. Rymer Niedobczyce
9 18 29:13
4. FC Żory
9 18 30:19
5. MaxBud Rybnik
9 14 28:19
6. Felgus Meksyk
9 13 22:26
7. Centrum Rybnik
9 10 22:38
8. Victoria Głożyny
8 8 19:24
9. FC Kawasaki
9 8 22:33
10. FC Basseno
9 8 14:25
11. FC Baranowice
9 6 15:37
12. Solszyb Chwałowice
8 0 8:46
II LIGA
KOLEJKA 9.
Lubar Buzowice – FC Chwałowice 3:4
Amator Boguszowice – Iskra Rowień 4: 2
Continental Żory – Klimapol Radlin 1:3
KS Kleszczów – Viking Rybnik 2:2
Ryfama Rybnik – RowRyb 6:0
RKP Caroline Team Rybnik – Dżonsony 5:1
Old Stars Boguszowice – FC Habrova 3:1
TABELA
1. Old Stars Boguszowice 9 27 30:3
2. Amator Boguszowice
9 19 37:21
3. Ryfama Rybnik
9 18 21:8
4. Iskra Rowień
9 18 28:23
5. Klimapol Radlin
9 18 25:20
6. FC Habrova
9 16 33:20
7. Caroline Team Rybnik 9 16 32:19
8. Viking Rybnik
9 13 22:22
9. KS Kleszczów
9 10 23:28
10. Lubar Buzowice
9 10 19:24
11. Continental Żory
9 10 16:29
12. FC Chwałowice
9 7 19:29
13. Dżonsony
9 3 11:40
14. RowRyb
9 0 12:42

Dreszczowiec w Jejkowicach
czów. Dlatego też spotkanie
Dżoga Team – Ekipa Rybnik
zostało przełożone na inny
termin.
Lider bez większych problemów uporał się na własnym
boisku z drużyną Nowiny-Rybnik i z 15 punktami prowadzi
w tabeli. Na trzecie miejsce w
ligowej tabeli wskoczyła drużyna KWK Rydułtowy-Anna po
wyjazdowym zwycięstwie nad
ZRB Noster 3:1.

Na ostatnim spotkaniu ligi
wieloletni prezes i założyciel
ligi RALP Bogdan Górnicz
zrezygnował z tej funkcji. Na
jego miejsce kapituła przedstawicieli ligi powołała nowego prezesa którym został
Krystian Nowak. Wiceprezesem ligi został wybrany
Krzysztof Norek.
(opr. pm)

KOLEJKA 7.
Jedność Jejkowice – Czarne Fidosy 4:5

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

Pierwsze punkty w sezonie straciła ekipa Lubaru

Wydarzeniem 5. kolejki Business League było spotkanie
Lubar & DomBud z drużyną
OBI Rybnik, które zakończyło się niespodziewanym
remisem 1:1. Potknięcia
drużyny Lubar & DomBud
nie wykorzystała ekipa OBI
Jastrzębie-Zdrój, która po
emocjonującym pojedynku
zremisowała z MARAT &
Real 3:3. Na trzecie miejsce
w tabeli awansował zespół
ZZRG KWK Jankowice, który pokonał EPE Rybnik 3:2.
W ostatnim pojedynku festiwal strzelecki zafundowali
sobie zawodnicy BP & TNT,
którzy rozgromili Praktiker &
Rak and Roll 7:1.
(pm)

KOLEJKA 5.
EPE Rybnik – ZZRG KWK Jankowice
2:3 (1:3)

Bramki: Piotr Bębenek 2 (EPE Rybnik)
Robert Żyradzki, Arkadiusz Narwojsz, Sebastian Nowak (ZZRG KWK Jankowice)
Lubar & DomBud – OBI Rybnik 1:1 (0:0)
Bramki: Sebastian Auguścik (Lubar &
DomBud) Michał Słowik (OBI Rybnik)
Żółte kartki: Mateusz Dybaś (Lubar
&DomBud)
Marat & Real – OBI Jastrzębie Zdrój
3:3 (2:3)
Bramki: Marcin Kuczera 3 (Marat & Real)
Marek Krótki, Łukasz Tokarczyk, Marcin
Maguda (OBI Jastrzębie-Zdrój)
BP & TNT – Praktiker & Rak and Roll
7:1 (2:0)
Bramki: Szymon Węgrzyk 5, Mariusz
Waśko, Marcin Stawicki (BP & TNT) Paweł
Buszka (Praktiker & Rak and Roll)
TABELA
1. Lubar & DomBud
5 13 21:5
2. OBI Jastrzębie Zdrój
5 11 21:7
3. ZZRG KWK Jankowice
5 9 18:14
4. MARAT & Real
5 7 22:20
5. BP & TNT
5 7 15:17
6. OBI Rybnik
5 5 20:21
7. EPE Rybnik
5 4 13:17
8. Praktiker Rybnik
5 -1 12:41

REKLAMA

Nieprzyzwoicie

 PIŁKA NOŻNA – Rybnicka Amatorska Ekstraliga Piłkarska

Prawdziwą huśtawkę nastrojów przeżyli kibice Jedności Jejkowice w meczu 7.
kolejki ligi RALP. Po 30 minutach gry prowadzili z drużyną Czarne Fidosy 3:0, by
ostatecznie przegrać na własnym boisku 4:5. Mecz był
zacięty i wyrównany, jednak
to goście zgarnęli całą pulę i
awansowali na drugą pozycję
w tabeli. Sobotnia pogoda nie
sprzyjała rozgrywaniu me-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

nut przesądzili o swojej wygranej. Dzięki zwycięstwu
umocnili się na pozycji lidera. Drugi mecz na szczycie I
ligi zakończył się walkowerem dla AP Instal. Na mecz
nie dojechała bowiem ekipa
Rymera. Drugie kolejne zwycięstwo odniosły Baranowice
pokonując FC Basseno 4:2.
Druga ekipa z Żor wygrała
4:3 z Centrum. Nie odbył się
mecz Solszyb z Victorią, który został przełożony na inny
termin. W ostatnim meczu
FC Kawasaki grając w 10-ciu
przegrały z Meksykiem. Ambitnie grający gospodarze w
końcówce stracili 2 bramki
i tym samym Meksyk mógł

FOT. MARIUSZ MACHULIK

W sobotni deszczowy
wieczór pachniało sensacją
na boisku w Świerklanach,
gdzie lider rozgrywek Ligi
ROW, zespół Maratu podejmował ubiegłorocznego
mistrza Ligi, drużynę MaxBudu. Po pierwszej połowie Marat przegrywał 1:2.
Lepiej w mecz weszli zawodnicy MaxBudu, którzy mieli
przewagę i udokumentowali
to bramkami. Prowadząc 2:0
stracili jednak bramkę po
strzale z rzutu wolnego i do
przerwy prowadzili już tylko
jedną 2:1. Na drugą połowę
bardziej zmotywowani wyszli zawodnicy gospodarzy,
którzy praktycznie w 10 mi-

Remis lidera

15
14
12
12
10
9
3
3
1

dobre ceny

HONDA CIVIC

 PIŁKA NOŻNA – WLPP

Galakticos na dnie. Trójka powalczy o prymat
Już tylko trzy serie spotkań
pozostały do zakończenia wiosennej rundy Wodzisławskiej
Ligi Piłkarskich Piątek. Emocje będą do końca a o pierwsze miejsce powalczą Inter
Dom Olimp, Heja Banan oraz
Straż. Niemal na samo dno
tabeli spadła drużyna Galakticos, której wszystkie wygrane
spotkania zostały anulowane i
zamienione na walkowery dla
rywali. To pokłosie tego, że w
drużynie tej grał nieuprawniony zawodnik.

Przedstawiamy wyniki spotkań z ubiegłego tygodnia.
Najciekawszy przebieg miało spotkanie Vipera z Dudkiem, w którym padło aż 16
bramek. Na swoje spotkania
nie stawiła się drużyna AHE,
wobec czego została ukarana
walkowerami.
(art)

24.05
Karlik I – Handlobud 0:3
Bramki: Jaguś 2, Kruczek
AHE – Inter Dom 0:3 wo
Galakticos – Arsenal 4:1

Bramki: Klimek 2, Szkaradek, samobójcza
– Kozielski
Viper – Dudek 5:11
Bramki: Syrnik, Kościelniak, K. Bauer,
Gebel, samobójcza – Bębnista 5, Pieczka
2, Bednarek 2, Włodarz, Manaj
26.05
Straż – Karlki II 2:0
Bramki: Wikar 2
AHE – Heja Banana 0:3 wo
Madera – Bauerdach 4:5
Bramki: Suchodolski 3, Koczy – Laszkiewicz 2, samobójcza 3
Inter Dom – Piwosze 8:2
Bramki: Brzyszkowski 4, Fajkis, Trąd,
Gremlik, Wilk – Płachta 2

TABELA
1. INTER DOM OLIMP
2. HEJA BANANA
3. STRAŻ I PRZYJACIELE
4. MADERA
5. BAUERDACH
6. TKKF KARLIK 1
7. VIPER
8. HANDLOBUD
9. TKKF KARLIK 2
10. DUDEK
11. AHE
12. PIWOSZE INTER
13. ARSENAL
14. GALAKTICOS
15. WICHER

11
11
12
13
12
11
11
12
10
12
12
12
11
13
12

31 76 - 14
30 67 - 20
29 61 - 22
24 47 - 48
21 54 - 40
19 42 - 38
19 63 - 57
19 29 - 30
18 49 - 29
18 49 - 50
15 29 - 41
5 20 - 57
4 31 - 72
3 13 - 59
1 24 - 85

Z takiej oferty wstyd nie skorzystać!
Teraz kupując pięciodrzwiową Hondę Civic zyskasz
nieskromny rabat 5 000 zł.
A dodatkowo otrzymasz ubezpieczenie w cenie 1 000 zł.
Sprawdź co jeszcze czeka na Ciebie w naszym salonie.

AUTORYZOWANY DEALER KUCZA
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Co miejskie ośrodki przygotowują
dla młodzieży na czas wypoczynku
WODZISŁAW

Nowa superatrakcja
na Balatonie
Roman Zieliński z MOSiR–u
Centrum o największych
atrakcjach przygotowywanych na tegoroczne wakacje.
Artur Marcisz: – Zbliża się
czas wakacji. Jakie atrakcje przygotował MOSiR dla
tych, którzy spędzą je w mieście?
Roman Zieliński: – Największą atrakcją będą z
pewnością elementy parku
linowego, które już 1 lipca
zostaną oddane do dyspozycji na ośrodku Balaton. W
tym roku atrakcja ta będzie
miała charakter pilotażowy,
wobec czego zostaną uruchomione na razie dwa stanowiska. Warto podkreślić, że lina
przebiegać będzie między
brzegami jeziora, nad taﬂą
wody. To będzie taki zjazd
tyrolką na dystansie około
200 metrów, oczywiście bez
możliwości wypięcia nad
wodą. Emocje gwarantowane. Oczywiście na Balatonie
nie zabraknie stałych atrakcji
– naturalnego kąpieliska, rowerków wodnych, boisk do
piłki plażowej.
– Czy wzorem lat ubiegłych
można spodziewać się wycieczek dla najmłodszych?
– Takie jednodniowe wypady
zawsze cieszyły się wielkim
zainteresowaniem, więc i w
tym roku ich nie zabraknie.
Na pewno pojedziemy do
Inwałdu, do parku miniatur,
oraz do dinoparku. To stały
punkt naszych wakacyjnych
planów. Myślę, że atrakcyjna

Roman Zieliński zapewnia,
że atrakcji dla tych, którzy
wakacje spędzą w mieście w
tym roku nie zabraknie

będzie również wycieczka
nad Jezioro Żywieckie i rejs
statkiem wycieczkowym,
oraz wyprawa na górę Żar.
– Żelaznym punktem wakacji z MOSiR są zawsze różnego rodzaju turnieje.
– Planujemy zorganizowanie dwóch turniejów piłkarskich dzikich drużyn w lipcu
i sierpniu. Poza tym odbędą
się turnieje siatkówki plażowej i tenisa ziemnego. Na
pewno też nie zrezygnujemy
z miniolimpiady, którą co
roku organizujemy wspólnie
z Raciborzem. Chcieliśmy do
współpracy zaprosić również
Rybnik, ale niestety na razie
się to nie udało.

RYBNIK

RACIBÓRZ

Największą atrakcją
jest „Ruda”

Skupiają się
na akcji Lato
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu jak
co roku zaplanowaną ma
akcję „Lato”, która potrwa
od lipca do końca sierpnia.
Na uczestników tej sportowej akcji czeka wiele ciekawych atrakcji. Będzie
można korzystać z basenu, a także pograć w turniejach piłki siatkowej czy
koszykowej oraz zagrać w
minigolfa. Ponieważ nie
wszystkie wakacyjne dni
są słoneczne, to OSiR ma w
zanadrzu halę sportową, w
której można grać w tenisa
stołowego, czy też ziemnego. Chętni mogą sprawdzić
swoje siły także w innych
niecodziennych
dyscyplinach jak badminton i
unihokej. Ośrodek Sportu i Rekreacji ma również
kręgielnie, gdzie można
spożytkować wolny wakacyjny czas. Co jest mocną stroną OSiR-u to jest to
różnorodność dyscyplin,
gdzie każdy znajdzie coś
dla siebie. Niestety, jak to
w większości przypadków
bywa, dzieci wolą siedzieć
przed komputerem i ciężko
je namówić do rywalizacji
sportowej. – Nie ma mody
na sport – przyznaje Jerzy
Kwaśny, dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Raciborzu. – Z reguły w zawodach biorą udział jedne i te
same dzieci. Reszta, która

jest słabsza, stroni do rywalizacji – mówi dyrektor
Kwaśny.
Prawie wszystkie zajęcia
wakacyjne są nieodpłatne,
a wszystko po to, by jak
najwięcej dzieci mogło się
bawić i w ferworze walki
sportowej spędzać czas.
W przypadku kortów do
tenisa dzieci mają do południa zniżkę pięćdziesięcioprocentową. Największą
popularnością, co nie jest
szczególną nowością, cieszy się piłka nożna i dzieci korzystają z obiektów
na mieście. W Raciborzu
są obecnie wybudowane
trzy orliki, gdzie w bardzo dobrych warunkach
mogą rozgrywać turnieje piłkarskie. Poza wyżej
wymienionymi obiektami i możliwościami spędzenia wolnego czasu jest
też opcja korzystania ze
skate parku zarówno na
terenie OSiR-u jak i na terenie miasta. – Naszą rolą
jest stworzenie warunków dla dzieci, a czy one
to wykorzystają to już inna
sprawa. Ja w imieniu pracowników całego ośrodka
serdecznie zapraszam do
wzięcia udziału w akcji
Lato w mieście 2011 – dodał na zakończenie Jerzy
Kwaśny.
(kozz)
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Centrum Dietetyki
i Poradnictwa Żywieniowego

44-310 Radlin, ul. Orkana8

GORĄCE

(w budynku NZOZ MEDICATOR)

tel.: 660 781 003
www.centrumdietetyki.com.pl

 Profesjonalna poradnia zajmująca się doradztwem żywieniowym
 Specjalistyczne diety dla osób ze zdiagnozowanymi schorzeniami oraz sportowców
 Diety przygotowane indywidualnie- dostosowane do tryby życia,
pracy, upodobań kulinarnych i możliwości ﬁnansowych
 Diety BEZ SUPLEMENTÓW

ZDROWE ODŻYWIANIE, BEZPIECZNE ODCHUDZANIE

pojedynki

 klimatyzacja
 elektryka

– Czy wg pani wśród młodzieży, dzieci jest moda na
sport?
– Według moich wieloletnich

 mechanika
 samochody

zastępcze

tel. 663 881 585
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:
0608 678 209, 032 415 47 27 w.12

CARZONA
Sebas�an Piecha
44-247 Rybnik
ul. Konarskiego 17
www.carzona.pl
e-mail: sebas�an@carzona.pl

Marek Pietras: – Czy MOSiR przygotowuje coś specjalnego dla dzieci na czas
zbliżających się wakacji?
Barbara Kalisz Gaweł: – Podczas tegorocznych wakacji
MOSiR oferuje mieszkańcom
Rybnika a także miast ościennych przede wszystkim swoje obiekty, a więc dwie kryte
pływalnie oraz kąpielisko
„Ruda” i kąpielisko w Rybniku – Chwałowicach. Już pod
koniec roku szkolnego, 19
czerwca zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w
VI Rybnickim Rajdzie Rowerowym im. Jana Pawła II. W
pierwszy weekend wakacji z
25 na 26 czerwca odbędzie
się „II Rybnicki Półmaraton
Księżycowy”. Ponadto już
od 28 maja do końca sierpnia, funkcjonować będzie
kąpielisko „Ruda”, na którym w przypadku ładnej pogody organizowane będą na
przemian gry i zabawy dla
dzieci, turnieje piłki nożnej
plażowej, siatkówki plażowej czy zawody kajakowe w
różnych kategoriach wiekowych. W lipcu na kąpielisku
mamy zaplanowane dwie
atrakcyjne propozycje sportowe. Pierwszą imprezą jest
„Ruda Extreme”, skierowana do usportowionych ludzi
pragnących sprawdzić swoje możliwości w pięcioboju
złożonym z pływania wpław,
jazdy na rowerze, biegania,
pływania kajakiem i konkurencji niespodziance. Drugą
imprezą są IX Regionalne
Mistrzostwa Miast Śląska w
Siatkówce Plażowej, na której pojawiają się siatkarze z
całego województwa. Otwarcie sezonu na kąpielisku w
Rybniku – Chwałowicach
planujemy na Boże Ciało
tj. 23 czerwca. Pod koniec
sierpnia MOSiR planuje zorganizować kolejną imprezę z
serii „Rodzinnych wycieczek
rowerowych z MOSiR–em”.

POSTAW
na emocje

obserwacji, muszę z przykrością stwierdzić, że zainteresowanie sportem wśród dzieci i
młodzieży spada w drastycznym tempie. Dzieje się tak
zapewne zarówno z powodu postępującej komputeryzacji, ale także mniejszym
zaangażowaniem rodziców.
MOSiR oferuje wiele imprez
dla całych rodzin, jednak z
naszej propozycji korzystają
przeważnie osoby dojrzałe.
Prosimy zatem odwiedzać
naszą stronę internetową
www.mosir.rybnik.pl, ponieważ w ciągu całego roku jest
wiele imprez w tym również
dla dzieci.

– Z jakich atrakcji sportowych najchętniej korzystają dzieci?
– W lecie największą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszą się kąpieliska
otwarte.
Na kąpielisku „Ruda” w gorące dni maluszki mogą ochłodzić się w brodziku z małymi
zjeżdżalniami, a starsze dzieci i dorośli w dużym basenie
z 90 metrową zjeżdżalnią
oraz basenem z wydzieloną
częścią olimpijską. Ponadto,
spędzając dzień na kąpielisku, odwiedzający mogą
skorzystać z dwóch boisk
do siatkówki plażowej, boiska do koszykówki oraz piłki nożnej plażowej, przystani
kajakowej z wypożyczalnią
kajaków oraz punktów gastronomicznych.
– Jak rodzice powinni zachęcać swoje dzieci, aby te
odeszły od komputerów i
traﬁły na boiska?
– Jedynym sposobem na odciągnięcie dziecka od komputera, jest poświęcenie
dziecku jak najwięcej czasu.
Bo to dzięki rodzicom małe
dziecko nauczy się jeździć
na rowerze, dzięki rodzicom dotrze na trening czy
zawody. Tylko nuda i brak
zainteresowań powodują,
że dziecko zamienia prawdziwe życie w cyberrzeczywistość.


CENY BILETÓW NA BASEN
Ruda: dzieci do lat 4 bezpłatnie, dzieci do lat 14,– 2,50zł., młodzież ucząca się powyżej 14 roku życia, studenci, renciści, inwalidzi, wojskowi – 4,50 zł., bilet normalny – 6,50 zł.
Chwałowice: dzieci do lat 4 bezpłatnie, bilet ulgowy dla dzieci
do lat 14 – 1,50 zł., bilet ulgowy dla młodzieży uczącej się,
studentów, rencistów, inwalidów, wojskowych– 2,50 zł., bilet
normalny – 3,50 zł.
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 REKREACJA

W wakacje warto postawić na sport

Konie, żaglówki i piłka
Rybnik ma się o tyle dobrze, że dysponuje zalewem.
To sprzyja rozwojowi żeglarstwa. Co rok organizowane są
zajęcia w ramach „Błękitnych
żagli”. Najlepsi zostają potem
w sekcji i przesiadają się do
większych łódek. Istniej również szansa, aby spróbować
swoich sił w windsurﬁngu.
Trzeba pamiętać, że właśnie
przedstawiciel tej dyscypliny
po raz ostatni reprezentował
Rybnik na olimpiadzie. Teraz
jest szansa, że do Mirka Małka dołączy Mateusz Mazik,
Agata Perenc i Mariusz Prudel. Ten pierwszy to medalista
juniorskich mistrzostw Europy. Na co dzień szkoli się pod
okiem Anatola Jakimczuka w
Boguszowicach. Ilość medali
przywożonych z mistrzostw
Śląska pokazuje, że w Rybniku jest miejsce, gdzie można
trenować boks z nadziejami
na sukcesy. Podobnie dzieje

FOT. MAREK PIETRAS

Nauczyciele wychowania
ﬁzycznego bija na alarm. Już
nie tylko młodzież, ale nawet kilku letnie dzieci mają
wady postawy. To jednak
wina nie ich samych a bardziej rodziców, którzy dla
świętego spokoju pozwalają
swoim pociechom na przesiadywanie przed komputerami. Grę w piłkę nożną
zastąpiła „FIFA 2011”, bardziej wszechstronni próbują swoich sił w Olimpiadzie
PEKIN na PC. – Ogólnie ze
sprawnością młodych ludzi
jest bardzo słabo. Kiedyś jak
do klubu przyszedł dzieciak
to my uczyliśmy go podstaw
szermierki, techniki itp. teraz
musimy zaczynać od nauki...
biegania – twierdzi Artur Fajkis, trener m.in. kadry Polski
juniorów w szermierce. A
wcale tak być nie musi. W
naszym regionie są miejsca,
gdzie dzieci i młodzież mogą
uprawiać sport.
Najpopularniejszą dyscypliną wśród młodzieży jest piłka nożna. Ale każdy, kto zechce czynnie spędzić wakacje, na pewno znajdzie coś
dla siebie.

się w dżudo. Polonia Rybnik
od lat wychowuje medalistów mistrzostw Polski. Teraz największą gwiazdą jest
wspomniana już Perenc. Wg
Artura Kejzy, jej obecnego
trenera jest realna szansa, aby
Agata pojechała na Igrzyska
Olimpijskie. Bardziej jednak
w roku 2016 niż w przyszłym.
Prudel, siatkarz plażowy od
kilku lat robi furorę w świecie. Jest duża szansa, że będą
jego naśladowcy. Wszak
szkolenie młodych siatkarzy
w Rybniku ma się bardzo
dobrze. Podobnie z koszykarzami. Co rusz jakiś rybnicki
talent traﬁa do młodzieżowych reprezentacji Polski.
Dużą popularnością wśród
rybniczan cieszy się jazda
konna. Centrum tej rozrywki
znajduje się w Chwałęcicach.
Najwięcej jednak dzieci można spotkać na obiektach RKP,

gdzie najmłodsi piłkarze marzą o karierach Beckhama
czy Messiego. W Rybniku
można również trenować
tenis czy golf. Trudno więc
zgodzić się z opiniami wielu
rodziców, że wina upadku
mody na sport leży po stronie miasta, które niczego nie
organizuje.
W Raciborzu też nie
będzie nudy
Szacuje się, że ponad 300
dzieci i młodzieży weźmie
udział w akcji Lato w mieście
2011 organizowanej przez
Spółdzielnię Mieszkaniową
„Nowoczesna” w Raciborzu
i Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „Aura”. Trzy
raciborskie Kluby Osiedlowe „Itaka”, „M–5” i „Cegiełka” mają dla najmłodszych,
ale i tych starszych sporo
atrakcji. Taką z pewnością

będą wycieczki turystyczno–
–krajoznawcze m.in. na plac
zabaw „Tropikalna wyspa”
w Marklowicach, do Leśnego Parku Niespodzianek w
Ustroniu, parków wodnych,
ogrodów zoologicznych. Na
miłośników turystyki kwaliﬁkowanej czekać będzie
jazda konna, wspinaczka
skałkowa i górskie wycieczki. Chętni będą mogli się spotkać ze sztukami teatralnymi
i malarskimi. Sposobem na
wakacyjną nudę mogą też
być warsztaty artystyczne.
Wszystko to i wiele więcej
przygotowały kluby osiedlowe, które czekają na zapisy
dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Poza tego typu rozrywką
młodzież może także uczęszczać na zajęcia zapaśniczego
klubu MKZ Unia. Racibórz
do lat może się chwalić sukcesami w pływaniu czy mi-

 tor o długości 520 m na

powierzchni asfaltowej 7500 m2
 profesjonalny system pomiarowy ﬁrmy AM
 gokarty 9 KM 270cm2 z silnikiem
Honda ﬁrmy Corolli
 udostępniamy bar oraz taras widokowy
TOR KARTINGOWY SPEED
Czynne od 10.00 do 20.00
Wodzisław Śląski, ul. Czyżowicka 79a
www.torkartingowy.wodzislaw.pl
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WYSOKĄ DAWKĘ ADRENALINY!
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REKLAMA

strzostwem Polski w piłce
nożnej kobiet. Wakacje to dobry czas, aby spróbować sił w
tych właśnie dyscyplinach.

W poszukiwaniu
następców Blanika
Również
mieszkańcy
Wodzisławia nie mają powodów do narzekań jeśli
chodzi o możliwość trenowania najbardziej popularnych sportów. W mieście
działają trzy szkółki piłkarskie. Wodzisławska Akademia Piłkarska, działająca
przy Gosławie Jedłownik
szkoli piłkarzy głównie z
myślą o występach w Odrze
Wodzisław. Z kolei wychowankowie Wodzisławskiej
Szkoły Piłkarskiej (również
z Jedłownika) traﬁają głównie do znanych klubów z
poza Wodzisławia. Z dobrej
pracy z młodymi piłkarzami

znana jest szkółka działająca przy MOSiR Centrum. Jej
podopieczni wielokrotnie
wracali z medalami imprez
o międzynarodowym zasięgu w Polsce i zagranicą.
Drużyna trampkarzy rocznika 1998 jest na najlepszej
drodze do wywalczenia mistrzostwa na Śląsku w swojej
kategorii wiekowej.
Sport dobrze rozwija się
również w innych miejscowościach powiatu Wodzisławskiego. Młodzi pływacy
Bartosz Sawicki i Eliza Gajtkowska z Górnika Radlin,
oraz Martyna Bronek z
UKS–u Aligator Gorzyce należą do najlepszych pływaków w swoich kategoriach
wiekowych na Śląsku. Ponadto, jeśli mowa o Radlinie to nie należy zapominać
o tutejszych tradycjach w
szermierce. Wielu ma tu nadzieję, że w ślady brązowej
medalistki mistrzostw świata
z 2007 roku Dominiki Mosler
pójdzie Mateusz Rok. Nadzieję na wychowanie drugiego
Leszka Blanika ma jego ojciec Ludwik, prezes Klubu
Gimnastycznego
Radlin.
Młodzi gimnastycy z niemal
każdej imprezy wracają z
medalami, więc nadzieje te
nie są zupełnie bezpodstawne. W Wodzisławiu do łask
wraca również siatkówka w
kobiecym wydaniu. Siatkarki
Zorzy Wodzisław były o krok
od wywalczenia awansu do
II ligi. Co ważniejsze siatkarki tego klubu dobrze radziły
sobie również w rozgrywkach młodzieżowych. Możemy również pochwalić się
sukcesami w sportach zimowych. Biegacze narciarscy
UMKS–u Marklowice dominowali w tegorocznym cyklu
„Biegu na Igrzyska”. Kto wie,
może właśnie w Marklowicach rośnie następczyni Justyny Kowalczyk?
(art, pm, kozz)
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Trwa konkurs dla klubów piłkarskich

WSPIERAJ SWÓJ KLUB
Do 24 czerwca w dodatku sportowym Sport 365, który ukazuje się w Nowinach Raciborskich, Nowinach
Wodzisławskich i Tygodniku Rybnickim drukujemy
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 będą uczestniczyć w
zabawie, a nie wygrają, wezmą udział w losowaniu piłek
meczowych.
Każdy kibic może wypełnić i oddać nieograniczoną
liczbę kuponów. Każdy będzie ważny i weźmie udział
w losowaniu nagród.

DO WYGRANIA:

Dla klubów – komplet stojów piłkarskich, piłki meczowe.
Dla kibiców – bony o wartości 100 zł.

�����������������
Najwięcej
sportu w regionie
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1.06 godz. 9:00, 11:00 i 13:00 oraz 4.06 i 5.06 godz. 17:00

3.06, 4.06 oraz 5.06 godz. 19:00

SAFARI

127 GODZIN

Gdzieś w delcie wyschniętej, afrykańskiej rzeki Okavongo zwierzaki czekają na
wodę. Billy – sprytna surykatka i Socrates – przyjazny lew i jednocześnie najlepszy
przyjaciel Billy’ego zmęczeni czekaniem wyruszają w głąb lądu na poszukiwanie
wody. Podczas pełnej niebezpiecznych przygód wyprawy przez dziką Afrykę, Billy i
Socrates spotykają zwierzęta z całego świata.

Najnowszy ﬁlm Danny’ego Boyle’a, wyróżnionego Oscarem za „Slumdog.
Milioner z ulicy”, to ekranizacja książki Arona Ralstona. Dramatyczne przeżycia młodego alpinisty, który podczas samotnej wędrówki zostaje uwięziony w rozpadlinie skalnej w niedostępnych górach Utah i jest zmuszony do
desperackiej walki o przetrwanie.

KURCBEND W CZYŻOWICACH

FENIKS DLA DZIECI
1 czerwca, Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum kultury Feniks zaprasza najmłodszych na
godz. 9.30 i 11.30 na spektakl „Babroszki lecą w kosmos” w wykonaniu Teatru Nikifory z Chorzowa. Bilety kosztują 5 zł. Z kolei o
godz. 17.00 rozpocznie się spektakl „Budzenie radości” Teatru Tańca działającego przy RCK, grupy młodzieży niepełnosprawnej ze
świetlicy „Tacy sami”. W programie gry i zabawy.
(tora)

PIKNIK Z MOTOCYKLAMI
1 - 2 czerwca, Radlin
Tego dnia w godz. 10.00 – 15.00 biblioteka zaprasza wszystkich na
piknik z okazji Dnia Dziecka. W programie malowanie na polanie z
Jadwigą Pietrek, odwiedziny clowna, malowanie twarzy, gry i zabawy, słodkie niespodzianki. W związku z piknikiem biblioteka będzie
nieczynna tego dnia. Nazajutrz zaprasza wszystkie dzieci na godzinę 16.00 na czytanie z motocyklistami. Przewidziano także pokaz
motocykli oraz przejażdżki dla chętnych.
(tora)

DNI MARKLOWIC
3 - 5 czerwca
Odbędą się XVI
Dni Marklowic. 3
czerwca, o godz.
15.00 z parkingu
za Urzędem Gminy do Tropikalnej
Wyspy wyruszy
korowód przebierańców. W sobotę, 4 czerwca
można się będzie
bawić na placu za urzędem gminy. O godz. 13.00 rozpocznie się
pokaz Klubu Hodowców Drobnego Inwentarza, potem pokaz gołębi pocztowych. O 15.00 rozpocznie się III Festiwal Śląskiego Kustu.
W programie także m.in. symultana szachowa, występ Bernadety
Kowalskiej, Kabaretowa Grupa Biesiadna oraz występ zespołu
„Karpowicz Family”. W niedzielę, 5 czerwca czeka nas np.: o 16.00
gitarowe party, potem występ grup: „Aplauz”, „AbbaForever”,
pokaz samoobrony i koncert zespołu „Redlin” oraz „Rasputin”.
Wstęp wolny.
(abs)

Z OKAZJI DNIA MATKI
3 czerwca, Pszów
Z okazji Dnia Matki Zespół Regionalny Pszowiki wystąpi z koncertem w Miejskim Ośrodku Kultury. Na koncert zaproszone są matki
i wszyscy chętni. Impreza rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp wolny.
(tora)

PLENER DLA FOTOGRAFÓW
4 czerwca, Rydułtowy
Od godz. 12.00 w mieście potrwa plener fotograﬁczny. Zaproszeni
są wszyscy parający się fotograﬁą. Potwierdzenia udziału przyjmowane są do 2 czerwca pod nr tel. 32 4577006. Podczas pleneru
uczestnicy będą fotografować nowe obiekty w Rydułtowach oraz
gry i zabawy odbywające się podczas festynu rodzinnego na terenie ﬁkołkowni Rafa. Prace poplenerowe powinny zostać złożone w
Rydułtowskim Centrum Kultury do 10 sierpnia 2011 r. Najlepsze ze
złożonych prac zostaną nagrodzone i uwiecznione w albumie zdjęciowym miasta.
(tora)

RAJD NA JUBILEUSZ SZKOŁY

Czyżowice, 5 czerwca
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach zaprasza na koncert orkiestry
rozrywkowej KurcBend. Wykona ona najsłynniejsze utwory muzyki
światowej. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00 w WDK. Rezerwacje
biletów i ich sprzedaż w WDK Czyżowice. Cena to 25 zł.
(art)

ŚLĄSKI TEATR TAŃCA W WCK
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)

ROCK&REGGAE SUMMER PARTY
10 czerwca, Olza
Impreza odbędzie się na
polu biwakowym Europa.
Początek o godz. 19.00.
Zagrają: Don’t do That,
Kurde, i Tabu. Publiczność
będzie miała okazję posłuchać wspólnego wykonania grup: Zakład, Kurde i
Helikopter. Po koncertach
afterparty prowadzi DJ
Sushi. Do dyspozycji pole
namiotowe, plaża oraz
bogate zaplecze gastronomiczne.
(raj)

12 czerwca, Wodzisław
Zespół Szkół Technicznych
w Wodzisławiu obchodzi w
tym roku 50-lecie istnienia.
Z tej okazji przygotowano
szereg imprez. Jedną z nich
jest parada zabytkowych
pojazdów. Odbędzie się
ona 12 czerwca w Wodzisławiu. Start w trasę od 8.00 do 10.00 co
trzy minuty. Trasa prowadzić będzie także przez Radlin i Rydułtowy.
Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja. Inicjatorem przedsięwzięcia jest miłośnik zabytkowych pojazdów Artur Grütz, nauczyciel
ZST. Szczegóły na http://grutz.dyn.pl/ppz/
(raj)

ŁZY I CHYLIŃSKA NA DNI PSZOWA
11, 12 czerwca
Zbliżają się XVI Dni
Pszowa. Główne imprezy odbędą się na stadionie Górnik Pszów.
W sobotę będzie można zobaczyć kabaret
Masztalscy oraz mający pszowskie korzenie
zespół Łzy. Grupa dowodzona przez Adama Konkola pokaże się z nową wokalistką Sarą
Chmiel. W niedzielę wystąpią Marian i Hela z kabaretu Koń Polski,
a także znakomita wokalistka Agnieszka Chylińska. Organizatorzy
przygotowali także program dla dzieci Magiczne Skrzaty. Wystąpią
również Abba Dreams i Cool. Oprócz wspomnianego rajdu odbędzie się szereg imprez towarzyszących. W niedzielę na pszowskim
Wielofunkcyjnym Obiekcie Sportowym (lodowisko) odbędzie się II
turniej amatorskich piątek piłkarskich o puchar burmistrza miasta
Pszowa. W Szkole Podstawowej nr 1 odbędzie się turniej tenisa stołowego amatorów. Na stadionie zaplanowane są ponadto zawody
w powożeniu zaprzęgów konnych oraz rajd rowerowy.
(tora)

BLUES ZE SŁAWKIEM WIERZCHOLSKIM

RAJD SAMOCHODOWY KRWIODAWCÓW
11 czerwca, Pszów
Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK Anna w
Pszowie zaprasza do udziału w VIII Pszowskim Rajdzie Samochodowym Honorowych Dawców Krwi o Puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu Śladem Rycerstwa. Start o godz. 8.00. Wpisowe wynosi 20 zł dla
dorosłych i 10 zł dla dzieci w wieku do 12 lat. Pieniądze należy wpłacać na konto zarządu rejonowego PCK lub prezesowi klubu Adamowi
Porwołowi. Zgłoszenia uczestników z kopią dowodu wpłaty i adresem
dla korespondencji należy przesyłać do 2 czerwca na adres adam.
hdk@wp.pl lub pocztą na adres: Adam Porwoł, Klub HDK PCK przy
KWK Anna w Pszowie, ul. J. Krasickiego 25, 44-370 Pszów. Rajd jest
jedną z imprez towarzyszących Dniom Pszowa.
(tora)

GRUNT TO RODZINKA
11 czerwca, Wodzisław
Po raz kolejny w Wodzisławskim Centrum Kultury wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Vladislavia”. W programie koncertu z cyklu „W kręgu
Przyjaciół” pojawią się dedykacje i występy artystyczne od dzieci dla
babć, dziadków, rodziców, cioteczek, wujków, stryjków, rodzeństwa i
kuzynostwa. Początek o godz. 17.30. Bilety w cenie 12 zł można nabyć
w kasie WCK od 1 czerwca.
(tora)

16 czerwca, Rydułtowy
Można już kupować bilety
na koncert Sławka Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany
Bluesa. Wejściówki kosztują
25 zł. To muzyczne wydarzenie rozpocznie się o godz.
19.00.
(tora)

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. Manufaktura (godz. 16.00), Poluzjanci z
Kubą Badachem (o 19.00) 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
a 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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Dzieciom życzymy pięknych chwil
Aby dzieciństwo było beztroskie, pełne radości i spokoju. Aby dorośli znajdowali dla
Poniżej ich reprezentacja z powiatu wodzisławskiego.

Artur Gonsior, 12 lat,
Gogołowa

Lena Muskus, rok i 4 miesiące,
Łaziska Rybnickie

Lidia Grobelny (4,5 miesiąca)
i siostra Laura (4 lata), Godów

Oliwia Kulczyńska, 5 lat,
Mszana

Sandra Polnik, 11 lat,
Mszana

Edyta Gonsior, 10 lat,
Mszana

Paulina Liśnikowska, 12 lat,
Gogołowa

Debora Drescher, 12 lat,
Połomia

Agnieszka Winkler, 12 lat,
Gogołowa

Kamil Szkoła, 12 lat,
Gogołowa

Weronika Nowak, 11 lat,
Marklowice

Emilia Morgała, 7 lat,
Marklowice

Adrian Zieleźny, 6 miesięcy,
Marklowice

Wiktoria Konopa, 3 lata,
Połomia

Karolina Orszulak, 2,5 roku,
Połomia

Hubert Sulski, 4 lata,
Pszów

Mateusz Kościuk, 5 lat,
Pszów

Joanna Utrata, 3 lata,
Pszów

Artur Banasik, 5 lat,
Pszów

Szymon Zuzok, 3 lata,
Pszów

Bartosz Sanecznik, 12 lat,
Rydułtowy

Amadeusz Sznajder, 13 lat,
Rydułtowy

Nikola Hamera, 13 lat,
Rydułtowy

Oliwia Swoboda, 7 lat,
Rydułtowy

Nikol Plucińska, 11 lat,
Rydułtowy

Wojtek Koziołek, 7 lat,
Rydułtowy

Aleksandra Szymańska, 11 lat,
Rydułtowy

Jakub Szymiczek, 3 lata,
Radlin

Kewin Szulkowski, 4 lata,
Radlin

Wojtek Molenda, 4 lata,
Radlin
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i wielu przyjaciół wśród dorosłych
Was czas i otaczali zawsze swoją opieką. Tego życzymy wszystkim dzieciom.

Martyna Irczyk, 4 lata,
Radlin

Roksana Krótki, 6 lat,
Radlin

Liliana Rduch, 6 lat,
Radlin

Malina Rutkowska, 5 lat,
Radlin

Paweł Herman, 11 lat,
Gołkowice

Igor Pyżyński, 3 lata,
Wodzisław

Nikodem Bednarek, 9 miesięcy,
Wodzisław

Bartosz Duda, 8 lat,
Wodzisław

Karina Krzyżowska, 10 lat,
Wodzisław

Mikołaj Marcinkowski, 12 lat,
Wodzisław

Sebastian Stachurski, 10 lat,
Wodzisław

Maja Konopka, 14 miesięcy,
Wodzisław

Karolina (1,5 roku) i Piotr (5 lat)
Łopacz, Lubomia

Tomasz Klon, rok i 7 miesięcy,
Bluszczów

Dawid Piecha, roczek,
Wodzisław

Martyna Matuszek, 5 lat,
Lubomia

Marcin Pietrwalski, 6 lat,
Lubomia

Julia Seget, 5 lat,
Lubomia

Jakub Widera, 6 lat,
Lubomia

Natalia Gajzler, 6 lat,
Turza

Radek Frysztacki, 6 lat,
Turza

Kinga Kwiatkowska, 6 lat,
Turza

Kevin Przybyła, 6 lat,
Turza

Kamil Domagalski, 6 lat,
Skrzyszów

Simona Pluta, 6 lat,
Skrzyszów

Mikołaj Nawrat, 6 lat,
Krostoszowice

Marek Rajwa, 4 lata,
Skrzyszów

Emilia Najda, 5 lat,
Skrzyszów

Klaudia Kubica, 4 lata,
Skrzyszów

Julia Tkocz, 4 lata,
Skrzyszów

z nagrodami
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�

WYGRAJ KSIĄŻKĘ Z PRZEPISAMI SIOSTRY ANASTAZJI. Aby wygrać wyślĳ SMS na numer 7101 (koszt 1 zł + VAT) z preﬁksem NRE i drugim
oraz czwartym wyrazem z hasła. Konkurs trwa do poniedziałku 6 czerwca 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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MARKLOWICE

Zawrót głowy
na ﬁniszu

– „Mama, tata i ja”, czyli wielopokoleniowe spotkanie w przedszkolu

Dzieci „wyprodukowały” papier, a następnie na nim pisały

był „dom mody” z murzyńskimi strojami, zaś w „salonie piękności” każdy mógł

wybrać dla siebie niepowtarzalny makijaż. Dla miłośników egzotycznych rytmów
otwarto „szkołę tańca, a
dla pilnych uczniów – „murzyńską szkołę” z bajkami o
egzotycznych zwierzętach,
puzzlami i kolorowankami.
Nie zabrakło domowych wypieków, bigosu i kiełbaski z
grilla. – To spotkanie łączy
trzy ważne wydarzenia:
Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca, dlatego
stworzyliśmy im okazję do
wspólnej zabawy i rozmowy
– mówi Ewa Winkler, dyrektor przedszkola. – Takie działania jednoczą i stwarzają
okazję by być z sobą, a nie
obok siebie – dodaje.
Spotkanie zorganizowane
zostało przez przedszkole i
Urząd Gminy w Marklowicach.
(abs)

Najpierw zawody, potem zabawa
Po Gorzyjadzie imprezę
zdominowały wokalne popisy zaproszonych zespołów.
Najpierw pojawił się na niej
znany z biesiadnej muzyki
zespół „Karpowicz Family”.
Zaskoczył chyba nie tyle fenomenalnym wykonaniem
swoich utworów, co nad wyraz skąpymi kreacjami tancerek, pląsających na scenie.
Dla podpatrujących koncert

dzieci nie zabrakło innych
atrakcji, przygotowanych
przez zespoły działające przy
WDK, klaunów z Centrum
Europy oraz zespół taneczny Diablo. Wieczorem scenę
opanowała grupa „Jambo
Africa”. Końcówka to już
zabawa plenerowa z DJ’em
oraz pokazy tancerzy ognia.

FOT. ARTUR MARCISZ (2)

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzycach. Po prawie
dwugodzinnej rywalizacji
najwięcej punktów zgromadzili strażacy i to oni zostali
zwycięzcami tegorocznej Gorzycjady. Tylko o punkt uległa im drużyna urzędniczek.
Do rywalizacji niestety nie
przystąpili mieszkańcy, dla
których organizatorzy przygotowali dwa miejsca.

Urzędniczki w przeciąganiu radziły sobie nadzwyczaj dzielnie

„Karpowicz Family” zachwycał nie tylko śpiewem...

(art)

nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 9
maja odbyło się 12 spotkań
autorskich. Obecnie trwa X
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. 1 czerwca z
okazji Dnia Dziecka na skwerze przed biblioteką odbędzie
się festyn pt. „Książka jest od
tego, by bawić się na całego”.
Dzień później w bibliotece
gościć będzie pisarka Beata
Ostrowicka, a uroczyste zakończenie projektu zaplanowano na 3 czerwca, godz.
10.00.
(raj)

W maju chóry aktywne

FOT. TOMASZ RAUDNER

kłęby pary, mieszało żelowe
cuda, tworząc przeróżne
mikstury i eliksiry. Tuż obok

W „salonie piękności” każdy mógł wybrać dla siebie niepowtarzalny makĳaż

GORZYCE Tłumy gości bawiły się na XI Dniach Gminy
Gorzyce, które odbyły się w
słoneczną niedzielę 29 maja
przy Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach.
Tradycyjnie już impreza
rozpoczęła się Gorzycjadą,
czyli zmaganiami drużyn złożonych ze strażaków, urzędniczek, radnych, gospodyń,
młodzieży i uczestników

WODZISŁAW We wtorek 24
maja na skwerku przed biblioteką dzieci miały możliwość wzięcia udziału w
pokazie czerpania papieru
połączonym z warsztatami.
Trzeba było nie lada siły,
aby bez pomocy „mnicha”
czuwającego nad całością
wycisnąć nadmiar wody i
uzyskać należytą grubość
papieru. Warsztaty były częścią projektu „Książkowy zawrót głowy”, realizowanego
przez Miejską i Powiatową
Bibliotekę Publiczną dzięki
wsparciu ﬁnansowemu Mi-

Przednia zabawa i wymarzona pogoda towarzyszyły spotkaniu w Marklowicach

FOT. PP W MARKLOWICACH (2)

„Mama, tata i ja” to coroczna impreza, organizowana od dwunastu lat w
Przedszkolu Publicznym
w Marklowicach. W tym
roku
wielopokoleniowe
spotkanie, w którym 25
maja uczestniczyły dzieci,
rodzice i dziadkowie, po raz
pierwszy odbyło się w nowej
placówce przedszkolnej. Na
rozległym parkingu i w nowoczesnym ogrodzie, na
uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Były uwielbiane przez dzieci dmuchane
zamki, karuzela, trampolina
i ścieżka zdrowia. Przygotowano również „wioskę murzyńską”, gdzie można było
zwiedzić „dom szamana”.
Dwóch czarodziejów razem
z dziećmi wyczarowywało

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Salon piękności
i murzyńska szkoła

Chór Echo podczas festiwalu Regina Coeli w Radlinie

PSZÓW, RADLIN Dziesięć
zespołów, na jedenaście zakwaliﬁkowanych do eliminacji, zmagało się 21 maja
w pszowskim sanktuarium
o pięć miejsc w ﬁnale Festiwalu Pieśni Maryjnej Magniﬁcat 2011. Impreza odbędzie
się 17 września w Piekarach
Śląskich. Zespoły występowały w trzech kategoriach:
chórów młodzieżowych, jednorodnych i mieszanych. Jury
wyróżniło rybnicki chór mieszany Bel Canto, który odebrał puchar prezesa Okręgu
Wodzisławskiego. Chór męski
Echo wyróżniono pucharem
burmistrza Pszowa, natomiast
chór Basilica Cantans uhonorowany został pucharem
starosty wodzisławskiego. Puchar prezydenta Wodzisławia
traﬁł do chóru Słowacki, natomiast Chór Seraf doceniony
został pucharem burmistrza
Radlina.
Pszowską eliminację zorganizowali Okręg Wodzisławski Śląskiego Związku
Chórów i Orkiestr, starostwo,

urzędy miast Pszowa, Radlina i Wodzisławia oraz paraﬁa
NNMP w Pszowie.
Z kolei 27 maja w kościele
Wniebowzięcia NMP w Radlinie-Biertułtowach odbył
się trzynasty Festiwal Pieśni
Maryjnych Regina Coeli. Tym
razem wystąpiły tylko dwa
zespoły śpiewacze – Echo i
Chór Mieszany Harmonia z
Jejkowic. W tym roku festiwal
poświęcony był błogosławionemu Janowi Pawłowi II oraz
tradycyjnie mamom z okazji
Dnia Matki. Zespoły pod dyrekcją Tymoteusza Kubicy
i Krzysztofa Mańczyka zaprezentowały swój program
pieśni maryjnych w ramach
nabożeństwa majowego. Na
zakończenie połączone chóry wraz z licznie zebranymi
wiernymi zaśpiewały Barkę. W podzięce za udział w
koncercie zespoły otrzymały
okolicznościowe statuetki i
dyplomy, które wręczali ks.
prałat Alfred Wloka, ks. Rafał Woźnica i Krystian Dziuba,
organizator imprezy. (tora)
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WIEŚCI

z Funduszu

Dostaliśmy szansę i jej nie zmarnowaliśmy
Podsumowaniu dotychczasowych efektów części
środowiskowej Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wdrażanym w kraju projektom
z zakresu gospodarki odpadami poświęcone było
cykliczne spotkanie przedstawicieli Instytucji Wdrażających i Pośredniczących
w realizacji tego programu
jakie odbyło się 19 i 20 maja
w Dźwirzynie.
WFOŚiGW w Katowicach
reprezentowali Gabriela Lenartowicz – prezes zarządu i
Adam Liwochowski – zastępca prezesa oraz specjaliści
Funduszu na co dzień opiekujący się beneﬁcjentami,
których projekty uzyskały
doﬁnansowanie w ramach
POIiŚ.
Uczestniczący w konferencji wiceminister środowiska

Stanisław Gawłowski poinformował, że już teraz można
powiedzieć, że Polska potraﬁła skutecznie wykorzystać
szanse jaką stworzyły unijne
dotacje na dostosowanie stanu środowiska naturalnego
do wymogów europejskich.
Wydano 511 ministerialnych
potwierdzeń o przyznaniu
przez Komisję Europejską
doﬁnansowania oraz podpisano 473 umowy o wsparciu
unijnymi dotacjami inwestycji na łączną kwotę ok. 14,3
mld złotych. Ponad 2,6 mld
zł już wypłacono beneﬁcjentom POIiŚ. Z prezentowanej
przez ministra Gawłowskiego mapy rozmieszczenia w
Polsce planowanych bądź realizowanych inwestycji w zakresie gospodarki odpadami
wynika, że woj. śląskie takich
projektów posiada najwięcej
w kraju.

Uczestnicy podsumowali dotychczasowe efekty działań

Przypomnijmy, że nasz
region jest również liderem
krajowym w zakresie pozyskiwania europejskich dotacji
także na zadania dotyczące
gospodarki wodno-ściekowej. W sumie beneﬁcjenci ze
Śląska podpisali 29 umów
o doﬁnansowanie przedsięwzięć proekologicznych ze
środków europejskich, w tym

16 z NFOŚiGW (powyżej wartości 25 mln euro) i 13 z WFOŚiGW (do 25 mln euro).
Tylko dzięki projektom
monitorowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, region otrzyma zastrzyk ponad
400 mln zł dotacji unijnej na
zadania o wartości przekra-

Tak się rozbraja ekologiczne bomby

W tym roku ostatecznie
zlikwidowane zostaną pozostałości po Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacji
Budowlanej „Izolacja” w
Ogrodzieńcu, w których
od lat znajdowało się kilka
tysięcy ton odpadów zawierających trujący azbest.
Taki wniosek nasuwa się po
wizji lokalnej przeprowadzonej 16 maja na miejscu
usuwanej od roku jednej
z największych w Polsce
bomb ekologicznych w
Ogrodzińcu.
Uczestniczyli w niej Gabriela Lenartowicz – prezes
WFOŚiGW w Katowicach
oraz Ewa Maniecka – kierownik Zespołu Ochrony Atmosfery, Gospodarki Odpadami
i Ochrony Powierzchni Ziemi, władze powiatu zawierciańskiego, przedstawiciele

wykonawców prac a także
pracownicy Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pieniądze na usuwanie tego
zagrożenia pochodzą ze
wspólnego projektu, który zakłada przeznaczenie na ten
cel w postaci dotacji 3 mln
zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu i ponad 12
mln zł z Narodowego Funduszu. Likwidacją odpadów
azbestowych zajmuje się
konsorcjum pięciu specjalistycznych ﬁrm.
Do tej pory – jak pokazali
przedstawiciele wykonawców – udało się wykonać
zdecydowaną część najtrudniejszych prac. Rozebrano
18 fabrycznych budowli,
odpady zawierające azbest
spakowane już zostały do
specjalnie oznakowanych

Prezes Gabriela Lenartowicz podczas spotkania w Ogrodzieńcu

grubych worków – tzw. bigbagów, które systematycznie
wywożone są do zakładów
zajmujących się utylizacją
azbestu.
Żeby ograniczyć do minimum zagrożenie skażenia
pyłem azbestowym środowiska oraz pracujących przy
rozbrajaniu tej bomby ludzi,
zastosowano nadzwyczajne
środki ostrożności. Odpady
przed ich demontażem były
zraszane specjalną antypyłową substancją, zamontowano też ekrany akustyczne
oraz foliowe tunele.
Przy okazji prac rozbiórkowych okazało się, że
trujących odpadów w Ogrodzieńcu jest więcej o ok. 2
tysiące ton niż szacowano.
Wykryto także skażenie
gleby masą azbestową z dodatkiem ropy. To efekt stosowanej w latach 60 i 70-tych
technologii czyszczenia urządzeń fabrycznych polegającej
na spuszczaniu do otworów
w posadzkach skażonej azbestem ropy. Teraz eksperci ze
specjalnej komisji geodezyjnej ocenią w jaki sposób
bezpiecznie można się tego
pozbyć .
Starosta
zawierciański
Rafał Krupa oraz wicestarosta Jan Grela wizytując
teren robót zwrócili uwagę

na towarzyszące całemu
przedsięwzięciu duże zainteresowanie i poparcie
mieszkańców, radnych i
dziennikarzy. Wszyscy – mówił starosta – patrzą pracującym ekipom na ręce z myślą,
że dzięki temu będą mogli tu
żyć bezpiecznie.
Z kolei Gabriela Lenartowicz nie kryła zadowolenia,
że likwidacja tej ekologicznej
bomby już jest faktem. Udało
się po wielu latach niemocy i
papierowych ekspertyz udowodnić, że wspólnie można
zmieniać środowisko tak, by
ludzie mogli od razu odczuć
zmiany na lepsze. Determinacja i chęć działania lokalnych
władz przy wsparciu instytucji ﬁnansujących ochronę
środowiska, zdziałać mogą
wiele i to co stało się w Ogrodzieńcu jest przykładem dla
innych posiadaczy bomb
ekologicznych – mówiła G.
Lenartowicz.
Produkcję wyrobów azbestowych w Ogrodzieńcu
rozpoczęto jeszcze przed II
wojną światową. W okresie
powojennym zakład wyprodukował 128 mln m kw.
produktów zawierających
azbest. W 1998 roku zamknięto przedsiębiorstwo,
ale problem pozostał. Powstałe odpady zawierające

czającej 800 mln zł. Zbudowanych za te pieniądze zostanie
m.in. 300 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 13 km
sieci wodociągowej. Powstanie 56 przepompowni, dwie
nowoczesne oczyszczalnie i
dwa zakłady gospodarowania
odpadami oraz kompostownia, sortownia i składowisko
odpadów.
(eco)
ten trujący minerał w ilości
ok. 300 tys. m sześc. traﬁały
na dzikie wysypisko, w obrębie dawnego wyrobiska
górniczego WIEK. Przez kilkanaście lat trwały dyskusje
o to kto i za co ma zlikwidować pozostałe po fabryce
odpady. W 2009 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach sﬁnansował opracowanie realnego programu skutecznej
likwidacji tej ekologicznej
bomby. Wkrótce Narodowy
i Wojewódzki Fundusz przeznaczyły na ten cel środki.
Wyznaczono terminy realizacji, sposoby ﬁnansowania
całkowitej likwidacji pozostałości fabrycznych oraz
przykrycia ziemią i zrekultywowania prawie 6 hektarów
składowiska niebezpiecznych odpadów.
Szacuje się, że w Polsce jest ok. 15 mln ton
wyrobów azbestowych stosowanych najczęściej w budownictwie. Najwięcej- w
województwach: mazowieckim, lubelskim, wielkopolskim i śląskim. W naszym
regionie znajduje się jeszcze
ok. 100 tys. ton produktów
zawierających ten trujący minerał. Do 2032 roku na terytorium naszego kraju powinny
zniknąć wszystkie materiały
zawierające azbest.

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)

WYBIORĄ NAJLEPSZY
FILM
Zakończyło się przyjmowanie
zgłoszeń do konkursu „Euroﬁlmowanie”, przeznaczonego
dla uczniów szkół średnich oraz
studentów uczelni wyższych z
terenu województwa śląskiego.
Organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem konkursu jest wypromowanie w ten sposób inwestycji
w zakresie ochrony środowiska
zrealizowanych w województwie
śląskim dzięki środkom POIiŚ.
Przypomnijmy, praca konkursowa
musiała 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. Laureatom przyznane zostaną nagrody rzeczowe:
laptop, ipad i oprogramowanie
graﬁczne.
SZYBKO NA ZAKRĘCIE
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. O sukcesie gliwickiego projektu zdecydowała opływowa konstrukcja i spłaszczona
sylwetka pojazdu, lekka i wytrzymała obudowa wykonana z włókna węglowego oraz umiejętności
młodych konstruktorów, którzy zasiedli za kierownicą. Dzięki temu
nisko osadzony i stabilny bolid
mógł pokonywać wszystkie zakręty z maksymalną prędkością.
CIEPŁO W MIESZKANIU
Decyzją Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach
raciborska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” otrzyma
wsparcie ﬁnansowe w wysokości
ponad 900 tys. zł na zabudowę
powietrznych pomp ciepła i kolektorów słonecznych w sześciu
wielorodzinnych budynkach. Te
nowoczesne instalacje służące
zmniejszeniu kosztów ogrzewania
uzyskają mieszkańcy domów przy
ulicach Chodkiewicza, Królewskiej,
Lotniczej i Siwonia w Raciborzu.
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Witam! Ten malec, na zdjęciu z mamą Urszulą, to ja, Natan Dziurdzia. Urodziłem się 13 maja, o godz.
22.00. Ważyłem wówczas 4000 g i miałem 57 cm. W domu czeka już na mnie tatuś Grzegorz i braciszek, 4-letni Rafałek.

Witam! Jestem Tymon. Takie imię wybrali dla
mnie rodzice: Daria i Tomasz Sulkowie z Rybnika. Urodziłem się 21 maja o godz. 21.15. Ważyłem wtedy 3550 g i miałem 55 cm. W domu
czeka na mnie 2-letni braciszek Miłosz.

Cześć! Ta śliczna, śpiąca dziewczynka to ja,
Amelia. Moi rodzice: Marcelina Caniboł-Smyla
i Arkadiusz Smyla po raz pierwszy uścisnęli mnie
21 maja o godz. 22.10. Ważyłam wtedy 3600 g
i miałam 55 cm. W domu w Skrzyszowie czeka
na mnie 2-letnia siostrzyczka Julia.

Dzień dobry! Ten śliczny malec, na zdjęciu z tatą Pawłem, to – ja Staś Usarek. Moja mama Ewelina i tata
Paweł po raz pierwszy uścisnęli mnie 13 maja, o godz. 18.30. Ważyłem wtedy 3400 g i miałem 55 cm.
W domu w Rydułtowach, gdzie zamieszkam, czeka na mnie siostrzyczka, roczna Zosia.

Cześć! Ten słodki malec to ja, Patryk. Jestem
pierwszym dzieckiem Beaty i Wiesława. Urodziłem się 21 maja, o godz. 20.00. Ważyłem
wówczas 4330 g i miałem 59 cm. Zamieszkam
w Radlinie.

Witam! Ten śpiący maluszek, to ja – Milan.
Takie imię zaplanowali dla mnie mama Judyta
i tata Kamil Mazelanikowie. Po raz pierwszy
zobaczyli mnie 20 maja o godz. 21.00. Ważyłem wtedy 3600 g i miałem 56,5 cm. W
domu w Jejkowicach czeka na mnie 4-letnia
siostrzyczka Oliwia.

Cześć! Jestem Marylka. Moja mama Alina
Niestrój-Pypeć i tata Henryk Pypeć po raz
pierwszy zobaczyli mnie 16 maja o godz.
10.29. Ważyłam wtedy 3200 g i miałam 54
cm. Zamieszkam w Pstrążnej.

Dzień dobry! Nazywam się Bartosz. Jestem
drugim dzieckiem Barbary i Bogdana Stuków z
Pszowa. Urodziłem się 24 maja o godz. 7.05.
Ważyłem wówczas 3460 g i miałem 56 cm. W
domu czeka na mnie 4-letnia Julia.

Cześć! Wita wszystkich Lena Łabiak. Moi rodzice: Bożena i Krzysztof po raz pierwszy zobaczyli
mnie 24 maja, o godz. 9.15. Ważyłam wtedy
3550 g i miałam 57 cm. W domu w Rybniku
czeka już na mnie 4-letnia siostrzyczka – Iga.

To słodko śpiące maleństwo to ja – Bartosz
Sitek. Jestem pierwszym dzieckiem Weroniki i
Krystiana z Rogowa. Rodzice po raz pierwszy
uścisnęli mnie 22 maja o godz. 21.05. Ważyłem
wtedy 2780 g i miałem 51 cm.

Cześć! Jestem Patryk. Moja mama Michalina
Murańska i tata Grzegorz po raz pierwszy zobaczyli mnie 16 maja o godz. 4.55. Ważyłem
wtedy 3100 g i miałem 56 cm. Zamieszkam
w Rydułtowach.

Witam! Nazywam się Dawid Firla. Jestem
drugim synem Diany i Ireneusza z Jastrzębia-Zdroju. Urodziłem się 3 maja o godz. 17.50.
Ważyłem wówczas 2775 g i miałem 52 cm. W
domu czeka na mnie 4-letni braciszek Tymek.

Dzień dobry! Jestem Justynka Kocoń. Takie imię wybrali dla mnie mama Aleksandra i tata Piotr, z którym
jestem na zdjęciu. Urodziłam się 23 maja, o godz. 8.49. Ważyłam wówczas 3450 g i miałam 54 cm.
W domu w Szymocicach czeka na mnie 2-letni braciszek, Bartosz.

Witam! To śpiące maleństwo to ja, Zuzia. Takie
imię wybrali dla mnie mama Halina i tata Zbigniew Bugielowie. Urodziłam się 21 maja, o
godz. 14.40. Ważyłam wtedy 3150 g i miałam
55 cm. W domu w Radlinie z niecierpliwością
czeka na mnie 6-letni braciszek – Patryk.

Dzień dobry! Nazywam się Wiktor Cynalewski.
Jestem pierwszym dzieckiem Iwony i Marcina.
Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie 21 maja,
o godz. 19.50. Ważyłem wtedy 3140 g i miałem
53 cm. Zamieszkam w Raciborzu.

Witam! Ta śliczna istotka na zdjęciu to ja, Zuzanna, Maria. Takie imiona wybrali dla mnie mama Magdalena, z którą jestem na zdjęciu i tata Michał Granieczni z Gaszowic. Urodziłam się 16 maja o godz.
11.28. Ważyłam wówczas 2650 g i miałam 53 cm.

38 ogłoszenia drobne
MOTORYZACJA
SPRZEDAM

• Samochody używane, 2- 3-letnie,
z gwarancją, tańsze nawet o połowę
od nowych! Auto Salon Kubica, Rydułtowy, ul. Bohaterów W-wy 83, www.
eckubica.otomoto.pl, tel. 605-330-822.
• Sprzedam motocykl kawasaki - vulcan, poj. 750, 1987 r., stan bdb, Racibórz, 667-980-258.
• Renault clio, 2002 r., 1,5 DCI, klima, 4 x
poduszki, wspomaganie, 5-drzwiowy,
cena 11.500, 513-923-722.
• Renault thalia, 2001 r., 78.000 km,
serwisowana, metalik, jak nowa, cena
7.500, 505-265-501, 32-419-84-23.
• Sprzedam vw golfa III 1,6 benzyna,
1996 r., przebieg 171 000. 3-drzwiowy,
ABS, wspomaganie, poduszki powietrzne, c. zamek, radio mp3, opony
letnie + zimówki. Bezwypadkowy. Tel.
608-012-075.

• VW polo, 1996 r., 1,4, przebieg
131.000. Wspomaganie, el. szyby, autoalarm, CD radio, 608-023-065.
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, 604344-033, 793-913-434.
• Kupię auto osobowe, dostawcze, busy
każdej marki. Także do wyrejestrowania, dojeżdżamy, tel. 601-555-581.

• 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.

• Skup, sprzedaż samochodów za gotówkę. Płacimy najlepiej, 792-785-493.
• Auto-skup – wszystkie marki, 503094-857.
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• Kupię samochód typu kombi (marka
dowolna) w dobrym stanie (benzyna,
gaz) do 6.000 zł, 603-460-249.

• Atrakcyjne pożyczki oprocentowanie
już od 6,95%. Wyślij sms: kasa na numer
519-318-254 lub dzwoń 32-415-88-21.

• Hamaro s.c. – złomowanie samochodów, transport gratis. Koncesja,
32-415-19-91, 691-960-146.

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

• 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 fiata pandę 1.3 multijet, max.
4-5 lat, z klimatyzacją. tel. 606-938-321.
• Kupię wszystkie auta: całe
pełnosprawne, uszkodzone, skorodowane, płacę najlepiej! Gotówka,
przyjazd natychmiastowy, 605-402565, 511-504-058.

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

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

• Konsolidacje kredytów do 150 000
zł bez prowizji, poręczycieli i zabezpieczeń - decyzja w 1 dzień, tel. 32434-02-78, 609-868-877.

• Skupujemy za gotówkę samochody osobowe, dostawcze, motory,
quady, pełnosprawne i do remontu,
533-720-416.

• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne,
hipoteczne, oddłużeniowe, pożyczki
pozabankowe, Wodzisław Śl., ul. Kubsza 8, 32-726-73-96, 606-765-223.

INNE

• Tylny most na kołach bliźniakach, koła
16’’ – sprzedam, cena 800 zł, tel. 607645-044.

BIZNES
• Dochodowa praca dla 50+. Organizacja sieci dystrybucji L-argininy.
Racibórz, Opawska 83b/6, tel. 606758-161.

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

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

• Kredyty samochodowe na oświadczenia o dochodach, 32-454-71-71,
606-765-223.
• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne,
nieterminowe spłaty, chwilówki, Wodzisław Śl., ul. Średnia 2, 32-454-71-71,
606-765-223.

GASTRONOMIA

KREDYTY - POŻYCZKI

• Chwilówki na dowód osobisty, zajęcia
komornicze, 32-726-73-96, 606-765223.

• Kredyty hipoteczne, konsolidacyjne,
nieterminowe spłaty, na działalność
gospodarczą do 1 miliona złotych, 32454-71-71, 606-765-223.
• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, ze złą historią BIK, oddłużenia,
chwilówki, Racibórz, Drzymały
26/26, tel. 531-666-396.
• Prywatne chwilówki, 200-800 zł,
akceptowany komornik, Drzymały
26/26, tel. 531-666-396.

• Sprzedam dom w Raciborzu, ogród,
garaż (spokojna dzielnica, ul. Gwiaździsta, dach okna, drzwi, c.o. gazowe,
brukowanie, wszystko nowe), cena
100.000 - 90.000 euro, 696-212-669.

MATRYMONIALNE
• Biuro matrymonialne. Znajdź swoją
drugą połówkę. Racibórz, 32-414-07-77,
500-776-920. Serdecznie zapraszamy.
• Poznam dyskretną panią i zasponsoruję, 886-708-056.

• Sprzedam nowo powstały dom,
stan surowy zamknięty, Krzanowice,
działka 10 arów, 170 m kw., 605-454546.

• Największe centrum matrymonialnozapoznawcze, setki ofert, fotokatalogi.
Codziennie od 13.00 do 19.00, 32-42602-92, 696-478-189.

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

• Pan, wolny, 63 lata, pozna miłą, uczciwą panią, 519-598-077.

• 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.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

• Sprzedam działkę, Studzienna, 19,5
ara, ul. Henryka Pobożnego, 80.000
do negocjacji, 666-084-496.

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

• 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.
• Ładna działka budowlana w Łańcach,
uzbrojona, ogrodzona - 22 ary, 30 zł/m
kw., 502-658-785.
• Grunty pod Raciborzem - inwestycyjne i budowlane sprzedam. 501-863965.

• 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 mieszkanie 4-pokojowe, 75
m kw. na Ostrogu na 2 piętrze tel. 500126-468.
• 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 oraz działkę budowlaną w Kietrzu, cena do uzgodnienia,
tel. 77-485-43-49. Wielkość domu
przystosowana do prowadzenia działalności gospodarczej, w cenie domu
5-arowa działka budowlana.
• Sprzedam lub wynajmę lokal o pow.
35 m kw., przy ul. Pomnikowej w Raciborzu, 512-333-516.

• Sprzedam kawalerkę, 38 m kw., Racibórz, tel. 500-642-762.

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

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

• Sprzedam sklep ogólnospożywczy,
o pow. 89 m kw., Raciborz, os. Starowiejska, 32-415-04-62 po godz. 20.00.
• Sprzedam kawalerkę, na Ostrogu, 27
m kw., II piętro, nowe okna, wyremontowana łazienka, 504-985-258.
• Sprzedam działkę rekreacyjną. Racibórz, Rybnicka, ogród działkowy Ulga
nr 15. Murowana altanka, cena 3.000 zł,
503-131-232.
• Atrakcyjne mieszkanie 61,5 m kw.,
Ip/II, Chełmońskiego, Racibórz, świetna
lokalizacja, dodatkowo garaż, 785-480437.
• Sprzedam garaż, Racibórz, Żorska,
od zaraz, tel. 601-471-148.

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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Wyróżnij swoje ogłoszenie – tylko

POGRUBIENIE*

• Sprzedam działkę na Księżycu.
Tanio. Tel. 000-000-000.
* Czcionka pogrubiona, kolor czarny

• Sprzedam kawalerkę 30,5 m kw.,
parter, Racibórz, Lotnicza, cena 71.000,
602-368-550.
• Działka budowlana, 20 arów. Strzybnik, 32-410-50-78, dzwonić proszę po
20.00.
• Sprzedam mieszkanie, 52,3 m kw., IV
piętro, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka,
opomiarowane. Racibórz, Chodkiewicza, 606-179-414.
• Sprzedam kawalerkę 40 m kw., parter, Racibórz, Ogrodowa, możliwość
przekształcenia mieszkania w lokal
gospodarczy lub biuro, cena 77.000,
502-296-408.
• Mieszkanie 54,7 m kw., 2-pok. Mysłowicka, blok 4-piętrowy, nowa elewacja.
Wymienione okna, zadbana klatka,
spokojne sąsiedztwo, cena do negocjacji. tel. 516-135-654.
• Sprzedam 1,5 hektara pola, 32-417-5840 dzwonić po 20.00.
• Sprzedam mieszkanie, 60 m kw., po
gruntownym remoncie, spokojna okolica, cena do negocjacji, 888-192-168.
• Sprzedam dom w Chróstach 540 m
kw., 4 garaże, działka o pow. 3 ha, 608815-941.
• Sprzedam 10-arowe działki budowlane w miejscowości Bluszczów - media.
tel. 784-379-566.
• Sprzedam działkę budowlaną w Markowicach obok osiedla Słoneczny Stok,
tel. 666-089-040.
• Działka budowlana, Rybnik-Zebrzydowice 1595 m kw., Azyl, 665-006-111.
• Dom w Książenicach 300 000 zł, cena
do negocjacji. Azyl, 665-006-111.
• Dom Marklowice, 120 m kw., cena 110
000 zł. Azyl, 883-903-012.
• Duża kamienica do sprzedaży w centrum Rybnika. Azyl, 665-005-111.
• Działka rolna z możliwością zabudowy i podziału, Głożyny, 3000,35 m kw.,
cena 120.000 zł, Azyl, 665-002-111.
• Dom jednorodzinny 100 m kw., garaż
wolno stojący 31 m kw., na działce
5000 m kw. teren mieszkalno-usługowo-przemysłowy, cena 390.000, Racibórz, sprzedaż prywatna bez pośredników, 889-547-464.
• Dwie działki pod inwestycje 1 ha
każda, Kornice k/Raciborza, 600368-683.
• Sprzedam działki budowlane, Racibórz Miedonia, tel. 501-540-146.
• Sprzedam dom jednorodzinny, Nędza, ul. Słoneczna 1. Przedwojenne
meble z 1941 (kuchnia komplet),
0049/1578-7147-531.
• Sprzedam dom Czyżowice, pow.
mieszkalna 170 m kw., po remoncie,
działka ok. 13 arów, 509-988-007.
• Sprzedam mieszkanie 47 m kw., I
p., Racibórz, Ludwika, 32-415-54-36
w godz. 17.00-20.00.

RAMKA*

• Kupię kota w butach (czerwone kozaki).
* Czcionka czarna, ramka czarna

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.

* Czcionka biała, tło czarne

• Wynajmę 2 pokoje po remoncie, Racibórz, Żorska, 514-754-889.

• Działka budowlana, Kokoszyce,
88.000 - 1134 m kw., Domex, 502-631748.

• Na wynajem dom bliźniak, Wodzisław
Śląski-Zawada, 220 m kw., cena 1.500
zł. Azyl, 665-005-111.

• Działki, Czyżowice, 55.000, Domex,
502-631-748.

• Piekarnia do wynajęcia, Wodzisław
Śląski, cena 3 000 zł (do negocjacji)
Azyl, 883-903-012.

• Dom, Czernica, 330 000, Domex, 502631-748.
• Mieszkanie na parterze, 61 m kw, 3pokojowe, kuchnia, łazienka, wc, c.o.
etażowe na prąd 380 V, nowe okna,
centrum Raciborza na cele mieszkaniowe lub usługowe, 607-841-581.
• Sprzedam działkę budowlaną, 1200
m kw. w Krostoszowicach przy ul.
Wodzisławskiej, w atrakcyjnej okolicy z bliskim dostępem do mediów.
tel. 506-105-792.
KUPIĘ

• Kupię działki budowlane, tel. 602397-005.
• Kupię działkę budowlaną, tel. 507-518194 lub 0049-173-959-05-64.
POSIADAM DO WYNAJĘCIA

• 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.
• Do wynajęcia pomieszczenie warsztatowo-magazynowe 120 m kw.,
Raciborz, Rybnicka 29 (WSTW), cena
do uzgodnienia, 32-415-29-47.
• Do wynajęcia lokal 25 m.kw., I piętro,
Wodzisław Rynek, 604-461-911.
• 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.
• 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,
Racibórz, 502-615-157.
• Wynajmę wyremontowane i częściowo umeblowane, 2-pokojowe
mieszkanie, 48 m kw. Czynsz wraz
z odstępnym 1.100 zł + media, kaucja
3.300 zł, Racibórz, Łąkowa, 601-909619 (w godz. 9.00 – 19.00).

• Wynajmę od 1 lipca kawalerkę, umeblowana, cena 800 zł plus media, kaucja 800 zł, 604-791-942.
• Do wynajęcia lokale użytkowe, 900
i 300 m kw., Racibórz, ścisłe centrum,
parter, parking, 661-116-077.

• Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie,
Racibórz, Chełmońskiego, od 1 lipca,
513-708-834.

• M2 na wynajem w centrum Rybnika,
cena 900 zł. Azyl, 665-005-111.
• Wynajmę halę w Raciborzu, pow. 98
m kw. pod usługi lub magazyn, tel. 722159-433, 32-415-21-61.

• 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, 71385-20-18, 601-759-797.
• Night Club Fantasy w Raciborzu zatrudni tancerki, masażystki, hostessy.
Wysokie zarobki, 515-364-733.
• Sweet Kittys zatrudni atrakcyjne callgirls, najlepsze dochody z możliwych,
Polska, Niemcy, kraje Unii, dyskretnie,
784-278-389.

• Do wynajęcia umeblowane mieszkanie 2-pokojowe, Racibórz, 788-713-414.

• Zatrudnimy pracowników do ochrony
obiektów handlowych w Rybniku, 509242-803.

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

• Przyjmę doświadczonego lakiernika 694-189-486

• Sklep do wynajęcia, Wodzisław Centrum, 509-842-422.
• Wynajmę garaż w centrum Raciborza,
691-391-129.
• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe,
Raciborz Ostróg, po remoncie, 750 zł +
media, kaucja, tel. 501-469-465.
• Wynajmę pub w centrum Wodzisławia
1500 m-c, Domex, 788-365-643.
• Wynajmę mieszkanie, pow. 64 m , Racibórz, tel. 604-126-328, 660-980-315.
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• Racibórz centrum, do wynajęcia lokal
handlowy obok rynku, 50 m kw., duże
witryny, 784-052-775.
• Wynajmę mieszkanie w centrum
Raciborza, ul. Długa, 36 m kw., 700 miesięcznie, 2100 kaucja, 784-052-775.
• Wynajmę pokoje na cele mieszkalne
lub biuro dla firm (i nie tylko) w domu
wolno stojącym, internet, miejsce parkingowe, Racibórz, 696-728-592.
• Do wynajęcia kawalerka, Racibórz,
Rybnicka, tel. 502-207-931.
• Wynajmę pokój dla 1-2 studentek
lub kobiecie pracującej w centrum
Raciborza, umeblowany, TV, internet, 609-55-88-73.
• Wynajmę dwupokojowe mieszkanie
w Raciborzu (od 01.07), 666-505-189.
• Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie
w Raciborzu - róg Ocickiej i Mariańskiej,
tel. 509-269-813.
• Wynajmę warsztat ślusarski, samochodowy. Wiata, tokarki, prasa, piła,
kompresor, plac. Głożyny 600-312-565
Sprzedam betoniarki.

• Night Club zatrudni Panie. Oferujemy
zakwaterowanie. Wysokie Zarobki i dowozimy do pracy. tel. 515-364-733.
• 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.
• Praca w Niemczech Austrii: ślusarze/spawacze, elektrycy, mechanicy
oraz różne ciekawe oferty dla różnych grup zawodowych, wymagany
j.niemiecki, tel. 721-210-671.

• Zatrudnię recepcjonistkę i kelnerki
w nieruchomości restauracyjno-rekreacyjnej. Cv proszę przesyłać na adres
biuro@whitered.net.

• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne
rabaty. Pan Samochodzik.

• Zatrudnię pilnie stolarzy lub pomocników stolarza, 693-362-334.
• Firma remontowo-budowlana zatrudni z doświadczeniem murarzy, tynkarzy, malarzy. Umowa o pracę. 607-362522, certus@poczta.onet.pl.
• Zatrudnię: instalatora wod.-kan, murarza-tynkarza, kafelkarza, malarza,
515-182-124 Racibórz.
• Dochodowa praca dla 50+. Organizacja sieci dystrybucji L-argininy.
Racibórz, Opawska 83b/6, tel. 606758-161.

• Nowo powstający salon fryzjerski w centrum Raciborza zatrudni
w zawodzie fryzjer (mistrz), fryzjerka,
692-306-935, 796-644-578.
• Zatrudnimy pracowników do ochrony
obiektów handlowych w Raciborzu,
507-057-879.
• Potrzebna pomoc domowa z okolic
Raciborza z prawem jazdy kat.b, 32414-00-17.

• Sprzedawca do sklepu motoryzacyjnego. Wymagania: wyksz. srednie, mile
widziana znajomość branży, osoba
zorganizowana. 696-937-449. LM +CV
na: motobiuro123@interia.pl.

• Bellavit Sp. z o.o. zatrudni komunikatywne osoby na stanowisko telefonistka w dziale obsługi klienta. Mile
widziane byłe konsultantki firm kosmetycznych, doświadczenie w handlu.
Oferujemy umowę o pracę. Kontakt:
32-784-12-04, 668-038-433.

• Poszukuję mechanika samochodowego oraz uczniów do przyuczenia
zawodu, Ligota Książęca koło Raciborza, 660-536-482, 660-536-483, 32-41055-76.
• Zatrudnimy spawaczy MIG, MAG,
Domgos, Racibórz, Bosacka 52, tel. 504254-071.

• Do wynajęcia pokoje mieszkalne, Racibórz, 400 zł + media, 785-838-363.

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

• Przyjmę fryzjerkę Rogów, tel. 32-45124-69.

• Przyjmę księgową do prowadzenia
pełnej księgowosci w Rydułtowach.
Doświadczenie - 4 lata. Pełny etat. Wynagrodzenie 2200 zł. Tel. kontaktowy
32-453-03-06.

• Przyjmę na stanowisko parkingowego
osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, Racibórz, 503-171-724.

• Praca w Holandii ze znajomością języka ang/niem. Kontakt pon. – pt. 8.00
– 16.00, tel. 32-720-32-22

PRACA

• Poszukuję techników dentystycznych
i stażystę. Pracownia dentystyczna
Denta, Rudnik, Bukowa 4, tel. 606-328127.

• Zatrudnię kucharkę, kelnerki do restauracji w centrum Raciborza. tel. 663135-720, 508-304-750.

• Pawilon usługowy, pow. 100 m kw.
naprzeciw cmentarza wynajmę na dowolną działalność, 500-524-105.

• Wydzierżawimy lokal 159 m kw.,
w Galerii Srebrnej w Raciborzu na
atrakcyjnych warunkach, 602-716-432.

• Firma zatrudni uczącą się panią w solarium w Raciborzu. Cv + foto przesyłać
na praca@ascomsun.pl.

• Kierowca C+E z doświadczeniem na
samochód typu „wanna” PPKMiL Sp.
z o.o. tel. 32-338-08-70.

• Wynajmę mieszkanie o pow. 49 m kw.
w Raciborzu, 696-129-548.

• Wydzierżawimy powierzchnię 8 m
kw. na parterze w Galerii Srebrnej
w Raciborzu, 602-716-432.

• Zatrudnimy od zaraz wykwalifikowanych pracowników budowlanych z Raciborza i okolic, 792-570-278.

• Zatrudnię od zaraz panią do pracy
przy produkcji warzyw. Mile widziane
doświadczenie, tel. 504-222-480.

• 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.

• Lokal do wynajęcia 60 m2 w centrum
Pszowa tel. 32-455-88-30.

DAM PRACĘ

KOLOR*

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

• M-4, Niedobczyce, 105.000, Domex
- 502-631-748.

• M-5, XXX-Lecia - 135000, Domex, 502631-748.

• Dom, Radlin II, 309.000, Domex, 502631-748.

• Poszukuję towarzysza spacerów. Czerwony Kapturek.

• Wynajmę kawalerkę w Raciborzu, przy
ul. Ogrodowej, 513-708-834.

• Do wynajęcia sklep, Racibórz, Opawska (koło Biedronki), cena 700 zł,
0049/6938-7945, 609-224-470.

• Dom Głożyny, 340.000, Domex - 502631-748.

APLA*

• M-3 Niedobczyce 110000, Domex,
502-631-748.

• 2-pokojowe, niski blok, 51 m kw., po
remoncie, stan bardzo dobry, Siwonia,
Lokus, 793-679-367.

• Dom, Marklowice, 99.000, Domex
- 502-631-748.

KONTRA*

• Przyjmę 2 osoby do ankiet, 668-644761.
• Zatrudnię barmana/kę z doświadczeniem do restauracji w centrum Raciborza. Praca na sezon. 501-782-872.
• Przyjmę kobiety z doświadczeniem
do pracy przy warzywach, 608-875-734.
• Poszukuję operatora koparki obrotowej z doświadczeniem, mile widziany
emeryt lub rencista, 791-979-702.
• Atrakcyjna oferta pracy dodatkowej dla byłych i obecnych agentów
ubezpieczeniowych i OFE oraz dla
wszystkich chcących zdobyć zawód
doradcy finansowego - licencja
komisji nadzoru finansowego, 501302-887.

• Przyjmę fachowców do dociepleń budynków, tel. 600-201-251 dzwonić pn.
– pt. 7.00 – 17.00

• Restauracja Dzika Róża w Raciborzu
zaprasza do współpracy kucharki,
kucharzy, pomoce kuchenne i kelnerki, 692-564-144.

• Zatrudnie fachowców na docieplenia.
Dobre warunki, umowa, 696-219-657.

• Konserwatora zatrudnię – praca w Raciborzu, 32-414-00-17.

• Restauracja Swojskie Jadło, Racibórz
zatrudni wykwalfikowanego kucharza
oraz kelnera, kelnerkę z doświadczeniem, 606-823-913, 698-623-315.

• Pilnie zatrudnimy do pracy w Austrii elektryków z dobrą znajomością
j. niemieckiego i niemieckim paszportem. tel. 601-339-620.

40 ogłoszenia drobne
• Zatrudnimy za granicą młode osoby
na produkcji. Mieszkanie gratis. Wymagany język angielski lub niemiecki.
32-410-92-80.
• Pracuj legalnie w Niemczech z liderem Agencją Pracy OTTO. Mamy
pracę dla: pracowników biurowych
– call center, inżynierów, spawaczy,
operatorów maszyn CNC, pracowników technicznych. Czekamy na Ciebie! Kontakt: 32-331-02-50 gliwice@
ottopraca.pl.

• Zatrudnię do pracy w lokalu gastonomicznym w Kuźni Raciborskiej, ul.
Świerczewskiego 2/2. 501-465-402,
32-419-09-00.
• Zatrudnię panów do prac ogrodniczych, Racibórz, tel. 500-524-105.
• Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy C
+ E na kraj, tel. 502-384-876.

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 31 maja 2011 r.

• www.komismax.strefa.pl - zobacz co
możesz dobrze sprzedać lub kupić. Masz
coś zbędnego zadzwoń 603-772-723.

• Racibórz, 45-latka, 888-967-756.

• Muł, flot, węgiel, eko - groszek. Atrakcyjne ceny, 885-100-555.

• Agata TS, 794-189-247

• Węgiel brunatny, węgiel orzech,
groszek, eko-groszek, eko-miał, flot
muł. Na życzenie workowany, 601819-313.
• Przyciemnianie szyb samochodowych i okiennych, atest polski oraz
niemiecki, montaż foli antywłamaniowej, www.cardesign.info.pl
781-905-054.

• Murarzy, pomocników zatrudnię. Praca w Raciborzu, 692-298-666 w godz.
8.00 – 16.00.
• Zatrudnimy kobiety do 45 roku, prawo jazdy kat. B przy segregacji odzieży,
Holandia, 608-679-444, 0031-610-329048.
• Zatrudnimy kobietę w wieku 45-55 lat
z uzdolnieniami technicznymi w Holandii, 608-679-444, 0031-610-329-048.
• Zatrudnię do ociepleń, 511-902646.

• Nowa Magda, 514-219-916.

• 19-latka, Racibórz, 795-666-418.
• Marta Wodzisław, 507-595-561.
• Puszysta, 517-716-218.

• 25, Rybnik, 503-450-983.

• Sprzedaż siatki i sznura do słomy
oraz foli do sianokiszonki po atrakcyjnych cenach. Brzeźnica, Kozielska
10, tel. 32-410-67-91, 696-240-301.

• 513-504-384,41 Rybnik.

• XXL, 514-687-357.
• Namiętna blondynka, 507-526-232.
• Mariola, Rybnik, 502-946-147.

• Sprzedam pierścionek z brylantem 2,3
CT i starą biżuterię XIX w. z diamentami, 77-485-84-26.

• Eromasaże, Rybnik, 795-250-485.

• Noże tokarskie sprzedam, 608-771822, 32-430-11-68.

• Opał wszelkiego rodzaju, drewno
kominkowe, muł od 100zł, eko-groszek, węgiel, ekspresowa dostawa,
gwarancja jakości, 692-236-095.
• Sprzedam stylowy fortepian w dobrym stanie wymagający strojenia,
cena 1 900 zł, tel. 601-503-829. http://
allegro.zumi.pl/piekny-stylowyfortepian-okazja-i1635425400.html.
• Kupię drewno (stare krokwie, deski)
530-349-870, 530-349-871.

• Iza, 37, 518-150-491.
• Kasia, Rybnik, 723-332-204.
• Magda XL, 666-479-320.

• Justyna, 880-725-239, Wodzisław.
• Maja, 792-209-587, Racibórz.
• Claudia, 697-699-505, Racibórz.
• Wodzisław, blondynka, 797-768-138.
• Gosia, 880-591-776, Wodzisław.
• Namiętna, zmysłowa, 883-272-757.
• Marlena, 513-237-012, Racibórz.
• Racibórz, Rynek, 669-460-221.

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

(3"0+6530**

• Dojrzała, 660-821-989.
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USŁUGI REM.-BUD.
• Budowa domów pod klucz – tanio
i solidnie, 511-701-520.

• Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
mgr inż. Witold Figura Geodeta
uprawniony, 601-615-612, www.
witoldfigura.wb.pl.

• Art-Bruk Łukaszczuk, brukarstwo oraz
inne usługi ogólnobudowlane, szybko,
tanio, solidnie, 798-516-003, 511-701-520.

• Antyki sprzedaż i profesjonalna renowacja mebli, zegarów i pianin. Transport gratis. Krapkowice, 77-466-70-34,
608-020-280, bozka-cz@wp.pl.
• Limuzyny lincoln, hummer. Obsługa
wesel, pomoc drogowa, wypożyczalnia
przyczep, lawet, camping, 32-431-5764, www.hummerlimuzyna.com.pl,
501-317-662.
• Elektryczne Instalacje i klimatyzacje
- tanio z materiałem . Na terenie całego
Śląska www.robotyelektryczne.pl, 600877-606.

• Karcher – czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej, samochodowej, Racibórz-Brzezie, Wysoka 6,
32-415-66-59, 661-758-976.
,3:.*/"-/:
• Rozbiórki ,wyburzenia,
wywóz po450/&
piołu,,VSBUPSTŕEPXZ+BDL.B
gruzu, odpadów budowlanych,
667-296-518.
CSZ [B LJMLB EOJ PEFKE[JF

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję
TRANSPORT

$&;"3:13"4&,

• Projektowanie, wykonywanie
i nawadnianie ogrodów, renowacja
trawników, pielęgnacja, strzyżenie
żywopłotów, mycie elewacji i kostki,
500-524-105.

strady, poręcze oraz inne elementy,
513-539-582.

• Fachowo, 600-624-753.

ő:$*&508"3;:4,*&

• Odszkodowania powypadkowe!
Najwyższe świadczenia, bezpłatna
wycena i doradztwo! Zdarzenia do 3
lat wstecz! 791-604-477.

• Rolety zewnętrzne, od 180 zł brutto/m kw. Producent z wieloletnią
tradycją. 3 lata gwarancji, 32-41517-32.

• Henrieta Woźniak – architekt. Projekty
architektoniczno-budowlane, nadzory
budowlane, kompleksowa obsługa
inwestycji, aranżacje wnętrz, 32-41082-81, 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, Literackie
tanio 32-4568431,
Wydawnictwo
691-282-333.
• Usługi dekarsko-ciesielskie, adaptacja poddaszy, wykończenie wnętrz,
bezpłatna wycena, 609-353-139.

LPOUBLU!OPXJOZQM
• Usługi remontowe od sufitu po podłogi, 666-829-092.

%3"."580+&//:

4&-&,$+"wnętrz
• Kompleksowe wykańczanie
oraz łazienek, .BSLJ%BWJETŕSFQPSUFSBNJ
sufity podwieszane,
XPKFOOZNJ 8JPTOŢ

gipsowanie, kafelkowanie,
malowaSPLVTQŢE[BKŕX,VSEZTUB
nie, tapetowanie,
wymiana drzwi,
montaż paneli,OJFEPLVNFOUVKŕDƒZDJFX
docieplanie poddaPEEBMPOZNPEDZXJMJ[BDKJ
sza. Faktury. 514-429-411.

OB [BTVƒPOŕ
FNFSZUV
• Naprawa
i konserwacja
urządzeń
SŢ ;PTUBPwykonywanie
NV PTUBUOJF instalacji
elektrycznych,
[BEBOJF o SP[QBUS[FOJF
elektrycznych, instalowanie maszyn,
XOJPTLVPQS[FEUFSNJOP
T[QJUBMVQPMPXZN%BWJE
sprzętu
i wyposażenia, pomiary
XF[XPMOJFOJF[XJŢ[JFOJB
OJFXZUS[ZNVKFFLTUSFNBM
• Montaż inst.wod-kan,
gazowych,
ochronne,
przeglądy
elektronarzędzi,
(FSBMEB
v4UPOFw$SFFTPOB

OZDIXBSVOLØXJPLSVDJFŴ
grzewczych, kolektory
słoneczne.
domowe
pogotowie
elektryczne, 512- Wydawnictwo
TLB[BOFHP
[B QPEQBMF
TUXB
XPKOZ QPTUBOBXJB
Literackie
tel. 516-675-794,
kaplanek@home.pl.
058-897
OJF  X XZOJLV LUØSFHP
XD[FžOJFK XSØDJŗ EP DJŢ
[HJOŢMJ KFHP E[JBELPXJF
ƒBSOFKƒPOZ/JFEVHPQP
• Komplex-Dach,
pokrycia dacho• Meble
na wymiar: kuchenne, biuro+BDL  PES[VDB XOJPTFL
UFN .BSL [PTUBKF
SBOOZ J
we,
papa
termozgrzewalna,
gonty,
we, szafy,
zabudowa
wnęk.
Zamów
4UPOFQPTUBOBXJBEPQJŕŗ
rynny, obróbkiSØXOJFƒXSBDBEP*SMBOEJJ
blacharskie, kominy
bezpłatny
pomiar
i
wycenę,
tel.
661TXFHPQS[ZQPNPDZƒPOZ
0LB[VKFTJŢ
ƒFOJFTQPULB
klinkier, solidnie,
tanio, 606-118-496,
669-069.
-VDFUUZ.PEBLPCJFUBNB
609-110-496. TJŢ UBN [F TXPJN QS[ZKB
VXJFžŗLVSBUPSBJQS[FLP
DJFMFN o %BWJE OJHEZ OJF
• Porządkowanie
ogrodów, wycinka
OBŗHPEPXZEBOJBPEQP
EPUBSEPEPNV
BXT[FMLJ
2
starych
krzewów, gałęzi. Koszenie tra• Tynki agregatem,
od 20 zł/m
,
XJFEOJFHPXFSEZLUV
TVDIQPOJN[BHJOŕ
wy. Przycinanie żywopłotów, pielęgnaz materiałem, ocieplenia, budowa
cja rabatów kwiatowych, 608-752-396.
domów pod klucz, 798-594-490.

przeczytałeś dobrą książkę? napisz recenzję
4#3"5,084,* "#3"5,084,*

• Lustra gotowe na wymiar, szyby
zespolone, szyby kolorowe. Radlin,
Mariacka 15, obok Domu Sportu, 696041-415.

Wydawnictwo
• Wyroby zeLiterackie
stali nierdzewnej, balu-

• Przystępnie, 530-921-350.

• Zagubiono legitymację studencką nr
• Sprawdź! Najtańszy transport mikro• Drewno opałowe, 100 zł z dowozem,
,0.30.7656, tel. 504-834-204.
4&3*"busami
maxi. Przewóz mebli, towarów
32-430-85-77, 32-454-61-37.
• Zagubiono legitymację studencką nr 8"--"/%&34&;0/
5"."3"*.ġő$;:Ő/*
Polska – Niemcy, Belgia, Holandia,
• Blaszaki, garaże. Najtaniej – Produ7658, tel. 724-111-197.
5S[ZBEBQUBDKFCFTUTFMMFSØX
tel. 77-482-99-39.
0QPXJFžŗ P OPXPD[FTOFK
cent, 32-440-12-66, 662-762-065.
NJTUS[BLSZNJOBV)FOOJO
XZ[XPMPOFK E[JFXD[ZOJF 
• Pomoc drogowa, holowanie samoHB.BOLFMMB5ZNSB[FNX
[OBOFK MPOEZŴTLJFK E[JFOTOWARZYSKIE
• Antyki. Kupię meble, przedwojenne
wózków widłowych,
SPMŢ chodów,
TZOOFHP przewóz
JOTQFLUPSB
OJLBSDF

LUØSB
QP
MBUBDI
odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
• Dziewczyny Fantasy. 660-173-134.
K.
Karcz,
tel.
601-516-085,
32-415-32-23.
8BMMBOEFSBXDJFMJTJŢCSZUZK
QPXSBDB EP SPE[JOOFHP
militaria, stare zdjęcia i wiele innych,
TLJBLUPS,FOOFUI#SBOBHI
NJBTUFD[LB +FK OBHF
QP
• 606-521-450,
Radlin.
605-255-770.
• Usługi transportowe, przewóz to4FSJBM[SFBMJ[PXBOZQS[F[UF
KBXJFOJF TJŢ X VQPS[ŕE
warów
i mebli w Raciborzu, w kraju
MFXJ[KŢ##$
VIPOPSPXBOZ
•
Szczupła
blondynka,
691-231-644.
LPXBOZN ƒZDJV CZZDI
• Kupię monety, znaczki, pocztówki,
i za granicą, tel. 600-586-810.
QSFTUJƒPXŕOBHSPEŕ#"'5"
LPDIBOLØXJOBS[FD[POZDI

ordery, znaczki Chińskiej Republiki
Lu• Ania, Rybnik, 790-602-072.
[BOBKMFQT[ZTFSJBMSPLV
dowej - płacę cenę amatorską,CŢE[JFQSBXE[JXŕFLTQMP[Kŕ
77-437• Usługi transportowe w kraju. Przewóz
4QPXPEVKF
ƒFXZKEŕOBKBX
• Rybnik, 728-129-863.
v8BMMBOEFSwUPTFSJBMPXBM
36-81, 694-070-838.
mebli, przeprowadzki, materiałów
EVHPTLSZXBOFUBKFNOJDFJ
D[ŕDZN
[ QS[FTUŢQDBNJ
budowlanych,
etc. JSolidnie, ceny kon• 26 lat, 513-218-044.
• Meble na wymiar, www.aves.biz.pl,
PEƒZKŕEBXOFOBNJŢUOPžDJ
XBTOZNJ
TBCPžDJBNJ
LP
kurencyjne, 667-970-566.
tel. 601-408-580.
• 35 lat, 516-496-348.
NJTBS[V QPMJDKJ  CŢEŕDZN
#ZUZKTLBLPNFEJBSPLVX
• Kupię przedwojenne meble, SFƒZTFSJJ4UFQIFOB'SFBSTB
militaria,
• 20 lat, 531-397-047.
zegary, zdjęcia, medale, lampy,v,SØMPXBw
motory, v/JFCF[QJFD[
OF[XJŕ[LJw  • 22 lata, 603-232-163.
motorowery, stan obojętny, tel.
32-47602-86, 663-125-597.
• Sexy XL, 789-105-990.

• Raciborskie Centrum Odszkodowań:
odszkodowania, zadośćuczynienia, obsługa prawna. Najpierw twoje odszkodowanie później moje honorarium,
604-952-133, www.kancelaria-krol.pl

41035 

• Dojrzała, 723-627-324.

• Roksana, Rybnik, 510-573-975.

• Sprzedam po atrakcyjnej cenie drut
zbrojeniowy, 884-180-480.

TURYSTYKA
• Mega okazje! Tunezja od 859 zł,
Chorwacja od 515 zł, Grecja od 929 zł,
Turcja od 1099 zł. Ponadto oferujemy
ubezpieczenia turystyczne, Karty
Euro26. Biuro Podróży WW, Św. Jana 1,
Wodzisław, 32-455-55-00, www.wakacjeww.pl.

• Rolety zewnętrzne. Markizy. Bramy.
Najlepsza jakość, najniższe ceny,
nieodpłatny pomiar i wycena. Firma
Markiza, 32-415-17-32.

• Mulatka, 791-010-453

• Drewno opałowe, kominkowe,
rozpałkowe, zapewniamy transport,
604-279-410.

• Zatrudnimy kasjera walutowego
do kantoru wymiany walut w Rybniku, niekoniecznie z kursem, CV na:
arthen@arthen.pl.

RÓŻNE

• 30-latka, XL, 792-872-926.

• Sprzedam cyprysy od 40 cm hurt,
detal. Cena od 2,50 zł. Samborowice,
603-369-023.

• Zagubiono legitymację studencką nr
7997, tel. 32-740-30-20.

• Inżynier, wyższe techn. doświadczenie, dyspozycyjność, angielski, francuski, rosyjski, komputer, prawo jazdy B,
tel. 668-524-740.

• Edyta, Wodzisław, 797-445-476.

• Ewa, Racibórz, 514-555-894.

• Zatrudnię handlowca do pozyskiwania reklam na telebimach, 604-663-360.

POSZUKUJĘ PRACY

• Nikola, Racibórz, 667-155-251.

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

Nowiny
WODZISŁAWSKIE
wtorek,
27 października 2009 r.
QBƑE[JFSOJLBS
/PXJOZ80%;*4"84,*&tXUPSFL
QBƑE[JFSOJLBS
• Szukam koleżanki
do współpracy•(towarzyskie), 666-479-320.

• Gabi, Racibórz, 661-613-025.

• Nowość! Czyszczenie tapicerki samochodowej z dojazdem do klienta lub odbiór samochodu do czyszczenia i zwrot
tego samego dnia. Oferujemy również
czyszczenie dywanów i mebli. Sprawdź
www.cleanco.pl, tel. 692-509-691.

• Przewozy busem, Niemcy – Holandia
– Belgia, spod domu, pod adres, 604460-510, 32-417-71-58.

5&33:13"5$)&55

81»/0$4*ġ0%;*&+ġ
5JõBOZ 0CPMBB KFTU D[B
Wydawnictwo Literackie SPXOJDŕ#BSE[PTJŢTUBSB 
QPNBHBKŕDNJFT[LBŴDPN
,SFEZ/BXFUKFžMJKFKQSBDB
PCFKNVKFHØXOJFCBOEB
ƒPXBOJFOØHJNBOJFXJFMF
XTQØMOFHP[yOPNBHJŕ
*VUSVEOJBTFO"MFHE[JFž 
LJFEZž  JTUOJB TQMŕUBOZ
LŕC[BJQPHBSEZ OJFOB
XJžDJJXSPHPžDJ5FSB[TJŢ
QS[FCVE[J#VE[JUFƒEBX
OF PQPXJFžDJ  UF P [ZDI 
TUBSZDID[BSPXOJDBDI
*OBHMF5JõBOZOJFKFTUKVƒ
UBLBQFXOB D[ZQPTUŢQVKF
TVT[OJF

LPOUBLU!OPXJOZQM
45&7&/4":-03

$&4"34580

$FTBSTUXP  BVUPSTUXB 4UF
Wydawnictwo Literackie WFOB 4BZMPSB 1PXJFžŗ UB
KFTU LPOUZOVBDKŕ 3[ZNV 
QJFSXT[FKD[ŢžDJTBHJQBUSZ
DKVT[PXTLJFHP SPEV 1JOB
SJVT[ØX LUØSBVLB[BBTJŢX
SPLV0TUBUOJFEOJQB
OPXBOJB0LUBXJBOB"VHV
TUB NBDIJOBDKF5ZCFSJVT[B 
T[BMFŴTUXP,BMJHVMJJ/FSP
OB DIBPTvSPLVD[UFSFDIDF
TBS[ZwoUFJJOOFLBNJFOJF
NJMPXF IJTUPSJJ 8JFD[OFHP
.JBTUBBƒQP[PUZXJFLQB
OPXBOJB5SBKBOBJ)BESJBOB
Tŕ PTOPXŕ LPMFKOFK  EV
HPXZD[FLJXBOFKQPXJFžDJ
4UFWFOB4BZMPSB
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• Tynkowanie agregatem 13 zł/m kw.,
tel. 509-943-003.
• Wynajem rusztowań, cena 20 gr za m
kw./doba, wynajem szalunków, cena
19,90 m kw., 660-782-402.
• Tynki maszynowe. Kompleksowe
usługi tynkarskie: tynki cementowowapienne, tynki gipsowe, więcej na
www.bassbud.pl, 660-782-402.
• Kafelkowanie, łazienki, sufity podwieszane, płyty kartonowo - gipsowe,
instalacja wodna, 788-398-686.
• Usługi elektryczne i teletechniczne,
odkurzacze centralne, 660-665-329.
• Elektryczne instalacje i klimatyzacje
- tanio z materiałem. Na terenie całego
Śląska. www.robotyelektryczne.pl,
tel. 600-877-606.
• Kafelkowanie schodów, tarasów, łazienek gładzie montaż płyt gipsowych
gipsowe. tel. 886-317-863.
• Stal nierdzewna, czarna, poręcze,
schody, ogrodzenia i inne wyroby.
Atrakcyjne ceny, szybkie terminy.
603-411-536.
• Cyklinowanie, układanie parkietów,
paneli, gładzie, płyty g.-k., malowanie. Konkurencyjne ceny. Faktury Vat.
tel. 502-212-068.
• 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. 601-094-777.

• Szprycowanie i malowanie natryskowe domów z agregatu, szpryc akrylowy, itp. szprycowanie także na ocieplone domy, Adam Gorzyce, 696-296-514,
32-720-32-27.
• Dachy, daszki, wkłady kominowe,
kominy murowanie, okna dachowe, tanio, szybko i solidnie, tel. 883-388-963.

• 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.
• Roboty remontowo-budowlane
w pełnym zakresie + ocieplenia budynków, remonty dachów. Wykonywanie
nadzorów budowlanych, 695-638-650,
32-415-16-45.
• Hurtownia parapetów, niskie ceny,
przycinamy parapety od ręki, tynki
Kreisel. Dekortynk, 32-415-18-64, 691717-839.
• Remont! Kompleksowe usługi od A do
Z – zapraszamy, tel. 517-531-887.
• Docieplenia budynków, roboty
budowlane, wykończeniowe, remontowe, płytkowanie, gipsowanie. Tanio
i fachowo, 600-120-191, 501-715-685.

• Rolety, moskitiery, siatki przeciw owadom, dla alergików. Pomiar, montaż
gratis. Krótkie terminy realizacji, 604729-874, 605-726-817 .

• Cyklinowanie, układanie parkietu, odnawianie schodów oraz wypożyczalnia
maszyn bezpyłowych i zagęszczarek,
www.parkiety.rybnik.pl, 32-423-50-74,
661-923-883.
• Dach System. Ciesielstwo, dekarstwo, więźby, rynny, papa, gonty,
pokrycia dachowe, szybko i solidnie
tel. 506-193-315, 697-177-760.
• Docieplanie domów, odnawianie
i malowanie elewacji, tynkowanie tradycyjne i gipsowe, tel. 501-550-880.
• Brukarstwo, składanie płotów, układanie kostki, granitu, 662-725-217.
• BOG-BUD ocieplenia, malowanie,
montaż dzrzwi i okien, kafelkowanie,
adaptacja strychów, karton-gipsy, sztukateria 507-609-303.
• Instalacje elektryczne w domkach jednorodzinnych. Okolice Raciborza darmowa wycena. Wolne terminy w lipcu.
tel. 609-089-700.
• Osuszanie, odwadnianie budynków,
izolacje przeciw wilgoci, drenaże. Gwarancja, tel. 32-421-72-04, 502-126-523.
• Usługi remontowo-budowlane,
szałowanie, zbrojenia, murowanie,
malowanie itp. oraz instalacje elektryczne, 602-887-337.

• Malowanie elewacji, dachów, podbitki,
mieszkań, 32-421-07-98, 514-666-992.
• Malowanie elewacji, dachów, podbitek, mieszkań, 30-letnie doświadczenie, 32-430-07-00, 781-759-872.
• Tynki wapienno-cementowe pod malowanie, ocieplanie budynków, tynki
strukturalne. Możliwość negocjacji
cen, 510-727-827.

• Tynkowanie ręczne 12 zł/m kw., murowanie domów, kafelkowanie 20 zł/m
kw., posadzki, murowanie klinkierem,
694-944-933.
• Koparka obrotowa, koparko-ładowarka, minikoparka, wyburzenia,
brukarstwo, utwardzanie placów,
kompleksowe roboty ziemne,
ocieplanie budynków, 604-207-218,
791-979-702.
• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólnobudowlane - rozbiórki, brukowanie. Wystawiamy faktury VAT, 32457-93-32, 502-087-125.
• Schody, poręcze, balustrady - bezpłatny projekt 3D. Drewno: buk, jesion,
dąb. 32-419-09-00, Racibórz, Rybnicka
15/1.
• Papa termo - zgrzewalna, styro - papa,
gonty, dachówka, stawianie kominów,
tanio, szybko, solidnie, 518-041-558.
• Usługi remontowo-budowlane w pełnym zakresie, projektowanie, brukarstwo, sprzedaż bruku, płoty, elewacje,
łazienki 507-709-403.

• Ocieplenia, malowanie elewacji agregatem, 5 lat gwarancji, 511-902-646.

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

• 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, 668271-822. Trądzik pospolity, różowaty,
mikrodermabrazja korundowa, diamentowa, wodno-tlenowa, peelingi,
łuszczyca, bielactwo (lampa UVB), testy
alergiczne, dermatoskopia znamion
barwnikowych, laserowe usuwanie
guzków, brodawek.
DIAGNOSTYKA USG

• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150,
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
USG–Kolor–Doppler, przepływy, 32729-40-68, 32-724-24-20, 604-347-669,
www.usg-raciborz.pl.
• USG – Kolor – Doppler, przepływy.
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
Racibórz, Chodkiewicza 23, pn.,wt.,
czw., pt. 12.15 – 14.15, 604-347-669,
www.usg-raciborz.pl.
DIETY

• 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.tarczyca-raciborz.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.
• Dochodowa praca dla 50+. Organizacja sieci dystrybucji L-argininy.
Racibórz, Opawska 83b/6, tel. 606758-161.
LARYNGOLOGIA

DERMATOLOGIA

• Specjalista laryngolog – Krężel Urszula, przyjmuje pn. – czw. 16.00 – 18.00.
Racibórz, ul. Wojska Polskiego 22/8,
692-430-970.

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

• Dr n. med. Jolanta Grabowska, specjalista laryngolog, pn. i czw. 15.30
– 18.00, Racibórz, Podwale 14/3, rejestracja 501-287-739.

ZDROWIE

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.
• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Racibórz, 32-415-15-94. Lekarz okulista
– Anna Tapper-Barto przyjmuje w piątek 15.30–17.30.
PSYCHIATRIA

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

• 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.
STOMATOLOGIA

• Dental Pro. Rentgen cyfrowy, znieczulenie komputerowe, nowoczesne
leczenie kanałowe. Czynne: pn. – śr.
9.00 – 18.00, czw. 9.00 – 17.00, pt. 9.00
– 15.00, tel. 32-417-28-75, 603-783-383,
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.
REHABILITACJA

• Gabinet Odno-mas Racibórz ul. Kolejowa 19. Leczenie bólów kręgosłupa,
rehabilitacja, czynne pon. – pt. od 8.00,
rejestracja tel. 513-574-584.
• Masaż w domu klienta: leczniczy, klasyczny, relaksacyjny, antycellulitowy,
gorąca czekolada. Dojazd gratis, 792742-860.
MEDYCYNA NATURALNA

• Preparaty dla panów – nowości, 691980-348.
• Dochodowa praca dla 50+. Organizacja sieci dystrybucji L-argininy.
Racibórz, Opawska 83b/6, tel. 606758-161.
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)
• Odchudzę każdego, tel. 691-488-826
w godz. 8.00 – 9.00.

ZWIERZĘTA
• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.
• Owczarki niemieckie, 509-162-633.
• Oddam w dobre ręce, miłego, cudownego kotka, 666-861-880.

• Prześliczne szczeniaki rasy york, rodzice na miejscu, książeczka zdrowia,
tanio, tel. 667-636-107.
• Sprzedam króliki, 663-770-641.

Odmień nasz
los...
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 THALIA
2001 9.900 zł
3� RENAULT CLIO
2006 14.900 zł
4� RENAULT LAGUNA
2006 26.900 zł
5� CITROEN BERLINGO
1999 8.500 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 25.900 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 kombi 2007 2,0TDI 140KM kraj
• OPEL VECTRA 20061 ,9 CDTI 120KM kraj, I wł.
• OPEL ASTRAIII 2007 kombi 1,7CDTI kraj, I wł.
• OPEL ASTRAIII 2007 1,4 5drzwi krajowy, I wł.
• OPEL CORSA 2007 1,3CDTI kraj, I wł., metalik
• OPEL CORSA 2002 1,0 krajowy, srebrny metalik
• PEUGEOT 307 2007 1,4 90KM kombi, kraj, I wł.
• RENAULT SCENIC 2005 1,5 DCI klima, ABS
• RENAULT LAGUNA 1999 1,9 DTI 120KM
• 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, Iwł.
• 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
• FIAT SEICENTO BRUSH 2001 0,9 alarm, radio
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 (ciężarowy)
CHEVROLET CORRVETTE 5,7 350KM
FIAT CC 900
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
FORD C-MAX 1,8 TDCI GHIA
VW SHARAN 2,0 16V 115 COMFORTLINE
automat
VW PASSAT 1,9 TDI 100 KM kombi
srebrny
MAZDA 2 1,4 16V klima 5 drzwi
NISSAN ALMERA 1,5 16V 5-drz. navi
OPEL ASTRA II 1,6 8V 75 KM 5 drzwi
OPEL ASTRA II 2,0 DTH klima kombi
OPEL ASTRA III 1,7 CDTI 5 drzwi navi
TOYOTA AURIS 2,0 D4d LINEA SOL
HYUNDAI GETZ 1,1 COMFORT 5 drzwi
CITROEN C3 1,4 HDI Klimatyzacja van
(ciężarowy)
CITROEN XARA PICASSO 1,8 18V
EXCLUSIVE 91 tkm

05r.
08r.
02r.
95r.
05r.
06r.

39 900
22 900
69 900
1990
38900
23 900

08r.

26 900

05r.

14 900

08r.

32 900

07r.

32900

02r.

29 900

05r.

27900

04r
04r.
98r.
01r.
07r.
09r.
08r.

19900
18900
7500
14500
31 900
47 500
20900

08r.

22750

00r.

12900

CENY SAMOCHODÓW ZAWIERAJĄ 23% VAT
NA SPRZEDAWANE SAMOCHODY
UDZIELAMY GWARANCJI!
SKUPUJEMY SAMOCHODY
BEZWYPADKOWE DO 7 LAT
Czynne: 8 00 – 18 00, soboty 9 00 – 15 00

www.pielczyk.pl
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ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY: tel. 32 455 68 66 w. 38, 39, l.tomaszewska@nowiny.pl, w.ostojski@nowiny.pl

rewolucja

CENOWA!

Kup 4 edycje ogłoszenia modułowego w Nowinach Wodzisławskich – 5 edycję otrzymasz GRATIS
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH
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47–400 Racibórz
ul. Kolejowa 10a,
tel./fax 032 415 31 23,
tel. 032 415 30 15

RADLIN, UL. HUTNICZA 8
tel./fax 32 457 12 02
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� grzejniki płytowe,
aluminiowe i łazienkowe
� ogrzewanie podłogowe
� kotły c.o., bojlery
� armatura i pompy
� kanalizacja
oraz inne artykuły grzewcze
i instalacyjne
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AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY
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info@lima–group.com
Rybnik, ul. Wodzisławska 55
Tel. 32 422 40 46
Kędzierzyn –Koźle, ul. Szkolna 15
Tel. : 77 461 61 47

Kabe cały asortyment

Farba na ocynk 10L

Tytan klej do kafelek
elastyczny 25kg

– 12%

ł
4,50 z
od 24

zł
39,50

Wełna URSA 15cm

2

zł/m
11,90

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

W A R S Z TAT S T O L A R S K I
rok założenia 1936

PAWEŁ WANIEK

nr. certyﬁkatu 3971

Mile widziana
znajomość
niemieckiego

Poszukujemy do pracy

w Niemczech:
 mechaników
 elektryków
 spawaczy
 pracowników branży metalowej

HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

wykonuje:

OKNA
SCHODY
DRZWI
PORĘCZE

SPRZEDAŻ I MONTAŻ
POKRYĆ DACHOWYCH
BEZPŁATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTAŻ ETERNITU
blacha
dachówkowa
już od

oraz inne usługi stolarskie

Najtańsze ceny – sprawdź!

47–400 Racibórz
ul. Rybnicka 47
tel./fax (032) 415 03 84, 0602 101 260 tel. 32 415 43 18

47–403 RACIBÓRZ, ul. Kręta 8

HANDEL

TARTAK & MEBLE
EUROCLAS

ROMAN WEISER

import samochodów
dostawczych

•Więźba dachowa
•Łaty, deski,

•Boazeria, podbitka,
podłogi

•Stal zbrojeniowa
47-400 RACIBÓRZ
ul. Piotrowska 12
tel./fax 32-415-59-73
tel. kom. 602-794-286, 696-012-587
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OFERUJEMY

krawędziaki

www.weiser.xo.pl
e-mail: romanweiser@wp.pl

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

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

•Płyta OSB I MFP

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

NIERUCHOMOŚCI

Rok zał. 1994
Licencja nr 2762

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

19. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 3pokojowe 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.

20. WODZISŁAW, os. 1. Maja. Mieszkanie 4-pokojo2. PSZÓW, ul. Juranda. Mieszkanie na parterze o we o pow. 72,50 m², duży balkon, kuchnia z oknem,
pow. 38,47 m², 2 pokoje, łazienka wykafelkowana, okna nowe, cena: 129 000 zł.
okna PCV, w pokojach na podłodze nowe panele.
21. WODZISŁAW, ul. Przemysława mieszkanie 2Cena: 75 000 zł.
pok. o pow. 50,45 m², położone na IIp. Łazienka wy3. PSZÓW, ul. Kościuszki M-3 (2 pokoje, kuchnia kafelkowana, wanna antyposlizgowa, okna nowe,
i łazienka z oknem) o pow. 54,18 m². I piętro, niski monitoring w bloku. Cena: 110 000 zł. PROWIZJĘ
blok. Mieszkanie po remoncie. Cena: 110 000 zł.
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
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.

22. 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
5. RYDUŁTOWY os. Orłowiec. Mieszkanie 3-pok., barlinecka. Łazienka wykafelkowana z kabiną pryszpow. 54,27 m², IV piętro. Okna nowe PCV, duży bal- nicową. Balkon. Cena: 190.000 zł.
kon. Ciepła woda i co z sieci. W cenie mieszkania
zostaną meble w sypialni i szafa w przedpokoju. W 23. WODZISŁAW, ul. Przemysława. M-6 o pow.
pokojach panele, łazienka wykafelkowana. W kuch- 84 m², 4 Pokoje, kuchnia, łazienka, wc, komórni i przedpokoju na podłodze - kafelki. Cena: 139 ka w mieszkaniu, I p. niski blok, Cena: 195 000 zł.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
000 zł.
6. WODZISŁAW, ul. 1000-lecia. Mieszkanie 2-pok. 24. WODZISŁAW, ul. Tysiąclecia. Kawalerka o pow.
o pow. 37,92 m². Położone na parterze w niskim 33,82 m², II p. 1 pokój, kuchnia z oknem, łazienka
bloku. W pokojach na podłodze parkiet. Okna nowe - wykafelkowana z kabiną prysznicową, w przedpokoju i kuchni na podłodze kafelki, w pokoju na
PCV. Mieszkanie wolne od zaraz. Cena: 85 000 zł.
podłodze nowe panele. Cena: 89 000 zł.
7. WODZISŁAW, os. 1 Maja. Mieszkanie 2-pok.
przerobione na 3 pokoje, kuchnia z oknem, 2 bal- 25. WODZISŁAW, ul. W. Polskiego. Komfortowe
kony. Okna nowe PCV. Łazienka wykafelkowana, mieszkanie 2-pok. o pow. 45,98 m². Kuchnia z
w pokojach na podłodze panele. W cenie miesz- oknem. W wyposażeniu kuchni zostaną: meble
kania zostanie: w przedpokoju szafa COMANDOR, kuchenne, lodówka, kuchenka, zlewozmywak.
w kuchni meble kuchenne na wymiar z kuchenką Łazienka po remoncie: wykafelkowana, wanna rogazową, w sypialni zabudowana szafa. Mozliwość gowa. W pokojach panele, ściany gładź gipsowa.
wynajęcia garażu murowanego. Cena: 107 000 zł. Balkon wykafelkowany, cena: 121 000 zł.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. WODZISŁAW, os. Dąbrówki. Komfortowe mieszkanie 3-pokojowe o pow. 64 m². Łazienka, wc osobno. Okna nowe, kuchnia połączona z dużym pokojem. Cena: 190 000 zł.
13. 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.

14. WODZISŁAW, M-3 ul. PCK. 2-pokojowe o pow.
46,88 m², II p. balkon, cena: 114 000 zł.
15. WODZISŁAW, os. 1. Maja. Mieszkanie 3-pok. o
pow. 54,12 m² + blaszany garaż. Kuchnia z oknem
w wyposażeniu kuchni meble kuchenne, łazienka
wykafelkowana z kabiną prysznicową. 2 balkony.
Drzwi wejściowe do mieszkania Gerda, cena: 125
000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
16. WODZISŁAW, os. 1. Maja. M-2 o pow. 39 m².
Mieszkanie przerobione na 2 pokoje + kuchnia z
oknem, I p. drzwi wejściowe nowe, cena: 75 000 zł.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

17. WODZISŁAW, ul. Przemysława (niski blok) M-4
o pow. 64 m², 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc. Nowe
okna, po remoncie. Cena: 160 000 zł. Możliwość zakupu garażu, cena: 10 000 zł.
18. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 1pok. o pow. 31,4 m², położone na II piętrze. Nowe
okno, kuchnia z meblami kuchennymi. Ciepła woda
z sieci, czynsz: 320 zł. Cena: 70 000 zł.

26. WODZISŁAW ul. Wyszyńskiego. Mieszkanie 3pok. o pow. 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.

8. ODRA, ul. Krótka. Do zamieszkania dom partero- 5. RZUCHÓW ul. Rybnicka. Do wynajęcia na I pięwy 4 pokoje, kuchnia, łazienka, podpiwniczony czę- trze lokal biurowy o pow. 100 m², składający się
ściowo, parcela: 740 m², cena: 150 000 zł. PROWIZJĘ z jednego dużego pomieszczenia, pomieszczenia na
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
łazienkę i kuchnię. Przed budynkiem duży parking.
9. ODRA, ul. Rogowska. Budynek mieszk.-usług.. Lokal znajduje sie w budynku hurtowni materiałów
Parter: część usługowa o pow. 136 m², składająca budowlanych Firmy GOLD, położony przy drodze nr
się z sali bankietowej z barkiem, 2 wc, kuchnia z 49 trasa Racibórz - Rybnik . Czynsz za 1 m-c 1 200 zł
pełnym wyposażeniem gastronomicznym, wc dla brutto (do negocjacji) + media.
personelu, pomieszczenie ciemne na produkty syp- 6. WODZISŁAW, ul. Bogumińska do wynajęcia
kie, 2 pomieszczenia na naczynia, pomieszczenie działka o pow. ok. 3000 m², przezn.: auto komis,
na lodówki i warzywa. Piętro - mieszkanie o pow. działal. wystawiennicza, czynsz: 2,50 zł/ 1 m².
140 m², 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, poddasze o
pow. 70 m² do zagospodarowania. Parcela: 930 m². 7. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Do wynajęcia budynek o pow. 140 m² na działalność gospodarczą.
Cena: 580 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
Budynek przygotowany jest pod aptekę - zgodne
10. OKAZJA! Olza ul. Wiejska. Dom parterowy 4 z prawem farmaceutycznym. C.o. gazowe. Dach
pokoje, kuchnia, łazienka, wc, kotłownia, garaż, dwuspadowy pokryty onduliną. Parcela: 2 217 m².
pomieszczenie gospodarcze. Parcela: 990 m², cena: czynsz najmu 2 000 zł / 1 miesiąc.
260 000 zł.
8. WODZISŁAW, do wynajęcia murowana hala
11. PSZÓW. Do sprzedania budynek mieszkalno- handlowo-usługowa o pow. 1 150 m². Wysokość
handlowy. Parter: 2 lokale handlowe,łazienka, pie- hali 7 m. Dodatkowe pomieszczenia to: jadalnia,
tro: mieszkanie 80 m², 3 pokoje, kuchnia, łazienka. szatnia, 3 wc. Czynsz 20 zł / 1 m².
Na piętrze w pokojach na podłodze położony jest
parkiet, przedpokój i schody wyłożone granitem. 9. ŻORY, ul. Rybnicka. Do wynajęcia 4 pom.biuroDom ocieplony wełną mineralną pomiędzy murami. we o pow. 280 m² w nowo wybudowany budynku
handlowym, położone na I piętrze. Parking na poParcela: 160 m², cena: 380 000 zł.
sesji. Dojazd droga asfaltowa. Czynsz najmu 30 zł/1
12. PSZÓW, os. Biernackiego. Dom piętrowy po
remoncie, idealnie nadający się na dwie rodziny. 5 m² brutto do negocjacji. Firma.

5. GORZYCE ul. Prusa. Działka budowlana o powierzchni 1 340 m², położona w drugim pasie zabudowy. Wymiary działki 33 x 40 m. Teren płaski,
uzbrojenie do podłączenia, cena: 63 000 zł.
6. GORZYCE ul. Prusa. Działki budowlane w pierwszej lini zabudowy o pow. 849, 852, 858 m², cena:
60 zł/ 1m², działki w drugiej lini zabudowy o pow.
850 m², 838 m², 837 m², cena: 50 zł / 1 m².
7. GORZYCE ul. Prusa. Działka budowlano-rolna, pow. 2681 m². Położona w drugim pasie zabudowy. Szerokość działki 22 m. Uzbrojenie do podłączenia. Cena: 55.000 zł.
8. KONIAKÓW. Działka widokowa o pow. 1 634 m²,
położona w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowa jednorodzinna z towarzyszącymi
obiektami nieuciążliwych usług komercyjnych i publicznych. Uzbrojenie do podłączenia: kanalizacja,
woda, energia. Blisko wyciągi narciarskie. Cena:
109 000 zł.

pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki. Parcela: 735 m². Cena:
261 000 zł.
13. PSZÓW, ul. A. Krajowej. Do sprzedania dom piętrowy idealny na dwie rodziny. 6 pokoi, 2 kuchnie,
2 łazienki CO: weglowe, nowy piec. Na piętrze na
podłogach: parkiet, na parterze na podłogach: panele i deski. Łazienka: kafelki. Parcela: 6 868 m². Na
parceli znajduje się budynek garażowo-gosp. oraz
garaż blaszany. Cena: 380 000 zł.
14. 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

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

9. ŁAZISKA. Działka bud. o pow. 2 827 m², otoczona lasem. 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. Kolberga. Działka mieszk. o pow.
1 379 m², położona w drugim pasie zabudowy.
Szerokość działki 27 m. Cena: 62 000 zł. PROWIZJĘ

SPRZEDAJĄCY.

PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

3. RYDUŁTOWY, ul. Jadwigi. (targowisko). Pawilon
handl.-usług. pow. 26 m², sala 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.

14. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka bud. pow. 1700
m², dojazd drogą asfaltową, media przy działce.
Cena: 79 000 zł.
15. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka budowlano-rolna
o pow. 4 551 m², cena: 109 000 zł.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. RYDUŁTOWY, ul. Łokietka. Do sprzedania działka
bud., prostokąt o pow. 1 560 m². Uzbrojenie do podłączenia. Dojazd drogą asfaltową. Działka ogrodzona betonowym płotem. Cena: 98 500 zł.
22. OLZA, ul. Bogumińska. Działka budowlana o
pow. 3 131 m². Szer. działki 24 m. Cena: 75 000 zł.
23. TURZA ŚL., ul. Wodzisławska. Działka bud. o
pow. 2 028 m², szerokość działki 25 m, droga dojazdowa asfaltowa, uzbrojenie obok działki, cena:
75 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
24. TURZA ŚL. ul. Mszańska. Działki budowlane o
pow. od 1000 do 1 200 m², szerokość działek minimalana 23 m, maks. 48, cena: 46 zł / 1 m². PROWIZJĘ

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.
27. WODZISŁAW, ul. Wyszyńskiego 2-pok. o pow. 16. PSZÓW, dom piętrowy, częściowo podpiwni44,71 m², IV p. Kuchnia z oknem, okna nowe. Do czony, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, wc, hol, garaż,
pokoi osobne wejścia. Łazienka wykafelkowana. Parcela: 600 m². Cena: 395 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI
Balkon. W cenie mieszkania zostaną meble kuchen- TYLKO SPRZEDAJĄCY.
ne wraz z lodówką i pralką. Cena: 125 000 zł.
17. WODZISŁAW Śl. Dom parterowy z poddaszem
mieszkalnym, 120 m² z 1997 roku. 4 pokoje, kuchDOMY DO SPRZEDANIA:
nia, łazienka. Możliwość zrobienia drugiej łazienki.
1. BEŁSZNICA, ul. Wałowa. Dom o pow. 101 m². 3 Dach pokryty gontami. CO węglowe, nowy piec na
pok., kuchnia, łazienka, wc, garaż, kotłownia. Rok gwarancji. Na parterze rolety antywłamaniowe.
bud. 1990. Okna nowe, drewniane. Parcela: 2 548 Parcela: 1242m², zagospodarowana i ogrodzona w
całości. Na parceli garaż blaszany cena: 310 000 zł.
m² w terenach budowl. Cena: 230 000 zł.
2. CHAŁUPKI, ul. Długa. Dom parterowy do remon- 18. WODZISŁAW. Dom – stan surowy zamkniety o
tu, częśc. podpiwniczony. 4 pokoje, kuchnia, po- pow. użyt. 136 m², pow. całk. 210 m², 5 pokoi, kuchmieszczenie na łazienkę, woda miejska + studnia, nia, jadalnia, 2 łazienki, kotłownia, garaz, 2 garderogaz przy domu, c.o. - piece węglowe. Parcela: 2 542 by. Parcela: 1 839 m². Cena: 349 000 zł.
m². Na parceli znajduje się budynek gospodarczy o 19. WODZISŁAW – ZAWADA, ul. Dzika. Dom piętrowy, idealny na dwie rodziny. 5 pokoi, 2 łazienki,
wymiarach 10 x 4 m, cena: 160 000 zł.
kuchnia. Podpiwniczony całkowicie. Okna nowe
3. GORZYCE. Dom piętrowy częśc. podpiwniczony.
4 pok., 2 kuchnie, 2 łazienki, gaz na działce do pod- PCV. Parcela: około 700m². Na parceli znajduje się
garaż na dwa samochody. Cena: 349 000 zł.
łączenia. Parcela: 1 162 m². Na parceli garaż blaszany oraz budynek gosp. 5x4m. Cena: 240 000 zł. 20. WODZISŁAW. Dom o wysokim standardzie pow.
użyt. 317 m². 9 pokoi, kuchnia, 3 łazienki z wc, ogród
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
zimowy, garaż, 2 balkony, piwnica, strych. Parcela:
4. GORZYCE. Dom w stanie surowym zamknię- 1 810 m². na parceli znajduje się budynek gosp. i
tym o pow. 170 m². Parter: garaż, kotłownia, salon letnia altanka. Cena: 645 000 zł.
połączony z kuchnią, łazienka, poddasze: 4 pokoje,
łazienka. Na parterze rolety zewnętrzne. Dom ocieDO WYNAJĘCIA:
plony, otynkowany, tynk akrylowy. Dach pokryty
dachówką BRASS. Parcela: 860 m². Media do pod- 1. LUBOMIA, Korfantego, pom. handl.-usług. parter
pow. ok. 200 m² cena najmu 1000 zł/ m-c, piętro,
łączenia. Cena: 315 000 zł.
ok. 200 m² - czynsz 1000 zł/ m-c.
5. JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. Szotkowicka. Dom piętrowy, 6 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki. Idealny na dwie 2. PSZÓW - Krzyżkowice. Do wynajęcia murowany
rodziny. Parcela: 4 940 m². Na parceli znajduje się budynek piętrowy soc.-biur. o pow. użyt. 214 m²
+ murowany budynek garażowy o pow. użyt. 123
budynek gospodarczy i stodoła. Cena: 450 000 zł.
m² + parcela około 4000 m². Czynsz najmu 3 600
6. ŁAZISKA, ul. Stawowa. Dom piętrowy idealny zł. / 1 m-c
na dwie rodziny, podpiwniczony całkowicie. Parter:
3. RADLIN, ul. Domeyki. Do wynajęcia dział5 pokoi, kuchnia, łazienka, piętro: 5 pokoi, kuchnia, ka o pow. 3 865 m². Dojazd droga asfaltowa.
łazienka. Parcela: 2 800 m² - zagospodarowana. Przeznaczenie: auto komis, wystawki, itp. Cena najNa parceli znajdują się 2 garaże, cena: 299 000 zł. mu 1,50 zł za / 1 m². Cena podlega negocjacji.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
4. RADLIN, ul. Solskiego. Komfor. 2-pok. mieszk.
7. MSZANA, ul. Wodzisławska. Komfortowy par- 36,72 m², III p. w niskim bloku. Po remoncie
terowy dom o pow. 120 m² częśc. podpiwniczony. (03.2011) Okna PCV, Ściany w gładzi. Łazienka wyParter - salon z kominkiem połączony z kuchnią, po- kafelkowana, suﬁt podwieszany, oświetlenie halokój mały, łazienka, poddasze - sypialnia, 1 pokój, genowe, kabina prysznicowa. Piec gaz. 2-funkcyjny.
duża łazienka, garderoba. Co: gaz + węglowe (2 Inst. wodna, elektr. nowa, c.o. w miedzi. Inst. ant. i
piece). Parcela: 857 m². Na parceli garaż + wiata. internet. Czynsz na 1 osobę 118 zł. Cena: 119 000 zł.
Działka ogrodzona i zagospod., plac wybrukowany. Możliwość wynajmu mieszkania: czynsz + opłata
za najem 1 118 zł + kaucja 3 000 zł.
Cena: 450 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

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.

4. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Budynek mieszk.usług. pow. użyt. 140 m², pow. ogólna 210 m².
Podpiwniczony całkowicie, wysokość piwnic 2,5
m i 2 m. Budynek przygotowany jest pod aptekę
zgodnie z nowym prawem fermaceutycznym. CO:
gazowe. Parcela: 2 217 m². Cena: 550 000 zł.
5. WODZISŁAW, ul. Górnicza. Magazyn o pow. 442
m² położony w terenach przemysł. o konstrukcji stalowej, ściany i dach - blacha, posadzka betonowa.
parcela: 550 m² z możliwością dokupienia sąsiedniej parceli (teren przemysłowy) w zależności od
potrzeb - do 2 hektarów. Cena za 1 m² - 122 zł. Cena:
za magazyn: 366 000 zł.
Dąbrówki.
6. OKAZJA! WODZISŁAW ŚL., os.
Własnościowy lokal handl.-usług. o pow. 32,80 m².
CO z sieci, woda ciepła z sieci. Idealnie nadający się
na gabinet lekarski, punkt apteczny, zakład kosmetyczno-fryzjerski itp. Cena: 105 000 zł.

7. WODZISŁAW, ul. Górnicza. Obiekt mag.-usług.biurowy (2 hale, możliwość wjazdu sam. ciężarowymi). Parcela: około 1000 m². Cena: 498 000 zł.
8. WODZISŁAW. Garaż murowany na osiedlu
Dąbrówki o pow. 17,40 m². Media: energia, c.o. z
sieci. Cena: 31 000 zł.

DZIAŁKI DO SPRZEDANIA:
1. BLUSZCZÓW. Działka o pow. 6 219 m² z możliwością zabudowy zagrodowej. Teren płaski. Media do
podłączenia około 100 m. Dojazd droga asfaltową,
następnie 100 m drogą gruntową. Cena: 35 000 zł.

2. CZYŻOWICE, ul. Nowa. Działka na terenach przemysłowych, 8851 m². Przeznaczenie terenu: -podstawowe ponad 50%-usługi, rzemiosło produkcja,
składy, magazyny, bazy przedsiębiorstw produkcyjnych, komunalnych, rolnych, komunikacyjnych: stacje paliw - uzupełnaiające do 50% - administracja,
parkingi, garaże, handel, gastronomia, rzemiosło,
usługi intensywne uprawy pod osłonami - dopuszczalne do 25%- mieszkalnictwo. Cena: 230 000 zł.
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
3. CHAŁUPKI, ul. Długa. Dwie działki bud.-rolne 25. TURZA ŚL. ul. Powstańców. Działka budowlana
każda o pow. 2 500 m². Dojazd droga asfaltowa. o pow. 2 963 m², dojazd droga asfaltowa wymiary
Cena jednej działki 75 000 zł.
działki 41 x 70 m. Cena: 129 000 zł.
4. GODÓW. Działka o pow. 2 194 m², dojazd z 26. TURZA ŚL. ul. Zwycięstwa, 2 działki budowlane
dwóch stron. Z jednej strony droga asfaltowa, z dru- o pow. 889 m² - cena: 43 000 zł, 1 014 m² - cena:
giej gruntowa. Woda na działce, energia obok dział- 48 000 zł. Szerokość działek 25 m. Działka rolna o
ki, wymiary 17 x 129 m, cena: 52 000 zł.
pow. 3 440 m² - cena: 31 000 zł.

27. 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.

28. WODZISŁAW. Działka budowlana o powierzchni
861 m². Dojazd drogą asfaltową. Media do podłączenia. Cena: 41 500 zł.
29. WODZISŁAW, ul. Chrobrego Działka bud. o pow.
925 m². Dojazd bezpośrednio z ul. Chrobrego. Cena:
54 000 zł. Do negocjacji.
30. WODZISŁAW, Kokoszyce, ul. Pszowska. Działka
bud. o pow. 1 139 m², położona w drugim pasie
zabudowy. Teren płaski, kształt działki prostokąt.
Otoczenie domy jednorodzinne. Cena: 78 000 zł.
31. WODZISŁAW, Kokoszyce. Działka, pow. 1460
m² przezn. pod budowę domu jednorodzinnego.
Wymiary: 36x40,5m. Dojazd droga asfaltowa.
Media do podłączenia w granicy. Cena: 69 000 zł.
32. 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.
33. WODZISŁAW, Turzyczka, ul. Starowiejska.
Działka rolna o pow. 3 066 m² z możliwością przekształcenia na budowlaną. Cena: 99 000 zł.
34. 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.
35. 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.

36. 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

MARKLOWICE ul. Goplany (Grodzisko). Komfortowy dom mieszkalny o pow. użyt. 198
m². 9 pokoi, kuchnia połączona z jadalnią,
3 łazienki (2 łazienki wykafelkowane, 1 łazienka do wykafelkowania) CO: olejowe,
dach dwuspadowy pokryty gontami, okna
nowe PCV. W piwnicy i na tarasie szyby
antywłamaniowe. Dom oddany do użytku
został w 2001 roku. Podpiwniczony całkowicie. Garaż połączony z domem na dwa samochody. Parcela: około 3000 m². Dom w
pełni umeblowany. Cena: 590 000 zł.

PSZÓW. Komfortowe mieszkanie 3-pok. o pow.
63,13m². Położone na II piętrze w niskim bloku. Kuchnia z oknem i meblami kuchennymi,
łazienka wc osobno. Łazienka wykafelkowana z wanna narożną. Na podłogach w pokoju
nowe panele, kuchnia, przedpokój - podłoga
kafelki. Nowe drzwi w całym mieszkaniu.
Cena: 139 500 zł.

Powyżej tylko wybrane oferty. Pełna oferta w Internecie: www.domian.pl i gazeta „Inwestuj w nieruchomości”

ZAKŁAD STOLARSKI

WIOSENNA PROMOCJA!

Wykonuje:

Bramy garażowe:
uchylne, segmentowe,
rolowane, przesuwne
Bramy przemysłowe:
segmentowe, rolowane,
harmonĳkowe, szybkobieżne
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

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

44 reklamy

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 31 maja 2011 r.

JUŻ OD 61 900 ZŁ

MAD MOBIL
www.nissan.pl

Wodzisławska 243, Rybnik, tel.: 32 421 25 25
www.madmobil.pl
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przeczytałeś dobrą książkę? napisz recenzję
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