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Amorki opanowały miasto

Rozdaliśmy nagrody najlepszym nauczycielom

I Rodzinny Bieg Zakochanych w Rydułtowach pokazał,
że wielu jest ludzi potraﬁących się świetnie bawić.  9

Konkurs Nauczyciel Roku zakończony – nagrody także
 13
dla głosujących.

AKTUALNOŚCI: Społem opuszcza kamienicę 8 • GMINY: Remont kościoła w Mszanie 10 • Zamieszanie wokół przetargu 11 •OŚWIATA: W nagrodę na wycieczkę 13

FATALNY POCZĄTEK WAKACJI

SPŁONĘLI W AUCIE

Dwaj 23-letni mieszkańcy Syryni zginęli na drodze w czwartek 23 czerwca. Jechali bmw należącym do rodziców jednego z nich.
Kierowca nie miał prawa jazdy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pędził z zawrotną prędkością grubo przekraczającą 100 km/h.
Śledczy próbują ustalić, czy oﬁary tragedii były pod wpływem alkoholu. We wsi nie milkną komentarze na temat wypadku. WstrząCZYTAJ NA STR. 5
śnięci są nie tylko mieszkańcy Syryni.
RYDUŁTOWY – Jeszcze nie wystąpiła, już
budzi kontrowersje

Radni pokłócili się o Dodę
Nie powiedziała jeszcze ani
słowa, a już wywołała dyskusje
w gronie radnych i na oﬁcjalnym
forum internetowym miasta. Dorota Rabczewska – Doda będzie
gwiazdą XIX Dni Rydułtów we
wrześniu. Temat jej koncertu pojawił się 17 czerwca na sesji rady
miasta w związku z kilkoma
e-mailami, które dotarły do
władz miasta.
Autorzy e-maili ostro krytykują
wybór Dody na gwiazdę imprezy. W tym samym tonie wypo-

wiadali się na sesji radni Regina
Woźnica i Marek Wystyrk. – Ta
artystka nie wyczynia niczego,
co godziłoby w czyjeś dobre imię.
Nie robi striptizu, nie oblewa się
krwią. Wystąpiła w ościennej
Nędzy i nikt nie ucierpiał. Więc
nie wiem, czego dotyczą protesty
– dziwi się Janina Chlebik-Turek,
dyrektor Rydułtowskiego Centrum Kultury Feniks, które kontraktowało artystkę.

Od września
droższe bilety
autobusowe
2

DOKOŃCZENIE NA STR. 3

6

Kierownik oczyszczalni w Pszowie odwołany

4

Bałagan na ul. Wodzisławskiej w Czyżowicach kosztował wiele zdrowia kierowców.
Radny Mieczysław Jóźwicki oskarżany jest o zaniedbania.

Polonia Warszawa otwiera szkółkę w Wodzisławiu
Młodzież będzie się szkolić na obiektach sportowych w Jedłowniku.

9 7 7 1 5 0 8 882108

26

Natalia Kobak z Rogowa (na zdj.) upadła na rowerze i w
konsekwencji traﬁła na izbę przyjęć wodzisławskiego
szpitala. Henryk Wojtaszek, ordynator oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej uznał, że to zwykłe zwichnięcie i odesłał pacjentkę do domu. – Zdziwiło mnie, że
nie wykonał prześwietlenia. Mimo wątpliwości wróciłam do domu – mówi pani Natalia. Ból był jednak nie
do zniesienia. Kobieta udała się do innego lekarza. Ten
zlecił prześwietlenie i okazało się, że noga jest złamana w okolicach kostki. – Myślałam, że mnie szlag traﬁ.
Co by było gdybym czekała z tym dłużej? – denerwuje
się mieszkanka Rogowa. Henryk Wojtaszek uważa, że
postąpił zgodnie ze sztuką lekarską. Podobnie mówił
w marcu 2008 r., kiedy pisaliśmy o oskarżeniach kierowanych pod jego adresem przez siedmiu pacjentów.
Podobnie jak pani Natalia odważyli się pokazać twarze
i zrelacjonować konkretne przypadki.
7

 12

15 minut czekali na zielone
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Kolejna wpadka
znanego lekarza?

Do strefy
gospodarczej
tiry
nie dojadą?
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Edukacja – dodatek specjalny
PORADNIK DLA STUDENTÓW –STR. 14–17
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– Po 3 tys. zł otrzymają: redakcja miesięcznika „U Nas”, Czesław Czaika,
Piotr Lipina i pastor ks. Daniel Ferek
POWIAT

Miraż ciągle na topie

Nagrody w dziedzinie
kultury przyznane
Zarząd powiatu wodzisławskiego
zatwierdził
stanowisko komisji decydującej o przyznaniu nagród w dziedzinie kultury.
W komisji zasiedli przedstawiciele zarządu powiatu: Jolanta Tomaszewska,
Barbara Jasińska-Musik,
Agnieszka Lubszczyk, Lucyna Wojtas. Ponadto w
komisji działały radne powiatowe – Stefania Rodak
i Barbara Połednik.

WODZISŁAW

Rydułtów
(wnioskowała
Kornelia Newy, burmistrz
Rydułtów), a także pastor
ks. Daniel Ferek – proboszcz
paraﬁi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Wodzisławiu, który podjął się
remontu pofranciszkańskiego kościoła w Wodzisławiu
i chętnie udostępnia świątynie na organizacje imprez
kulturalnych (wnioskował
Mieczysław Kieca, prezydent
Wodzisławia).

Uznano, że nagroda należy się redakcji miesięcznika
„U Nas”, wydawanego przez
Urząd Gminy w Gorzycach
(wnioskował wójt Gorzyc
Piotr Oślizło). Nagrodę odbiorą także: Czesław Czaika
– fraszkopisarz związany z
miesięcznikiem społeczno-kulturalnym „Śląsk” (wnioskował wójt Gorzyc), Piotr
Lipina – malarz, rzeźbiarz
i fotograf, były prezes Grupy Artystycznej „Konar” z

Każdy z laureatów otrzyma
3 tys. zł. Nie ustalono jeszcze,
kiedy odbędzie się wręczenie
nagród. Nastąpi to prawdopodobnie w październiku.
Przed starostą także rozdanie
nagród w dziedzinie sportu.
Nie opracowano jeszcze zasad ich przyznawania ze
względu na różnice zdań
wśród radnych i urzędników.
(raj)

– Na zakończenie roku szkolnego wsparli chorego kolegę

Arek Potyka, wodzisławianin cierpiący na
chorobę nowotworową
otrzymał 5 tys. zł od
swoich szkolnych kolegów i nauczycieli.
Naczyniak jamisty przed
laty zaatakował jego nogę
i staje się coraz bardziej
niebezpieczny.
Choroba
zagraża już nerkom i kręgosłupowi. Konieczne są kolejne operacje za granicą.
– Byliśmy Hamburgu nastawieni na dwie operacje,
które łącznie byłyby tańsze.
Niestety serce nie wytrzymałoby drugiej, więc wróciliśmy. Zbieramy na kolejną.

Potrzeba nam 8 tys. euro –
mówi Teresa Placek, mama
Arka. Na apele o pomoc za
każdym razem odpowiadają uczniowie i nauczyciele
Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu. Tym razem, podczas uroczystego wręczenia
świadectw (22 czerwca,
Wodzisławskie Centrum
Kultury) przekazali koledze
5 tys. zł. Pieniądze uzbierano podczas różnego rodzaju
przedsięwzięć. – Dziękuję
wszystkim, którzy nas wspierają. Zarówno Gimnazjum nr
2 jak i Szkole Podstawowej nr
5, która o nas nie zapomina.
Nie mogę pominąć także
kibiców Odry Wodzisław.
Oni również nam pomagają
– mówi Terasa Placek. (raj)

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Arek ciągle może liczyć na pomoc

Arek odebrał 5 tys. zł, które przeznaczone będą na kolejną
operację

Miniformacja wywalczyła srebro

WODZISŁAW Od 17 do 19
czerwca trwały zmagania
najlepszych polskich zespołów tanecznych na Mistrzostwach Polski Show
Dance w Twardogórze, będące również eliminacjami do
Mistrzostw Europy i Świata.
Wodzisławski „Miraż” zaprezentował 9 choreograﬁi, z
których 5 dostało się do rozgrywki ﬁnałowej. W kategorii dzieci solo złoty i srebrny

medal zdobyły Ania Szebesta oraz Iza Rosmus. Tytuł
wicemistrza Polski wywalczyła też miniformacja dzieci w składzie: Ania Szebesta,
Natalia Lechowicz, Emilia
Świder i Iza Rosmus. Wysokie 6 miejsce zajęła miniformacja seniorów a ﬁnałem
zakończyła swój start Martyna Musiolik występująca
indywidualnie.
(red)

Które przedszkola zajmują
się dziećmi w wakacje
POWIAT W Wodzisławiu
wakacyjny dyżur pełni
Przedszkole nr 6 przy ul. Wyszyńskiego (lipiec) i Przedszkole nr 19 na os. XXX-lecia
(sierpień).
W Pszowie w lipcu dyżurować będzie Przedszkole nr 1,
w sierpniu – Przedszkole nr
2. W Radlinie będą to odpowiednio przedszkola nr 2 (lipiec) oraz nr 1 (sierpień), zaś
w Rydułtowach – Przedszkole nr 4 (lipiec) i Przedszkole
nr 2 (sierpień).
Przedszkole w Marklowicach pracuje przez całe wakacje. Od lipca do sierpnia
czynne będzie w godzinach

od 7.00 do 16.00. Przedszkole w Mszanie nie dyżuruje w
czasie wakacji, zaś w Przedszkolu w Połomi w czasie
wakacji prowadzony będzie
remont i placówka także będzie zamknięta. W Gorzycach dyżur pełni Przedszkole
w Gorzyczkach (lipiec), zaś w
sierpniu Przedszkole w Turzy
Śl. W gminie Godów dyżuruje Przedszkole w Skrzyszowie (lipiec) i Przedszkole
w Gołkowicach (sierpień).
Przedszkole w Lubomi jest
czynne w lipcu, natomiast w
sierpniu dyżuruje Przedszkole w Syryni.
(red)

Kluby sportowe będą działać razem

Od września droższe bilety MZK

dent miasta. Zaakceptowała ją rada sportu, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji sportowych.
Federacja zrzeszać będzie wszystkie kluby sportowe i stowarzyszenia za wyjątkiem tych zajmujących się piłką
nożną. Kluby piłkarskie zrzeszone będą w nowym odrębnym klubie. Federacja będzie korzystać nie tylko ze
wsparcia ﬁnansowego miasta, ale także z pomocy merytorycznej przy staraniu się o środki zewnętrzne. Urzędnicy będą także pomagać w promowaniu członków federacji. Na jej czele stał będzie prezes, którego spośród
siebie wybiorą działacze sportowi.
(raj)

10 minut zapłacimy 1,10 zł, a normalny – 2,20 zł, bilet ulgowy do 20 minut kosztować będzie 1,50 zł, normalny
– 3,00 zł. Z kolei za bilet ulgowy powyżej 20 minut zapłacimy 1,70 zł, a normalny – 3,40 zł. Ponadto bilety
tygodniowe i miesięczne (ulgowe) podrożeją o 2 zł, natomiast normalne o 4 zł. Ostatnia podwyżka cen biletów
miała miejsce 2 lata temu. – Podwyżka jest związana z coraz większymi kosztami przewoźników, z którymi współpracujemy – mówi Benedykt Lanuszny, dyrektor Biura Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w
Jastrzębiu-Zdroju. Dodaje, że wzrost stawek wpisany jest w umowy z przewoźnikami i zależny od inﬂacji. (raj)

WODZISŁAW W mieście powstanie federacja klubów sportowych i stowarzyszeń. Taką decyzję podjął prezy-

POWIAT Bilety ulgowe podrożeją o 10 groszy, natomiast normalne o 20 groszy. Tak więc za bilet ulgowy do
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RYDUŁTOWY

– Radni kłócą się o Dodę

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Janina Chlebik-Turek, dyrektor RCK zauważa, że przecież dni miasta to impreza,
na którą wstęp jest wolny.
Nikt nikomu nie każe tam
być i oglądać Dodę. – Poza
tym występ artystki zaplanowany jest na godz. 21.30.
O tej porze małych dzieci już
nie powinno być na stadionie
– mówi szefowa RCK. Tłumaczy, że program imprezy jest
bogaty, zawiera również zabawy dla dzieci. Każdy więc
znajdzie coś dla siebie. Proboszcz paraﬁi św. Jerzego od
miesięcy wiedział o Dodzie
i nie powiedział o niej złego
słowa. Dyrektor RCK dodaje,
że jeśli już przypina się Dodzie łatkę, to powinno się też
pamiętać o ogromnej akcji
na rzecz zbierania szpiku,
czy o tym, że troszczy się o
zwierzęta. – Nie zrobiła tej
akcji tak po prostu, tylko dla
narzeczonego, który ją rzucił
– wypaliła Regina Woźnica.

w jej koncercie. I mogę panią
zapewnić, że jeszcze nigdy w
życiu, a jestem w Kołobrzegu każdego roku na dwóch,
trzech koncertach, żadna
gwiazda nie miała tylu ludzi
na koncercie, co pani Doda.
I mimo niechęci przekonałem się, że koncert był fantastyczny. To jest moje zdanie
– wtrącił się Lucjan Szwan,
przewodniczący rady miasta.
Radni twierdzili, że o wyborze artystów powinni być
informowani
wcześniej,
żeby było wiadomo, na co
przeznaczane są pieniądze
podatników. – Z jakiej racji
z moich pieniędzy ma być
opłacana gwiazda, której nie
powinny oglądać moje dzieci
– pytał Marek Wystyrk. Uważa, że lepiej by było, gdyby
zorganizować zamknięty, biletowany koncert Dody. Wtedy zobaczą ją tylko ci, którzy
chcą.

Nie lubię, podziwiam
– Ja osobiście Dody nie
lubię. Ale byłem w zeszłym
roku w Kołobrzegu i miałem
przyjemność uczestniczenia

Odpadli Golcowie
Szefowa RCK mówi, że
wstępne przymiarki do obsady dni miasta czynione były
już w październiku zeszłego

WODZISŁAW

ŹRÓDŁO WWW.DODAQUEEN.COM

Jeszcze nie wystąpiła,
już budzi kontrowersje

Doda podczas trasy
koncertowej promującej
najnowszą płytę Seven
Temptations

roku. Zawsze Rydułtowy stawiały na wykonawców z górnej półki. Zastanawiano się
m.in. nad Golec uOrkiestra.
Ponieważ jednak bracia Golcowie wystąpią 30 czerwca
na festynie paraﬁi św. Jerzego, kontraktowanie ich na kolejny występ za dwa miesiące
nie miałoby sensu. Ewa Farna też była brana pod uwagę,
jednak zaklepały ją Rybnik i

Wodzisław. Kontraktowanie
chwytliwych wykonawców
na konkretne terminy odbywa się z wielomiesięcznym
wyprzedzeniem. Wymaga to
dogrania wielu logistycznych
spraw. Stąd jeszcze w październiku zeszłego roku na oﬁcjalnym forum internetowym
miasta pojawił się wątek zgłaszania propozycji artystów na
XIX Dni Rydułtów. Nie była to
więc żadna tajemnica. Doda
wzbudziła mieszane uczucia.
Od zadowolenia po opinie
zdecydowanie negatywne.
Były też głosy, że to całkiem
dobry wybór, ale kosztowny.
Akurat jeśli chodzi o cenę, to
Doda okazała się tańsza, niż
Bajm, który wystąpił w Rydułtowach dwa lata temu. Regina
Woźnica kwituje to słowami,
że widocznie miasta ceniące
swoją publikę przestały ją zapraszać. Dlatego cena spadła.

Temat od dawna
Pojawiające się dziś krytyczne głosy radnych dziwią.
O Dodzie była już mowa na
sesji 25 marca, co jasno wynika z posesyjnego protokołu.
Najpierw w sprawozdaniu

– Budowa Galerii Rydułtowy rozpocznie się
z opóźnieniem
RYDUŁTOWY

Galeria
opóźniona

z prac burmistrza i urzędu
był punkt, że Rydułtowskie
Centrum Kultury podpisało
umowę dotyczącą występu
gwiazdy podczas dni Rydułtów. Potem w trakcie interpelacji radna Barbara Baron
pytała, jakie zespoły będą
występować podczas XIX dni
Rydułtów i czy podpisano już
umowy. Burmistrz Kornelia
Newy poinformowała, że
3 września wystąpi Doda
Dorota Rabczewska. Koszt
występu wynosi 50 tys. zł.
Umowa dotyczy kosztów
koncertu artystki oraz dodatkowo występów dwóch
składów artystycznych młodych piosenkarzy znanych z
programów Idol, Szansa na
sukces i Mam talent (zespoły
Lipstic i Egzotic). Cały zakontraktowany program, łącznie
z koncertem Dody, potrwa
220 minut. Z protokołu nie
wynika, by ktokolwiek krytykował ten wybór.
Czy Doda to dobry pomysł,
okaże się 3 września. Zagłosują ludzie swoją obecnością
lub nieobecnością. Brawami
lub gwizdami.

Prace ziemne miały ruszyć
w czerwcu. Termin został
przesunięty na lipiec. Inwestor DL Invest Group został
zmuszony przeprojektować
budynek z powodu planowanego przez KWK Rydułtowy-Anna fedrunku węgla
w rejonie ulic Raciborskiej
i Bema. – Tydzień przed
skierowaniem sprzętu na
plac budowy dostaliśmy
wiadomość, że z powodu
planowanego rozpoczęcia
wydobycia węgla w rejonie
galerii zmienia się klasyﬁkacja gruntu pod względem
szkód górniczych. Musimy
wzmocnić zabezpieczenie
obiektu – mówi Tomasz
Rąba, dyrektor sprzedaży i
marketingu DL Invest Group.
Przeprojektowanie zwiększy koszt inwestycji. Firma
nie zdradza jednak, o ile.
Mimo przełożonego początku robót inwestor podtrzymuje wyznaczone na koniec
roku oddanie gotowego
obiektu do użytku. Tomasz
Rąba mówi, że przy układaniu harmonogramu zakładano pewien margines czasowy
na wypadek pojawienia się
komplikacji.

Tomasz Raudner

(tora)

– Kompleks boisk miał być oddany do użytku w sierpniu… ubiegłego roku

Uroczystość połączono z
zakończeniem roku szkolnego i rozdaniem nagród najlepszym uczniom. Oprócz
starosty, parlamentarzystów
i nauczycieli „jedynki” w
otwarciu orlika 22 czerwca
uczestniczył m.in. Stanisław
Oślizło, absolwent tej szkoły
z roku 1955 r. To zawodnik
Górnika Zabrze, strzelec jedy-

nej bramki w historii polskiej
piłki w ﬁnale Pucharu Zdobywców Pucharów w meczu
z Manchesterem City.
Kompleks przy Zespole
Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. (I LO) w Wodzisławiu budowano niemal rok.
Prace ruszyły w czerwcu
2010 i miały się zakończyć
w sierpniu ubiegłego roku.

Firma „Inwestycje.pl” nie
sprostała zadaniu. Miała kilkumiesięczne opóźnienia.
W rezultacie wyrzucono ją
z placu budowy. Orlik kosztował ponad 992 tys. zł, z
czego starostwo wyłożyło
137 tys. zł. Pozostałe kwoty
to środki budżetu państwa
i budżetu województwa. To
drugi orlik wybudowany

przez starostwo. Pierwszy
powstał przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
w Rydułtowach. Łącznie na
terenie powiatu wodzisławskiego powstało już 8 orlików
– 3 w Rydułtowach (miasto
buduje czwarty), 3 w Wodzisławiu, i po jednym w Krostoszowicach (gmina Godów) i
w Gorzycach.
(raj)

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Orlik przy I LO wreszcie otwarty

Uroczystego otwarcia boisk dokonała m.in. Anna BrachmańskaUherek, dyrektor I LO w Wodzisławiu

REKLAMA

 Nowo otwarte rachunki
do końca roku bez opłat
 Kredyty na zakup
kolektorów słonecznych
z doﬁnansowaniem NFOŚiGW
 Kredyty wakacyjne
 Rachunki JUNIOR

NASZE PLACÓWKI

PUNKTY KASOWE

• CENTRALA
Wodzisław Śląski, ul. Mendego 26
tel. 32 455 33 63, 32 455 34 42,
32 455 33 39

• Pszów, ul. Traugutta 25
• Radlin, ul. Mariacka 30
• Wilchwy, ul.1 Maja 27
• Marklowice, ul. Wyzwolenia 73
• Wodzisław Śląski, Urząd Skarbowy,
ul. Głowackiego 4

• FILIA Rydułtowy
ul. Oﬁar Terroru 27
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– Ruchy personalne w zakładzie gospodarki komunalnej

Kierownik oczyszczalni odwołany

WODZISŁAW

czerwcu wrócił do pracy.
Dopiero wtedy można było
oﬁcjalnie podjąć ruchy personalne.

FOT. TOMASZ RAUDNER

Radny Mieczysław Jóźwicki przestaje kierować
oczyszczalnią
ścieków.
– Za porozumieniem stron
zgodził się przejść na zaproponowane przez nas stanowisko w Zespole Obsługi
Placówek Oświatowych.
Będzie odpowiedzialny za
stronę techniczną obsługi
– mówi Marek Hawel, burmistrz miasta. Mieczysław
Jóźwicki obejmie nową posadę z początkiem lipca.
Będzie miał stanowisko w
randze inspektora, zatem
niższe, niż zajmował dotąd.
Straci też ﬁnansowo. – Wysokość pensji objęta jest tajemnicą, na pewno jednak
pan Jóźwicki będzie mniej
zarabiał. Odpadnie mu
m.in. dodatek funkcyjny
za stanowisko kierownicze
– mówi burmistrz. Gdyby
nie zgodził się przyjąć gorzej płatnego stanowiska,
burmistrz miałby problem.
Każdy radny mający umowę
o pracę podlega szczególnej
ochronie. Burmistrz musiałby wówczas uzyskać zgodę
rady miasta na obniżenie
wynagrodzenia radnemu.
Trudno oczekiwać, by rada
nie obroniła swojego kolegi.
Burmistrz wybrał więc wariant zastępczy, nie pozbawiający przy tym radnego
środków do życia.

Mieczysław Jóźwicki

Na zwolnieniu
Odebranie Mieczysławowi
Jóźwickiemu oczyszczalni
jest efektem nieprawidłowości stwierdzonych przez
wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska. Ich
skutkiem były dwie kary
ﬁnansowe nałożone na
Zakład Gospodarki Komu-

nalnej i Mieszkaniowej w
Pszowie, w skład którego
wchodzi oczyszczalnia. Inspektor prowadził kontrolę
w zeszłym roku, kiedy kierownik był na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie trwało
do maja, potem jeszcze Mieczysław Jóźwicki wybierał
zaległy urlop i dopiero w

– Poseł dyskutował na temat
przemian demokratycznych w Iranie
WODZISŁAW

Grzegoszczyk
dopiero od sierpnia
Na miejsce odwołanego
kierownika nie będzie przyjęty nikt nowy. Marek Hawel
mówi, że to stanowisko zostanie zlikwidowane. Oczyszczalnią będzie kierował Jerzy
Grzegoszczyk, nowy szef
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, albo
Leszek Piątkowski, dotychczasowy p.o. kierownika zakładu. – Podział kompetencji
będzie już wewnętrzną sprawą ZGKiM – zaznacza Marek Hawel.
Jerzy Grzegoszczyk obejmie stanowisko 1 sierpnia.
Od tego dnia będzie miał
podpisaną umowę o pracę.
Na razie wykorzystuje urlop
z obecnego zakładu pracy.
Grzegoszczyk nominalnie
jest kierownikiem komunalki od połowy maja, kiedy wygrał konkurs. Musiał jednak
uzgodnić sprawy z dotychczasowym
chlebodawcą.
– Wszystko już się wyjaśniło. Uzgodniliśmy, że zakład
obejmie 1 sierpnia – mówi
Marek Hawel.
(tora)

Adam Gawęda reprezentował
polski sejm w Paryżu

Poseł Adam Gawęda (pierwszy z prawej) wręcza Maryam Rajavi
księgę poparcia dla działań Narodowej Rady Wyzwolenia Iranu

zamordowano po 20 latach
niewoli. Drugą zakatowano,
była w 8 miesiącu ciąży.
Narodowa Rada Wyzwolenia Iranu domaga się m.in.
wprowadzenia wolności gospodarczej i wolności przekonań. – Nie możemy być
obojętni na ten głos pamiętając jaką drogę pokonał nasz
kraj – mówi Adam Gawęda.
Uważa on ponadto, że priorytetem polskiej prezydencji
w Unii Europejskiej powinny
być dążenia do współpracy z
krajami Bliskiego Wschodu,
opartej na partnerstwie. Konieczne jego zdaniem jest
także odważne i głośnie mówienie w swoich środowiskach o tym, co dzieje się w
Iranie. Takie też stanowisko
końcowe przyjęli uczestnicy
spotkania w Paryżu.

18 czerwca w Paryżu odbyło się spotkanie z irańskimi
imigrantami działającymi w
Narodowej Radzie Wyzwolenia Iranu. Ponad 50 tysięcy
przedstawicieli państwa z
całego świata zastanawiało
się w jaki sposób wesprzeć
przemiany demokratyczne
w tym państwie. Polski parlament reprezentował poseł
Adam Gawęda z Wodzisławia. Do Francji zabrał ze
sobą dokument popierający
dążenia wolnościowe podpisany przez 200 polskich parlamentarzystów.
Główną postacią spotkania
była Maryam Rajavi, prezydent Iranu wybrana przez
parlament na wygnaniu.
Podobnie jak szereg innych
osób walczący o przemiany drogo zapłaciła za swoje
przekonania. Jedną z jej sióstr

(raj)

– Poseł postanowił docenić przeciętnych, którzy mają w sobie to coś…

Wśród maturzystów z bardzo dobrymi wynikami są i
tacy, którzy przez lata szkoły ponadgimnazjalnej nie
błyszczeli. Można by nawet
powiedzieć, że ich wyniki
w nauce były słabe lub przeciętne. Mimo to z zapałem
działają społecznie w swoich
środowiskach zdobywając
cenne doświadczenie życiowe. Właśnie ich postanowił
nagrodzić poseł Ryszard Zawadzki. Ogłasza właśnie kon-

kurs, w którym do wygrania
jest miesięczny staż w jego
biurze poselskim. Staż płatny, można zarobić ok. tysiąc
zł. – Od lat obserwuję młodych ludzi, których wyniki
w nauce nie zachwycają, a
okazuje się, że na maturze
osiągają świetny wynik. Poza
tym pracują bezinteresownie
na rzecz potrzebujących lub
społeczności lokalnej. Warto na takich ludzi postawić
– mówi Ryszard Zawadzki.

Konkurs rusza 30 czerwca
i potrwa do 15 lipca. Kandydatów może zgłaszać dyrektor szkoły lub wychowawca.
Zgłosić może się także sam
kandydat. Weryﬁkacji dokona komisja powołana przez
posła. Punktowany będzie
wynik maturalny, świadectwo
ukończenia szkoły, frekwencja na lekcjach oraz udokumentowana działalność na
rzecz szkoły, osób potrzebujących i lokalnej społeczności.

Nie ustalono jeszcze ile osób
ze stażu skorzysta. Poseł ma
nadzieję, że będzie go mógł
„ufundować” nagrodę więcej
niż jednej osobie.
O tym, że warto skorzystać
z szansy przekonuje Łukasz
Kożuchowski, były pracownik biura posła Zawadzkiego,
obecnie asystent prezydenta
Wodzisławia Mieczysława
Kiecy. – Praktyka lub staż w
biurze poselskim daje możliwość poznania struktur i

systemu działania polskiego
parlamentu. W biurze poselskim piszemy interpelacje,
pytania poselskie czy pytania w sprawach bieżących.
Jeżeli praktyka będzie odbywana w czasie kampanii
wyborczej, pojawia się również możliwość poznania
marketingu politycznego,
co jest cennym doświadczeniem i w przyszłości może
być przydatne – przekonuje
Łukasz Kożuchowski. (raj)

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Konkurs dla tych, którzy zaskoczyli maturą

Chciałbym docenić tych
przeciętnych, którzy błysnęli
na maturze – mówi poseł
Ryszard Zawadzki
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HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

www.notus.edu.pl

LL ICENCJAT

 Anglistyka
 Germanistyka
 Edukacja wczesnoszkolna
z edukacją przedszkolną
 Pedagogika opiekuńcza
z terapią pedagogiczną

47–400 Racibórz
ul. Kolejowa 10a,
tel./fax 032 415 31 23,
tel. 032 415 30 15

Szkoły dla dorosłych o uprawnieniach publicznych (od 1995 r.)
TECHNIKUM • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE • SZKOŁY POLICEALNE • TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
ZAWODOWA SZKOŁA MEDYCZNA DLA DOROSŁYCH

PROPONOWANE

KIERUNKI

KIERUNKI

KSZTAŁCENIA

Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6, tel. 32/474 00 60
Wodzisław Śl., ul. Tysiąclecia 25, tel. 32/456 39 70
Wodzisław Śl., ul. Wyszyńskiego 41, tel. 32/453 14 90

–

WYSOKA

ZDAWALNOŚĆ

Bolix tynk mozaikowy
15kg

Wełna Uni-mata
15cm

Klej do
styropianu
w piance
Styropuk

:

górnictwo • przeróbka kopalin stałych • elektryka • budownictwo• logistyka•mechanika (specjalności górnicze) •
bhp •turystyka • cyfrowe procesy graﬁczne • ekonomia • administracja • informatyka • opiekun medyczny • terapia
zajęciowa • asystent osoby niepełnosprawnej • opiekun środowiskowy
BEZPŁATNE

Atlas Fortis gładź
gipsowa 2w1
podkład + ﬁnish 25kg

EGZAMINU

ZAWODOWEGO

jastrzebie@notus.edu.pl, kolegium@notus.edu.pl

zł
31,60

zł
94,00

2

zł/m
15,71

zł
22,90

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

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

– Młodzi mężczyźni spłonęli w aucie, mieszkańcy słyszeli głośny wybuch

Zaatakowała
mężczyznę
w ubikacji

Śmierć w płomieniach

Dwaj 23-letni mieszkańcy
Syryni spłonęli w bmw. Tragedia rozegrała się w czwartek 23 czerwca około godz.
16.20 na skrzyżowaniu ul.
Młodzieżowej z Wodzisławską. Auto przejechało ulicę
Wodzisławską na wprost i
uderzyło w drzewo rosnące za przydrożnym rowem.
Wóz stanął w płomieniach.
Kierowca i pasażer zginęli
na miejscu.
Zwarcie instalacji
czy eksplozja butli
z gazem?
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 23-letni kierowca jechał zbyt szybko.
Kierował się w stronę ul.
Szybowej, ale nie opanował
samochodu należącego do
rodziców i wypadł z drogi.
– Jechali nawet 150 km/h.
Zaczęli hamować na wysokości płotu, który jest jakieś

50 metrów od skrzyżowania.
Widać to po śladach hamowania. Także nawet jakby
jechali stówą, to by się zatrzymali. Musieli mieć dużo
więcej na liczniku – mówią
młodzi mężczyźni napotkani
w pobliżu miejsca tragedii.
Ludzie mieszkający niedaleko skrzyżowania mówią,
że usłyszeli wybuch. – Bmw
było na gaz, musiała butla
eksplodować. Właściwie nie
powinna wybuchnąć, ale
od takich uszkodzeń, to kto
wie – zastanawia się jeden z
okolicznych mieszkańców.
Aspirant Czesław Honisz,
zastępca dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej straży pożarnej w Wodzisławiu
wyjaśnia, że do pożaru auta
doszło najpewniej od zwarcia instalacji elektrycznej.
– Jest paliwo, więc doszło do
zapalenia. Dlatego też, kiedy
wyjeżdżamy do wypadków

samochodowych, zawsze odcinamy akumulator – mówi
aspirant Honisz.
Płomienie buchały na
około 10 metrów. Ciała nieszczęśników były zwęglone.
Świadkowie przyglądający
się działaniom strażaków
przyznają, że widok był drastyczny.

(Nie) byli pĳani
Wśród mieszkańców, także internautów komentujących wiadomość na nowiny.
pl, krążą plotki, że tragicznie
zmarli pili alkohol z kolegami w barze, zanim wsiedli
do samochodu. Mówił o tym
także mężczyzna napotkany
przez nas w sobotę w Syryni.
Policja prowadząca śledztwo
pod nadzorem prokuratury
nie daje wiary pogłoskom. –
Plotkami nie zajmujemy się.
Prokurator zarządził sekcję
zwłok, która w głównej mie-

– Nikt nie usłyszał wołania o pomoc. Para 70-latków
została brutalnie zamordowana we własnym domu.
REGION

Wszedł za próg i zabił
Nikt nie spodziewał się, że
tej nocy w domu państwa
Anny i Bronisława przy ul.
Rybnickiej w Nowej Wsi
dojdzie do dramatu.
We wtorkowy wieczór w
domu przy ulicy Rybnickiej
11 rozległ się dźwięk dzwonka. Pani Anna otworzyła
drzwi i została zmuszona do
wpuszczenia nieproszonych
gości. Wraz z mężem została wepchnięta do jednego z

pokoi. Usiłowali się bronić,
za co zostali brutalnie pobici. Na śmierć. Nikt nie usłyszał wołania o pomoc, które
rozlegało się za zamkniętymi
drzwiami. Złodzieje splądrowali mieszkanie, nie przejmując się leżącymi w kałuży
krwi staruszkami. Tak mogły
wyglądać wydarzenia, które
rozegrały się w domu przy ul.
Rybnickiej w nocy z wtorku
na środę 22 czerwca.

Mozolne śledztwo
Dwa dni później sąsiedzi,
którzy na co dzień widywali starsze małżeństwo, zaniepokoili się ich brakiem.
Zawiadomili policję. Funkcjonariusze po przybyciu na
miejsce zastali w mieszkaniu
makabryczny widok. – Kobieta w wieku 68 i jej małżonek
w wieku 70 lat zginęli prawdopodobnie od poważnych
urazów głowy – informuje

Pasażerowie nie mieli szans na przeżycie

rze ma wykazać stan trzeźwości kierującego – mówi
mł. asp. Marta Czajkowska,
rzecznik wodzisławskiej komendy. Policja potwierdza
natomiast, że 23-latek nie
miał prawa jazdy.
Okoliczności
wypadku
zbada biegły z zakresu ruchu
drogowego. – To jest zbyt po-

ważna sprawa, żeby pochopnie wyciągać wnioski – mówi
mł. asp. Czajkowska.
Jeszcze w dniu tragedii
wieczorem na pogorzelisku ktoś ustawił drewniany
krzyż. Codziennie mieszkańcy, znajomi oﬁar zatrzymują
się, modlą, palą znicze.

asp. Rafał Kiljanek z wydziału kryminalnego KMP w Rybniku. Przez kilka kolejnych
dni w domu przy Rybnickiej
trwały szczegółowe prace
prokuratury i specjalistów
od kryminalistyki. Zszokowani sąsiedzi nie chcą ujawniać swoich nazwisk, tak jak
pozostali mieszkańcy wsi.
– Nie wiemy, czy teraz ktoś
nie przyjdzie do nas i zrobi to
samo, co zrobił tym staruszkom – mówią.

stwo sprzedało w ostatnim
czasie nieruchomości. – Jest
prawdopodobne, że złodzieje wiedzieli, że mają pieniądze. To byli spokojni i lubiany
przez wszystkich ludzie
– mówią mieszkańcy. W poniedziałek 27 czerwca przeprowadzono sekcję zwłok i
czekamy na jej wyniki. Co
do pobranych śladów, na razie mogę powiedzieć tyle, że
zostały zabezpieczone przez
biegłych. Myślę, że uzyskanie konkretnych informacji
od biegłych to kwestia dni,
tygodni – ucina Jacek Sławik,
prokurator rejonowy w Rybniku.

Pozostała
seria pytań
Jak się nieoﬁcjalnie dowiedzieliśmy od mieszkańców
Nowej Wsi, starsze małżeń-

(tora)

(ska)

Czesi z narkotykami złapani
GORZYCE Dwoje młodych
Czechów wpadło z narkotykami. Ujawnił ich wspólny
patrol policji i służby celnej
w sobotę 18 czerwca około
godz. 20.00 na ul. Bogumiń-

skiej. Policja poinformowała o sprawie we wtorek 21
czerwca. Patrol zatrzymał
do kontroli ﬁata na czeskich
numerach.
Podróżowało
nim czworo młodych miesz-

kańców Ostrawy. Narkotyki
znalazł policyjny pies tropiący Atos. 21-letni Czech miał
ﬁolkę z przezroczystym płynem, zaś u 19-letniej Czeszki znaleziono woreczek z

białym proszkiem. W poniedziałek zatrzymana dwójka
usłyszała zarzut posiadania
amfetaminy. Grozi im do 3
lat więzienia. Wobec 21-latka
prokurator zastosował porę-

czenie majątkowe w kwocie
1000 zł. Czesi widocznie zapomnieli, że w Polsce, w przeciwieństwie do ich kraju, nie
wolno mieć żadnych środków
odurzających.
(tora)

TEKST SPONSOROWANY

(tora)

Demolowali
budkę
telefoniczną
na Kubsza
WODZISŁAW Straż miejska
poinformowała w piątek 24
czerwca o grupie wandali,
którzy w nocy 20 czerwca
zdemolowali budkę telefoniczną na ul. Kubsza, przy
Muzeum. Młodych ludzi
niszczących urządzenie
zarejestrował monitoring.
Chuligani
demolowali
budkę, jeden wyszarpał
słuchawkę od telefonu. Nie
trwało to długo. Pracownik
monitoringu wezwał policję, która ujęła wandali.
(tora)
REKLAMA
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60 osób integrowało się podczas warsztatów artystycznych

Gala oskarowa zakończyła projekt

Warsztaty plastyczne, kostiumowe, scenograﬁczne oraz aktorsko-ﬁlmowe wypełniły dni, które wspólnie spędzała młodzież
z Czech i Polski. Sześćdziesięcioosobową grupę tworzyli uczniowie wodzisławskich szkół i ich rówieśnicy ze szkoły artystycznej w
Opawie, w wieku od 10 do 16 lat. Spotkanie było możliwe dzięki
projektowi „CZas na ﬁlm”, który realizowało Wodzisławskie Centrum Kultury. Na ﬁlmowe przedsięwzięcie placówka otrzymała 86
tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu
państwa „Przekraczamy granice”.
Pierwsze działania ruszyły już w maju, jednak właściwe warsztaty
przypadły na okres między 14 a 17 czerwca. Młodzież integrowała się
zarówno w Wodzisławiu, jak i w niedalekim Rogowie. Inspiracją do
podejmowanych działań były trzy dzieła światowego kina: Dracula,
Avatar i Wodny Świat. – Projekt został przygotowany z myślą o
mieszkańcach czesko-polskiego pogranicza, przewidywał zorganizowanie imprez kulturalnych służących szeroko pojętej integracji i
budowaniu dobrosąsiedzkich kontaktów – zgodnie podkreślają koordynatorki przedsięwzięcia: Magdalena Świergolik i Izabela Sobota.

WODZISŁAW Agresywna 32-latka może spędzić nawet
12 lat za kratkami za napad
na 60-letniego mężczyznę.
Do rozboju doszło we wtorek 21 czerwca około godz.
9.30 w toalecie lokalu przy
ul. Arendarskiej. Pijana kobieta przewróciła 60-latka
na podłogę. Zerwała mu z
szyi złoty łańcuszek warty
2 tys. złotych. Schowała do
biustonosza i zaczęła przeszukiwać mężczyźnie kieszenie. Zabrała papierosy i
zapalniczkę, po czym wróciła do stolika. Gdy mężczyzna zdołał się pozbierać,
poprosił barmankę, by zamknęła lokal i wezwała policję. Dzięki szybkiej reakcji
pracownicy dzielnicowi zastali jeszcze podejrzaną na
miejscu zdarzenia. 32-latka
miała ponad dwa promile
alkoholu w organizmie. Zachowywała się arogancko i
agresywnie. Znaleziono
przy niej uszkodzony łańcuszek, który oddano właścicielowi. Sprawczynię
zatrzymano. Decyzją sądu
32-latka została oddana pod
dozór policji. Za rozbój grozi jej do 12 lat więzienia.

Finał miał miejsce w piątek. Wodzisławski Park Miejski na
ten dzień zamienił się w plan ﬁlmowy z prawdziwego zdarzenia.
Uczestnicy przedstawili krótkie sceny ﬁlmowe, nawiązujące do
wyżej wymienionych tytułów, zaprezentowali też wykonaną według własnego pomysłu scenograﬁę. Na deser odbyła się parada
gwiazd – gala oskarowa, na czerwonym dywanie i w towarzystwie
fotoreporterów. Równocześnie rozstrzygnięto konkurs na najlepsze
przebranie ﬁlmowe.
Na tym nie koniec atrakcji. Dodatkowo odbyły się plenerowe
projekcje kina czeskiego dla dzieci i dorosłych, jak również działania integrujące wodzisławskie przedszkolaki z grupą rówieśników
z Opawy zaproszoną do Wodzisławia. Najmłodsi zaprezentowali
umiejętności artystyczne w amﬁteatrze oraz wzięli udział w grach
terenowych – poszukiwaniu skarbów. – Najbardziej podobały mi się
kostiumy. Naprawdę wiele z nich robiło wrażenie – mówi Angelika
Walczyk. – Z porozumieniem się z grupą czeską nie było problemu.
Dogadywaliśmy się na migi, po angielsku i po czesku czasem też
– mówi zadowolona z projektu uczestniczka.

z własnym autem typu pick up lub bus w
kolorze białym bądź żółtym do doręczania
paczek na terenie jednego z miast: Żory,
Czerwionka-Leszczyny, oraz osoby z samochodem osobowym do doręczania paczek
na terenie Jankowic. Mile widziana dział.
gospodarcza.
Tel: 501-609-489

Polsko-czeska grupa w jednej z ﬁnałowych
inscenizacji Wodny świat

Z kolei w holu WCK podziwiać można wystawę prac plastycznych. „CZas na ﬁlm” z pewnością przyczynił się do przełamania
barier językowych i kulturowych. Pozwolił spożytkować czas bardzo aktywnie, z humorem i kreatywnie. Zarejestrowany materiał
ﬁlmowywjęzykuczeskimipolskimposłużyjakomateriałpromujący
działania projektu, podobnie jak przygotowana publikacja podsumowująca przedsięwzięcie.
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Czerwone światło świeciło się ponad 15 minut

POWIAT

Ruchem próbowali kierować pracownicy ﬁrmy wykonującej remont

– Bałagan na ul. Wodzisławskiej w Czyżowicach

15 minut czekali na zielone

W sobotę 18 czerwca czytelnicy poinformowali nas
o bałaganie jaki panuje na
ul. Wodzisławskiej w Czyżowicach. Zbliżała się godz.
17.00. Chwilę później tego
co się dzieje w tym miejscu
doświadczył nas dziennikarz. Szwankowała tymczasowa sygnalizacja świetlna
ustawiona na czas remontu
drogi. Z ruchu wyłączono jeden pas ruchu. Kierowcy na
zmianę świateł czekali ponad kwadrans, zaś wyjazdy z
przecznic i parkingu znajdującego się tutaj marketu były
niezabezpieczone. Większości kierowcom puszczały
nerwy i po kilku minutach

RYDUŁTOWY

przejeżdżali na czerwonym.
Łatwo można sobie wyobrazić co się działo, gdy ruszyli
kierowcy jadący z przeciwnego kierunku.

Bo terminy gonią
Szybko okazało się, że zamieszanie to sprawka częstochowskiej ﬁrmyremontującej
drogę. Zamknięto jeden pas
ruchu na odcinku 800 metrów. Zmieniono organizację ruchu bez uzgodnień z
wydziałem komunikacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu. W poniedziałek,
20 czerwca rano, urzędnicy
wezwali więc kierownika
budowy i inspektora nad-

zoru do złożenia wyjaśnień
w tej sprawie. Okazało się,
że ﬁrma nie dysponowała
dokumentacją organizacji
ruchu. Jak twierdzą przedstawiciele wykonawcy, nawalił
projektant, który nie wywiązał się z zadania. Zerwano z
nim umowę i zlecono nowe
opracowanie. Procedura się
przeciągała i aby dotrzymać
terminu wykonania robót
rozpoczęto je bez stosownych uzgodnień. – Dziwię
się, ponieważ ﬁrma ma czas
do sierpnia przyszłego roku.
Co prawda obiecali, że wykonają drogę w tym roku, ale na
przesadnym pośpiechu nam
nie zależy. Najważniejsze jest

bezpieczeństwo i jakość wykonania zadania – mówi Tadeusz Skatuła, wodzisławski
starosta.

Zabrakło wyobraźni
Po interwencjach program sygnalizacji świetlnej
zmieniono do 6 minut oczekiwania. – Nie jest to długi
okres biorąc pod uwagę tak
długi odcinek objęty remontem – mówi Józef Żywina z
Powiatowego Zarządu Dróg,
który jest administratorem
drogi. Od tego czasu ruchem
kierowały osoby pracujące
w tym miejscu. Zamknięto
jednocześnie kolizyjne wloty przecznic. Nie uspokoiło

to kierowców. – Kierujący
ruchem dopuścili do sytuacji, w której z obydwu stron
wpuszczone zostały samochody – mówi Mariola Klapuch, która przejeżdżała tędy
w środę 22 czerwca. – Trudno opisać, co się w tym momencie zaczęło tam dziać.
Samochody nie miały jak zawrócić, wycofać też nie było
jak, bo przecież to był cały
ciąg aut z jednej i drugiej
strony. Całe to ogromne zamieszanie trwało kilkadziesiąt minut. Komuś zabrakło
wyobraźni, żeby dopuścić
do kierowania ruchem ludzi, którzy najwyraźniej
się do tego nie nadają – nie

kryje zdenerwowania pani
Mariola. Jej stwierdzenia potwierdziły się po przybyciu
na miejsce policji. – Rzeczywiście w środę był tam bałagan. Skierowaliśmy dwa
radiowozy, aby doprowadzić
sytuację do porządku. W piątek patrol drogówki pojechał
na miejsce sprawdzić, czy
zalecenia zostały wprowadzone w życie. Okazało się,
że kierowanie ruchem przebiega już sprawniej – mówi
komisarz Mariusz Zieliński
z wodzisławskiej drogówki.
Dodaje, że trudności w poruszaniu się ul. Czyżowicką
ciągle występują.
(raj, art)

– Strażacy stwierdzili stan zagrożenia życia w Przedszkolu nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3. Urzędnicy kwestionują te

ustalenia.

Szafki do wyrzucenia, klatki do przebudowy
wości do końca roku. Urząd
miasta z powagą odnosi się
do ustaleń i decyzji straży pożarnej, ale od niektórych decyzji zamierza się odwołać.
Odgrodzić piwnice
Katalog zaleceń jest dość
długi. W szkole i przedszkolu piwnice powinny zostać
odgrodzone od reszty kon-

FOT. TOMASZ RAUDNER

Szereg uchybień i nieprawidłowości
dotyczących
zabezpieczeń przeciwpożarowych stwierdziła straż
pożarna w Przedszkolu nr
2 i Szkole Podstawowej nr 3.
Wybrała te placówki, ponieważ dawno nie było w nich
prowadzonych podobnych
kontroli. Straż nakazała usunąć wszystkie nieprawidło-

Urszula Hajduk, zastępca dyrektora Przedszkola nr 2 mówi, że
szafki na parterze zostały wymienione dwa lata temu

dygnacji drzwiami ognioodpornymi. Szafki na ubrania
trzeba usunąć z parteru,
gdzie jest droga ewakuacyjna
lub zastąpić meblami wykonanymi z materiałów trudnopalnych. Wykładziny w
salach mają być zaimpregnowane substancją utrudniającą zapalenie lub wymienione
na nowe, trudnopalne. Straż
zakwestionowała zamontowanie
nieruchomych
krat okiennych na parterze
szkoły i pierwszym piętrze
przedszkola. W obu placówkach drzwi wyjściowe są za
wąskie. Dodatkowo niektóre otwierają się niezgodnie
z kierunkiem ewakuacji. W
przedszkolu wewnętrzne
drzwi dwuskrzydłowe mają
za wąskie skrzydło nieblokowane. Również w przedszkolu strażacy nakazali
obudować schody wewnętrzne prowadzące z parteru

na piętro, by stanowiły oddzielną klatkę schodową zamykaną drzwiami. Klatki
schodowe mają mieć urządzenia zapobiegające zadymieniu albo usuwające dym.
Budynek przedszkola ma
mieć oświetlenie ewakuacyjne. Przedszkole musi zostać
wyposażone w wewnętrzną
instalację hydrantową i przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Straż ostrzega, że bez tego
wszystkiego mogą być trudności w ewakuacji osób i
prowadzeniu sprawnej akcji
ratowniczo-gaśniczej w obu
placówkach.
Ekspertyza
i odstąpienie
Urzędnicy z miasta bardzo
chcieliby spełnić wszystkie
warunki, by mieć pewność,
że dzieci przebywają w
bezpiecznych placówkach.
Stąd wykładziny zostaną

zaimpregnowane. W szkole
został już zamontowany zawór pierwszeństwa. Dzięki
niemu w razie pożaru cała
woda zostanie skierowana
do hydrantów, co pomoże
straży w akcji. – O tym straż
już została poinformowana
– wyjaśnia Mariusz Szewczyk, naczelnik wydziału
infrastruktury miejskiej.
Dodaje, że odnośnie
wszystkich innych zaleceń budowlano-instalacyjnych magistrat zamierza
zlecić rzeczoznawcy p.poż.
opracowanie ekspertyzy w
zakresie przepisów przeciwpożarowych. – Zobaczymy,
jakie będą wyniki tych ekspertyz i w zależności od niej
będziemy podejmowali dalsze działania. Nie oznacza
to, że wyniki kontroli straży
nas nie przekonują. Ale jest
taka sytuacja, że nie do końca można zrobić wszystko

pod względem budowlanym, aby była pełna zgodność z nowymi przepisami
przeciwpożarowymi. Ale
można zrobić równoległe
działania, które również
spowodują poprawę bezpieczeństwa. Ekspertyza ma
wskazać te działania – mówi
naczelnik. Kornelia Newy,
burmistrz, mówiła radnym
na sesji, że być może miasto
wystąpi nawet do straży o
odstąpienie od niektórych
zaleceń. Aby jednak wystąpić o odstąpienie, trzeba
mieć ekspertyzę na podkładkę. Sam kpt. Marek Misiura,
komendant powiatowy PSP
w Wodzisławiu informuje,
powołując się na stosowne
rozporządzenie
ministra
infrastruktury, że nakazane
obowiązki mogą być spełnione w inny sposób niż zalecony.
(tora)
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WODZISŁAW

– Ordynator odesłał do domu kobietę ze złamaną nogą

Kolejna wpadka znanego lekarza?
skręcenie stawu skokowego,
ale oczywiście zawsze należy podejrzewać uszkodzenie
aparatu kostnego – odpowiada Henryk Wojtaszek,
ordynator oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej
szpitala w Wodzisławiu.
Twierdzi, że miękki opatrunek założył mając na uwadze
dobro pacjentki. – Obecnie
wręcz nie zaleca się przez
Zespół Konsultantów Krajowych stosowania pełnych
opatrunków gipsowych przy
tego typu urazach kończyn
dolnych. Zalecając unieruchomienie w opatrunku
z bandaża elastycznego i
unieruchomienia w bucie w
pierwszej dobie postąpiłem
zgodnie z obowiązującymi
zasadami leczenia tego typu
uszkodzeń narządu ruchu,
mając na uwadze przede
wszystkim dobro pacjentki
celem ustrzeżenia jej przed
groźnymi
powikłaniami,
wynikającymi z innego typu
unieruchomienia – tłumaczy.

rza, w dodatku ordynatora
– mówi pani Natalia.

To było złamanie
Tyle, że przepisane maści
niewiele pomogły i rankiem
następnego dnia noga bolała
jeszcze bardziej. Do tego mocno spuchła. Po namowach
rodziny kobieta udała się do
przychodni, do której otrzymała skierowanie na kontrolę. Tam inny lekarz nakazał
wykonanie prześwietlenia.
Zdjęcie rentgenowskie wykazało, że owo zdiagnozowane
w szpitalu zwichnięcie w rzeczywistości jest złamaniem
nogi w okolicach kostki. Zamiast bandaży na nogę trzeba
było założyć gips. – Myślałam, że mnie szlag traﬁ. Przecież gdyby mnie rodzina nie
przekonała do tego by po raz
drugi pojechać do lekarza,
to ja bym ten ból starała się
przechodzić. W końcu miało
to być tylko zwichnięcie. Dopiero na kontroli okazałoby
się, że to złamanie, które być
może jest źle zrośnięte – nie
kryje zdenerwowania pani
Natalia.
Dla dobra pacjentki
Lekarz, który przyjął panią Natalię w szpitalu nie

FOT. ARTUR MARCISZ

Rowerowa wycieczka pani
Natalii Kobak z Rogowa zakończyła się przykrym zdarzeniem. W czasie eskapady
kobieta pechowo upadła.
Ucierpiała lewa noga. Ból
był nie do zniesienia. Kobieta
sama nie była w stanie wrócić do domu, więc zadzwoniła do domu po pomoc. W
godzinach wieczornych 24
maja pechowa rowerzystka traﬁła na izbę przyjęć
szpitala w Wodzisławiu. Po
kilkudziesięciu minutach
oczekiwania zszedł do niej
Henryk Wojtaszek, ordynator
oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. – Obmacał
nogę, przewrócił oczami,
po czym stwierdził, że to
zwykłe zwichnięcie. Nawet
nie wykonał prześwietlenia
– opowiada pani Natalia. Na
polecenie lekarza pacjentce
założono lekki opatrunek na
nogę. Ortopeda poinstruował
ją, że ma smarować bolącą
kończynę przepisaną jej maścią. Dał również skierowanie
na kontrolę do przychodni.
– Uspokojona wróciłam do
domu. Zmartwiło mnie, że
nie zrobiono mi tego prześwietlenia, no ale w końcu
wypadało zaufać umiejętnościom i doświadczeniu leka-

Natalia Kobak uważa, że badający ją w szpitalu lekarz podszedł
do swoich obowiązków w lekceważący sposób

ma sobie nic do zarzucenia.
Twierdzi, że działał zgodnie
z obowiązującymi zasadami

leczenia tego typu uszkodzeń
narządu ruchu. – Wszystkie
symptomy wskazywały na

Lekarz nie był pewny
diagnozy
Ordynator szczegółowo
opisuje czynności jakie wykonał. Próżno szukać wśród

nich, wydawałoby się, podstawowej czynności jaką
jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego, które mogłoby wykluczyć złamanie lub
je potwierdzić. Ordynator
twierdzi za to, że mając podejrzenie innych uszkodzeń
niż te, które zdiagnozował,
zlecił pacjentce bezwzględną kontrolę następnego dnia
w poradni urazowej z zaleceniem wykonania dalszej diagnostyki i dalszego leczenia.
Pani Natalia sceptycznie
podchodzi do wyjaśnień lekarza. – Przecież doskonale pamiętam w jaki sposób
mnie przebadał. Skoro podejrzewał złamanie czy jakieś
inne uszkodzenia, to dlaczego ani słowem mi o tym nie
wspomniał? – denerwuje się
mieszkanka Rogowa.
– Całość działań prowadzona była zgodnie ze sztuką lekarską i procedurami
medycznymi, co nie zawsze
może pokrywać się z odczuciami pacjentów. Taki tok
postępowania nie spowodował żadnej komplikacji
medycznej, a wręcz miał na
celu jej uniknięcie – obstaje
przy swoim Henryk Wojtaszek.
Artur Marcisz
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– W lipcu ruszy procedura zmierzająca do sprzedaży spornej kamienicy

przy rynku

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI (2)

Społem wcześniej
opuści kamienicę

Wojewoda
się nie zgodził
Przez lata sytuacja prawna
kamienicy przy Rynku 11
była niejasna. We wrześniu
2006 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zdecydował, że budynek od 2 kwietnia 2001 r.
należy do skarbu państwa. W
lipcu 2008 r. wpisano ten fakt

RYDUŁTOWY

Jesteś przedsiębiorcą?
Czekają cię zmiany
Od lipca tego roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki, każdy
kto rozpoczyna działalność
gospodarczą będzie się musiał znaleźć w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
(CEIDG).
Zarejestrować
działalność będzie można w
dowolnym urzędzie gminy
i przez Internet. W nowych
dokumentach znajdą się informacje poszerzone m.in.
o adres mailowy przedsiębiorcy, numer telefonu czy
oświadczenie o wspólnocie
majątkowej.
Do czasu przeniesienia
wszystkich swoich wpisów do Ewidencji gminy
będą przyjmowały zgłoszenia zmian dotyczące zarejestrowanych u siebie

przedsiębiorców. Organem
ewidencyjnym dla nich w
dalszym ciągu będzie właściwy wójt, burmistrz lub
prezydent miasta.
Z chwilą przeniesienia
wpisów do CEIDG rolę organu ewidencyjnego przejmie Minister Gospodarki, a
zmian we wpisach będzie
można dokonywać w Centralnej Ewidencji. Na przeniesienie swoich ewidencji
do systemu gminy mają
czas do końca 2011 roku.
Z informacji zawartych w
scentralizowanym systemie
przedsiębiorców, po uzyskaniu odpowiedniej zgody, w
razie potrzeby będą mogły
korzystać m.in. takie instytucje jak urząd skarbowy czy
komornik.
(abs)

Wewnątrz trwa burzenie ścian i stawianie nowych oddzielających
dwie kamienice od siebie

Sklep Społem już zamknięty

Od marca kamienicą przy
Rynku 11, w której mieścił
się sklep PSS Społem zarządza starosta jako przedstawiciel skarbu państwa.
Okazało się bowiem, że budynek nie należy do miasta,
które przez lata na nim zarabiało. Sprawa traﬁła do sądu
i mimo dwóch rozpraw ugodowych strony nie doszły do
porozumienia. Jednocześnie
prezes PSS Społem nie zaakceptował wyższego czynszu
i choć umowa miała wygasnąć w październiku, już teraz zdecydował się opuścić
budynek.

– Rusza system ewidencji o działalności gospodarczej

REGION

do ksiąg wieczystych. Rok
później Mieczysław Kieca,
prezydent Wodzisławia wystąpił zarówno do wojewody,
jak i starosty – jako przedstawiciela skarbu państwa – o
zgodę na komunalizację budynku i jego przejęcie. Starosta nie wniósł zastrzeżeń
i 30 czerwca 2009 r. zgodził
się na nieodpłatne przejęcie
budynku przez miasto. Wojewoda długo nie odpowiadał.
Zdecydował 16 listopada
2010 r. Odmówił. Nakazał
jednocześnie staroście wyegzekwowanie pieniędzy
od miasta za bezprawne
korzystanie z kamienicy. Za
okres od 2 kwietnia 2001 r.
kiedy właścicielem budynku został skarb państwa,
do 14 lutego 2011 r. miasto
powinno zapłacić 604 tys. zł
(ok. 660 tys. zł z odsetkami)
i ponad 650 zł jako kwoty
pobierane przez lata od PSS
Społem (654 tys. zł). Łącznie
ok. 1 mln 300 tys. zł.

Rozmowy trwają
W sądzie odbyły się dwie
rozprawy ugodowe. Nie udało się jednak dojść do porozumienia. Zarówno miasto
jak i starostwo obstają przy
swoich racjach. – Jest jeszcze
szansa dojścia do porozumienia – mówi Tadeusz Skatuła,
wodzisławski starosta, który
gotowy jest żądać mniejszych
kwot od tych wysuwanych
pierwotnie. Również Mieczysław Kieca, prezydent
Wodzisławia ma nadzieję na
porozumienie. Jeśli jednak
do niego nie dojdzie, ruszy
proces.
Wyprowadzka
już teraz
Kamienicę ciągle zajmuje
PSS Społem, który jest właścicielem sąsiedniego budynku przy Rynku 12. Kiedy
starosta zażądał płacenia nie
tylko za budynek, ale i przylegający do niego teren (miesięcznie więcej o ok. 2,5 tys.

zł), prezes ﬁrmy zdecydował
o opuszczeniu pomieszczeń.
Pierwotnie ustalono, że wyprowadzka ma nastąpić w
okolicy października. Stanie
się to jednak znacznie wcześniej. – Mam nadzieję, że uda
się nam zdać budynek do
końca czerwca – mówi Stanisław Kasznia, prezes PSS
Społem w Wodzisławiu.
25% dla starostwa
Starosta zamierza kamienicę sprzedać. Obecnie uruchomiło procedurę związaną z
przeprowadzeniem inwentaryzacji tej nieruchomości.
Kolejne etapy to wykonanie
wyceny, umieszczenie budynku w wykazie nieruchomości do zbycia i uzyskanie
zgody wojewody na sprzedaż. Dopiero potem można
ogłosić przetarg. Starostwo
zarobi 25% z kwoty jaką uda
się uzyskać podczas transakcji. Pozostałe kwoty traﬁają
do skarbu państwa.
(raj)

– Dobra wiadomość dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wodzisławskiego
POWIAT

Nie zabraknie pieniędzy
na turnusy rehabilitacyjne
Z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powiat otrzymał dodatkowe ponad 222
tys. zł na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych. Dzięki temu wysokość wszystkich środków z PFRON na
ten rok to ponad 1,7 mln
zł. Na najbliższej sesji, 30
czerwca, radni powiatowi
dokonają podziału tej kwoty na poszczególne zadania.
Zarząd powiatu ze starostą
na czele proponuje, by prawie połowę z dodatkowych
środków przeznaczyć na
doﬁnansowanie zaopatrze-

nia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze. O ponad
50 tys. zł więcej wydanych
zostanie na uczestnictwo
osób niepełnosprawnych i
ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych. – To oznacza, że zaspokoimy potrzeby
jakie mamy obecnie w tym
zakresie – mówi Tadeusz
Skatuła, wodzisławski starosta. Dodatkowe pieniądze
mają być przeznaczone także na likwidację barier architektonicznych. Po 5 tys.
zł mają otrzymać dwa działające w powiecie wodzisławskim warsztaty terapii
zajęciowej.
(raj)

– W najbliższych latach nie ma szans na budowę krytego kompleksu basenów przy ul. Bema

Pływalnia bez szans na dużą kasę
Dobitnie mówił o tym
Krzysztof Kisiel, prezes Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości 17 czerwca
na sesji. Ta spółka bezskutecznie ubiegała się o 8 mln
zł doﬁnansowania budowy
basenu w konkursie na rewitalizację terenów miejskich
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego.
Akurat ten konkurs był tylko
jednym ze źródeł, z których
spółka starała się zdobyć
fundusze. Prezes zdawał
sobie sprawę, że chętnych
było znacznie więcej niż

pieniędzy do podziału. Nie
spodziewał się więc sukcesu. W ramach RPO były jeszcze dwa programy – jeden
na budowę basenów przyszkolnych, drugi na lokalną infrastrukturę sportową,
gdzie maksymalnie można
było dostać 2 mln zł. Rydułtowski projekt nie łapał się
na żaden z nich.
Kolejnym sprawdzanym
źródłem był Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, ﬁnansowany z totalizatora. Na duże
pieniądze mogą liczyć tylko
inwestycje na sport kwaliﬁ-

kowany, czyli zawodowy, wyczynowy. Z kolei pozostałe
projekty sportowo-rekreacyjne objęte były doﬁnansowaniem maksymalnie 2,5 mln
zł. Pływalnia w Rydułtowach
nie była przewidziana jako
miejsce treningów pływaków.

Zysków
nie przewidują
Prezes mówił, że nie byłoby
problemów z zaciągnięciem
kredytu bankowego pod warunkiem wykazania zdolności do spłaty i opłacalności

przedsięwzięcia. – Jednak
jeden z przedstawicieli banków powiedział wprost, że
nasz basen nie błyszczy na tle
innych podobnych obiektów
w regionie, więc raczej należy się liczyć ze stratami, a nie
zyskami – mówił Krzysztof
Kisiel.
Pieniądze z programów
pożyczkowych jak Jessica,
choć przyznane na bardziej
atrakcyjnych warunkach
niż kredyty, też trzeba oddać. Biorąc pod uwagę fakt,
że budżet inwestycji i tak zakładał zaciągnięcie około 4

mln zł kredytu, dodatkowe
zadłużenie się byłoby ponad
siły zarówno spółki jak i miasta.

Francuz postawił
warunek
Upadł też temat partnerstwa prywatno-publicznego.
Spółce udało się zainteresować tematem pewnego
przedsiębiorcę francuskiego. Ten jednak postawił warunek, że jeśli nie osiągnie
planowanego dochodu, miasto będzie dopłacać różnicę przez cały okres trwania

partnerstwa. Przy czym prezes zaznacza, że model bieżącego ﬁnansowania gotowego
już basenu zakładał płacenie
przez miasto 700 tys. zł rocznie m.in. na naukę pływania
uczniów. – Dlatego nie mogliśmy zgodzić się na ten dodatkowy warunek i rozmowy
szybko się skończyły – mówi
Krzysztof Kisiel.
Jego zdaniem duże dotacje
unijne będą możliwe dopiero z wejściem w życie nowego budżetu unijnego w 2014
roku.
(tora)
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Państwo Anita i Dariusz Szymeccy, którzy biegli z córką Sandrą wygrali bezapelacyjnie w kategorii
„najśmieszniej ubrana para”

RYDUŁTOWY

W peletonie była młodzież z Uczniowskiego Klubu Sportowego 5, która biegła z transparentem
„Biegać każdy może”

– I Rodzinny Bieg Zakochanych

Amorki opanowały miasto
jesteśmy już 20 lat po ślubie
– śmieje się mężczyzna.
Ostatni krzyk mody?
– Prześcieradła!
Punktualnie o godz. 16.00
biegacze wystartowali z rynku miasta, pokonując trasę
wiodącą ulicami Oﬁar Terroru, Jagiellońską i Bema. I
choć nie liczył się uzyskany
czas, ani medalowe miejsca,
pierwsi uczestnicy zjawili
się ponownie na rynku już
kilka minut później. Uwagę wszystkich przykuwała
szczególnie jedna para, a w
zasadzie trio, bo Anita i Dariusz Szymeccy z Radoszów,
którzy biegli z pięcioletnią
córką Sandrą. Wszyscy
ubrani byli w białe stroje
amorków z charakterystycznymi dla nich rekwizytami:
czerwonymi łukami i strzałami. Wszystko autorstwa
pani Anity. Podczas gdy panie z tego trio miały na sobie
szykowne białe suknie, korpulentnego pana Dariusza
(jak nam powiedział: 110 kg
wagi) spowijały… prześcieradła. – Bo nic innego na mnie
nie pasowało – śmieje się.
Nikt nie miał wątpliwości,
że właśnie tym biegaczom
należy się nagroda dla najśmieszniej ubranej pary.

Anita i Jan Ułasiewiczowie z Zabrza biegli z córką Polą i jej przyjaciółką, Kariną Krystek. Dziewczynki były najmłodszą parą imprezy.

Z fantazją
Każda z par uczestniczących w imprezie otrzymała pamiątkowe statuetki w
kształcie serca. Było też losowanie nagród i wspólna
zabawa taneczna. 20-letni

Kamil Jakubiak z Rydułtów, pomysłodawca biegu,
nie krył radości z udanego
przedsięwzięcia. – Do zorganizowania tej imprezy
zainspirował mnie Bieg
Romantyczny w Ustroniu,

w którym uczestniczyłem
– mówi. – Miałem nadzieję,
że pomysł chwyci i u nas, ale
nie myślałem, że zjawi się tu
aż tylu biegaczy.
Burmistrz Rydułtów, Kornelia Newy dodaje: – Ten

pierwszy Rodzinny Bieg pokazuje, że w Rydułtowach
jest dużo ludzi z fantazją, którzy potraﬁą się bawić, śmiać i
lubią ruch.
Anna Burda-Szostek

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK (6)

1 kilometr 125 metrów
– taki odcinek musieli przebiec uczestnicy I Rodzinnego Biegu Zakochanych
(odbywającego się w ramach
kampanii: „Postaw na rodzinę”), jaki w niedzielę, 26
czerwca, zorganizowano w
Rydułtowach. Na linii startu
ustawili się m.in. narzeczeni,
małżonkowie, rodzeństwa, a
nawet całe rodziny. W sumie
34 pary. Najmłodsza uczestniczka miała 2 latka, najstarszy był po sześćdziesiątce.
I co bardzo ucieszyło organizatorów (Urząd Miasta i
Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks”), wśród biegaczy byli nie tylko mieszkańcy
Rydułtów, ale i Jastrzębia,
Wodzisławia, Radlina, Pszowa, Rybnika, a nawet Zabrza.
Właśnie z tej ostatniej miejscowości przyjechała rodzina państwa Ułasiewiczów:
Anita i Jan wraz z 10-letnią
córką Polą, która biegła w
parze ze swoją koleżanką,
9-letnią Kariną Krystek (wiekowo była to najmłodsza
para biegaczy). – Jesteśmy
miłośnikami biegania, dlatego przyjechaliśmy do Rydułtów – mówi Jan Ułasiewicz.
– Przed wyjazdem spytałem
tylko żonę, czy Bieg Zakochanych jeszcze nas dotyczy, bo

Dla wszystkich uczestników, bez względu na wiek, bieg był
wspaniałą zabawą

Artur Duda z 2-letnią córką Natalią, odbierają pamiątkową
statuetkę z rąk pani burmistrz, Kornelii Newy

Biegła także Janina Chlebik-Turek, dyrektor Rydułtowskiego
Centrum Kultury „Feniks”

10 gminy

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 28 czerwca 2011 r.

GORZYCE – Radni zaakceptowali sposób w

jaki Piotr Oślizło gospodaruje pieniędzmi

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK (2)

Wójt Gorzyc
z absolutorium

Konserwator Celestyn Golda i ks. proboszcz Krystian Gawleński
przy zrekonstruowanej polichromii prezbiterium kościoła

MSZANA

Odrestaurowane prezbiterium

– Remont świątyni św. Jerzego na półmetku

Kościół w Mszanie
ma zapewnione kolejne sto lat
Na początku ubiegłego
roku, w kościele paraﬁalnym
pod wezwaniem św. Jerzego,
rozpoczęły się prace związane z renowacją wnętrza
kościoła. Już udało się zakończyć prace w prezbiterium.
Na podstawie zachowanych
tam fragmentów polichromii
z 1902 roku zrekonstruowano jego pierwotny wygląd.
40 lat czekał
na renowację
Niestety, oryginalna cegła była zbyt uszkodzona,
by można było odzyskać jej
dawny wygląd. Dlatego też
elementy wokół prezbiterium
czy okien pomalowano tak,
by imitowały klinkier. Udało
się natomiast odzyskać oryginalny obraz św. Jerzego z
głównego ołtarza. Na początku lat 70. ubiegłego wieku
był już w tak złym stanie, że
nie mógł służyć paraﬁanom.
Jerzy Waltar, mieszkaniec
Mszany, poprosił ówczesne-

go proboszcza o możliwość
zabrania obrazu do domu. I
tak zachował się on do dziś.
Po 40. latach odrestaurowane
dzieło znów znalazło swoje
miejsce w świątyni. Renowacji poddano także, pochodzące najprawdopodobniej
z głównego ołtarza, ﬁgury
Matki Bożej i św. Jana pod
krzyżem. – Zakonserwowane
specjalnym impregnatem, w
dobrym stanie powinny teraz
przeżyć około 150 lat – mówi
wykonujący prace Celestyn
Golda, z pracowni konserwacji zabytków w Mikołowie.
W prezbiterium są również nowe obrazy przedstawiające Ostatnią Wieczerzę
i Chrystusa Zmartwychwstałego. Z jednej strony
suﬁtu namalowano już też
sześciu Apostołów. Renowacji poddano także posadzkę i
wszystkie drzwi w świątyni,
których obecny wygląd jest
zasługą Bernarda Wolnego.
Dodatkowo wymieniono też

oświetlenie, montując nowe
żyrandole i nowoczesną instalację elektryczną.
Wojenne ślady
Pracy jest jeszcze dużo: do
namalowania są obrazy Drogi Krzyżowej i postać św. Barbary. Na odnowienie czekają
także elementy chóru (miejscowi rzemieślnicy – Bernard
i Adrian Orzechowscy, bezpłatnie odrestaurowali już
schody na chór). Zachowały
się tam ślady po pociskach,
pochodzące z czasów II wojny światowej. Kiedy Rosjanie
napierali od strony Połomi,
na wieży mszańskiego kościoła przyczaił się niemiecki
snajper, który dziesiątkował
rosyjskich żołnierzy. Kiedy
go wreszcie zlokalizowali,
zabili go, wystrzeliwując
w jego stronę pocisk, który
zniszczył także zakrystię i
wieżę świątyni. Teraz tam,
gdzie znajdują się ślady wojennej zawieruchy, zostanie

umieszczona specjalna tablica, przypominająca te tragiczne wydarzenia.
Odrestaurowane już elementy wnętrza świątyni
prezentują się imponująco.
Wzrok przyciąga szczególnie odnowiona, neogotycka
ornamentyka. Ale i koszty
remontu świątyni są niemałe. Całość prac, które mają się
zakończyć w połowie przyszłego roku (paraﬁa będzie
wtedy obchodzić 110-lecie
kościoła) będzie kosztowała
około 250 tys. zł.
– Całość kosztów związanych z pracami remontowymi ponosi paraﬁa – mówi ks.
proboszcz Krystian Gawleński. – Raz w miesiącu przeprowadzamy kolekty na ten
cel, pieniądze pochodzą także z oﬁar kolędowych.Chciałbym bardzo serdecznie
podziękować paraﬁanom za
ich ﬁnansowe wsparcie tego
przedsięwzięcia.
Anna Burda-Szostek

– Wójt kupi działkę na wniosek klubu sportowego, choć nie wiadomo, czy
klub przetrwa

GODÓW

Jak nie boisko, to parking
Pole, które kupi gmina
od prywatnych właścicieli
ma powierzchnię hektara
i przylega bezpośrednio do
terenu boiska sportowego i
Ośrodka Kultury w Skrbeńsku. Z propozycją zakupu
pola wystąpił do wójta kilka
miesięcy temu zarząd klubu
LKS Skrbeńsko. – Mieliśmy
plany związane z awansem
do klasy okręgowej, do tego
potrzebne było powiększenie boiska, więc złożyliśmy
wójtowi propozycję, by gmina dokupiła niezbędny teren
– wyjaśnia Eugeniusz Ickiewicz, wiceprezes klubu ze
Skrbeńska.

Problemy ﬁnansowe
Włodarze gminy wzięli pod
uwagę głosy klubowych działaczy. Zakup działki ma kosztować budżet gminy 150 tys.
zł. Teraz jednak, kiedy wizja
powiększenia boiska miałaby szansę realizacji, okazuje
się, że najprawdopodobniej
nie będzie takiej potrzeby.
W łeb wzięły bowiem założenia szefostwa klubu. Klub
popadł w spore tarapaty ﬁnansowe. Ledwo dograł sezon w A klasie. Nikt już nie
mówi o awansie. Nie wiadomo, czy drużyna wystartuje w przyszłym sezonie. – 3
lipca mamy nadzwyczajne

zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Obecny zarząd
na pewno zrezygnuje. Nie
wiem, czy znajdzie się ktoś
kto będzie chciał to kontynuować – mówi Ickiewicz.
Taka jest strategia
Wójt twierdzi, że planując zakup nie kierował się
jedynie zapotrzebowaniem
klubu. Choć w przyszłości
boisko i tak pewnie trzeba
będzie powiększyć, bo należy ono do najmniejszych w
regionie. – Problemy klubu
są nam znane od wielu tygodni. Mimo to nie rezygnujemy z zakupu tej działki, bo

nasza strategia jest taka, że
wszędzie gdzie przy budynkach gminnych znajdzie się
okazja do zakupu gruntów,
to zawsze będziemy dążyć
do sﬁnalizowania takiej
transakcji. Budynków mamy
bowiem sporo, ale miejsca
wokół nich mało. Działka w
Skrbeńsku przyda się bo sąsiaduje z naszym ośrodkiem
kultury. Na pewno będziemy
chcieli stworzyć tam parking,
bo ten obecny jest zbyt mały
i często droga przy ośrodku
zapchana jest samochodami – argumentuje Mariusz
Adamczyk, wójt Godowa.
(art)

Dochody gminy zostały
wykonane w 98,6 procenta i wyniosły 44,5 mln zł. Z
kolei wykonanie wydatków
ukształtowało się na poziomie 96,7 procenta i wyniosło 52,7 mln zł. Zadłużenie
gminy na 31 grudnia 2010
roku wynosiło 20,1 mln zł tj.
45,1 procenta wykonanych
dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku 60 procent.
– Musimy sukcesywnie obniżać poziom zadłużenia gminy ze względu na rosnące
wydatki bieżące – przestrzega Piotr Oślizło, wójt Gorzyc.
Może to oznaczać mniejsze
środki na inwestycje w kolejnych latach. Pierwszeństwo będą mieć te, na które
gmina pozyska doﬁnansowanie zewnętrzne. – Każdy

radny zapewne ma rozterkę,
czy w tej sytuacji kiedy musimy ograniczać zadłużenie
gminy warto uczestniczyć
w projektach, które pozwolą
ściągnąć środki zewnętrzne
na konkretne inwestycje. Bo
wiadomo, że trzeba na nie
mieć wkład własny, a często
by mieć ten wkład własny
trzeba zaciągać kredyt. Zadłużenie rośnie. Uważam
jednak, że ten proces będzie
powoli sam się ograniczał.
Środków zewnętrznych będzie do wykorzystania coraz
mniej. Póki są warto z nich
korzystać, nawet kosztem innych inwestycji, których nie
trzeba wykonać akurat teraz
– argumentuje radny Jerzy
Rebeś.
(art)

– Wiejski Dom Kultury ładniejszy i
bardziej przyjazny niepełnosprawnym
OLZA

Ośrodek kultury w Olzie
już po remoncie
Budynek WDK w Olzie
przeszedł spory remont. W
czasie trwających od grudnia
ubiegłego roku do czerwca
robót wymieniono instalację centralnego ogrzewania,
wszystkie okna, drzwi, posadzki. Ocieplono budynek i odnowiono elewację.
Uszczelniono również przeciekający dach. W środku
budynek nie straszy już swoich gości koszmarnymi sanitariatami. Wszystkie łazienki
zostały bowiem również wyremontowane. Odnowiona
została główna sala WDK,
którą zmodernizowano i wyposażono pod kątem organizacji wystaw artystycznych.
– Teraz aż chce się organizować imprezy. Głównie chcemy skupić się na wystawach
obrazów, zdjęć i graﬁk, czyli
tym czym zajmują się galerie

artystyczne – podkreśla Katarzyna Siedlaczek, dyrektor
WDK Olza.
Remont placówki kosztował nieco ponad 400 tys. zł.
Pieniądze wyłożyła gmina.
Być może jednak uda się
pozyskać na to zadania zewnętrzne doﬁnansowanie.
Złożony został już odpowiedni wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach
Programu Odnowy Wsi.
– Czekamy na podpisanie
umowy – wyjaśnia Katarzyna Siedlaczek.
Warto podkreślić, że budynek został przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem pojawił
się podjazd, zaś w środku dodatkowa, osobna toaleta dla
niepełnosprawnych.
(art)

– Spotkanie w ramach projektu
„Świadomy obywatel”

MSZANA

Wyjaśnią prawne zawiłości
W czwartek, 30 czerwca,
o godz. 16.00 w Wiejskim
Ośrodku Kultury i Rekreacji
w Mszanie mieszkańcy gminy będą mogli uczestniczyć
w spotkaniu z prawnikiem.
Ich gościem będzie mecenas
z Kancelarii Radców Prawnych Michała Gebel oraz
Irena Obiegły, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Prawnik przedstawi m.in. zagrożenia wynikające z tytułu nieznajomości
prawa i możliwości uzyskania porady prawnej.
Wstęp na spotkanie jest
wolny. Organizatorzy:Towa-

rzystwo Miłośników Rydułtów i Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu, oprócz materiałów
promocyjnych, zapewniają
również posiłek.
Przedsięwzięcie odbędzie
się w ramach promocji projektu „Świadomy Obywatel” i
jest organizowane w związku
z uruchomieniem w Mszanie
Biura Bezpłatnych Porad
Prawnych i Obywatelskich.
Prawnik udziela darmowych
porad w Urzędzie Gminy
Mszana w każdy czwartek
od godziny 8.00 do 16.00.
(abs)
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– Mieszkańcy chcą zaskarżyć specustawę telekomunikacyjną do Rzecznika
Praw Obywatelskich

GORZYCE

Mieszkańcy Turzy i Gorzyc, a wkrótce być może i
kolejnych miejscowości, w
których nadajniki sieci komórkowych znajdują się w
pobliżu budynków mieszkalnych, zbierają podpisy pod
petycją do Rzecznika Praw
Obywatelskich. Domagają
się zmiany zapisów ustawy
o wspieraniu rozwoju sieci i
usług telekomunikacyjnych
z maja 2010 roku. Na liście
znajduje się ponad 250 podpisów. Wkrótce pojawią się
kolejne.
Fatalne doświadczenia
Na ostatniej sesji rady
gminy Gorzyce 22 czerwca
pojawiła się 5-osobowa delegacja mieszkańców Turzy i
Gorzyc. Radnym i władzom
gminy odczytano petycję
oraz prośbę o wsparcie działań mieszkańców. – Chcemy
zmiany tej ustawy. Nie może
być tak, że gospodarz gminy nie może brać udziału w
procesie wydawania zezwolenia na budowę nadajników.
Nie zgadzamy się, by takie
maszty stawiano bez wiedzy
mieszkańców. Nie brakuje
głosów, że operatorzy potra-

BEŁSZNICA

FOT. ARTUR MARCISZ

Boją się nadajników pod oknami,
więc zaczęli zbierać podpisy

Maria Jakubczyk liczy, że apel poprze duża liczba osób, nie tylko
z Gorzyc

ﬁą odpowiednio regulować
natężenie fal, tak by w czasie
badań tego natężenia wszystko było w porządku. A w dodatku sami przeprowadzają
te badania. Jaką więc one
mają wartość? My nie mamy
pewności, że te nadajniki nie
szkodzą naszemu zdrowiu.
Nasze doświadczenie sugeruje wręcz coś zupełnie odwrotnego. W Turzy mamy
już 16 udokumentowanych
zachorowań na nowotwory

w pobliżu nadajników. Ja jestem otoczona osobami, które chorują. Czy tak wielka
liczba zachorowań jest normalna? – pyta Irena Barteczko z Turzy, która odczytała
petycję mieszkańców.
Wzięli sprawę
we własne ręce
– Poprzyjcie tę petycję.
Ustawa jest chora i krzywdząca dla mieszkańców
– zaapelowała do swoich

kolegów i koleżanek z rady
Maria Jakubczyk, radna,
która pomaga mieszkańcom Turzy. – Z wielkim zrozumieniem i współczuciem
przyjmujemy tę petycję.
Obiecuję, że komisja którą
kieruję z wielką rzetelnością podejdzie do tej sprawy
– odpowiedział Jerzy Rebeś,
przewodniczący
komisji
budżetu, rozwoju gminy i
ochrony środowiska.
Mieszkańcy zdecydowali
się na zbieranie podpisów,
bo uważają, że władzom państwowym ich los jest zupełnie
obojętny. Postanowili więc
działać sami. Mają nadzieję, że apel podpiszą kolejne
osoby, które nie zgadzają się
na lekceważenie obaw obywateli. Do mieszkańców Turzy dołączyli już mieszkańcy
Gorzyc, którzy od prawie 11
lat próbują zablokować budowę nadajnika między swoimi
domami. Zrobią to pewnie
mieszkańcy Rogowa, gdzie
też ma powstać nadajnik.
Chcą by akcja miała charakter nie tylko gminny, dlatego
liczą też na mieszkańców innych gmin i miast.
Artur Marcisz

Co piąty mieszkaniec nie
skorzystał z doﬁnansowania
GODÓW Gmina uruchomiła
program doﬁnansowania do
przyłączy dla tych mieszkańców, którzy w ciągu roku od
oddania do użytku poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej skorzystają z możliwości
przyłączenia się do niej. Taką
możliwość miało 1236 właścicieli budynków. Uczestnik
programu mógł liczyć maksymalnie na 800 zł doﬁnansowania do kosztów budowy
przykanalika. Chodziło o to,
by zachęcić jak największą
liczbę osób do przyłączenia
się do kanalizacji.
W Skrzyszowie
najwięcej chętnych
Nie dla wszystkich propozycja gminy okazała się
atrakcyjna.
Największe
zainteresowanie było w
Skrzyszowie, gdzie na 389
uprawnionych do końca maja
wnioski o doﬁnansowanie
złożyło 366. Mniej osób skorzystało z doﬁnansowania w
Gołkowicach, gdzie uprawnionych było 364 a zgłosiło
się prawie o sto osób mniej.
W Godowie na 243 uprawnionych z możliwości skorzystało
193 właścicieli. W Skrbeńsku
było to 148 właścicieli na 195
uprawnionych. W Łaziskach
10 na 45, ale w tej miejscowości fragment kanalizacji został
oddany do użytku dopiero w

październiku, więc mieszkańcy mają jeszcze kilka miesięcy
czasu na złożenie wniosków. –
Na stan 31 maja wnioski złożyło ogółem 985 mieszkańców.
Kolejne 24 osoby zrobiły to
do 14 czerwca, czyli do ostatniego dnia kiedy faktycznie
można było jeszcze wniosek
złożyć. W sumie więc zrobiło
to 1009 osób, a więc 81 procent uprawnionych – wylicza
radny Stanisław Tatarczyk,
który zreferował temat na obradach połączonych komisji
rady gminy.

Nie każdy może się
podłączyć
Należy podkreślić, że nie
zawsze przyłączenie do sieci okazywało się możliwe.
Część domów położona
jest na tyle daleko i poniżej
głównych ciągów, że budowa przyłącza okazywałaby
się horrendalnie droga. Wiązałaby się na przykład z koniecznością budowy małej
przepompowni. – W takich
uzasadnionych przypadkach
mieszkańcy mogą odstąpić
od przyłączenia. Wtedy mogą
zdecydować się na budowę
przydomowej oczyszczalni.
Taką inwestycję mieszkaniec
musi jednak sﬁnansować sobie sam – podkreśla Tomasz
Kasperuk, zastępca wójta
Godowa.
(art)

– Gminna ewidencja nie pokrywała się z wpisami w księgach wieczystych

Zamieszanie wokół przetargu, bo wójt się przejęzyczył
W artykule z 31 maja „Chcieli remontować prywatną remizę” opisaliśmy problem gminy
z remontem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełsznicy. Na posiedzeniu wspólnych
komisji rady gminy w odpowiedzi na pytanie radnego Eugeniusza Katrynioka dlaczego
remont remizy odwleka się
w czasie wójt poinformował,
że są problemy z własnością
budynku. – Przy wykonywaniu ewidencji wyszło nam, że
budynek nie jest własnością

gminy. Okazało się, że to straż
prywatna, której właścicielem
jest OSP. To oznaczało, że nie
możemy jako gmina łożyć pieniędzy na ten remont – wyjaśniał przed miesiącem Piotr
Oślizło, wójt Gorzyc.

Wójt się przejęzyczył
– Skoro budynek nie należy do gminy, to jakim prawem
urząd gminy ogłosił przetarg
na dzierżawę pomieszczeń
w remizie? – pyta Roman Juzek z Bełsznicy, który wziął

udział w zorganizowanym
na początku marca przetargu.
W urzędzie gminy odpowiadają, że przetarg można było
zorganizować, bo budynek…
był jednak własnością gminy.
– Do gminy nie należała jedynie działka, na której znajduje się budynek. Sam budynek
natomiast był i jest naszą
własnością, więc mogliśmy
ogłosić przetarg na wynajem
pomieszczeń – wyjaśnia Maria Władarz, sekretarz gminy.
Dlaczego więc przed miesią-

cem wójt mówił o budynku?
– Być może się przejęzyczył.
Na pewno chodziło jednak o
działkę a nie o budynek – odpowiada Władarz.
Nic nie wskazywało
na błąd w ewidencji
Zdaniem pani sekretarz zamieszanie wzięło się z tego, że
z gminnej ewidencji wynikało
iż działka jak i budynek należą
do gminy. Ale kiedy rozpoczęto remont, wpisy do gminnej
ewidencji skonfrontowano z

wpisami do ksiąg wieczystych.
– I okazało się, że działka jednak nie jest nasza. A na niej
również planowaliśmy wykonanie robót, związanych z
wyremontowaniem podjazdu.
Różnica pomiędzy tym co było
w naszej ewidencji a tym co
w księgach wieczystych była
efektem dawnych zaszłości,
których nikt nie wyprostował,
bo po prostu nic nie wskazywało na to, że jest inaczej niż
wynika z naszej ewidencji
– wyjaśnia pani sekretarz.

Przetarg
od nowa
Sam przetarg, w którym
mogły wziąć udział tylko
osoby posiadające wpis do
ewidencji działalności gospodarczej, został unieważniony.
Osoba, która go wygrała nie
podpisała bowiem umowy.
– Nowy przetarg rozpiszemy dopiero kiedy załatwimy
wszystkie formalności związane z przejęciem gruntu
– mówi Maria Władarz.
(art)

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Lekarz leczy natura działa
Pĳawka lekarska - choć wygląda
niepozornie jej siła jest ogromna.
Zwłaszcza w leczeniu całej gamy
schorzeń, co do których medycyna
konwencjonalna jest często nieskuteczna.
Po ponad 100 latach Hirudoterapia czyli leczenie pijawkami powraca ze świata
magii i zabobonów do współczesnej medycyny. Przez wiele lat traktowana jako

szarlataneria dziś stosowana przez wiodące ośrodki medyczne w USA, Kanadzie,
Europie zachodniej i Rosji a od ok. 10 lat
obecna również w Polsce pomału zdobywa sobie należne jej miejsce w leczeniu
wielu schorzeń. Szeroki zakres wskazań
do leczenia i swoją ogromną skuteczność
pijawka lekarska zawdzięcza ok. 115
substancjom chemicznym tzw. hirudozwiązkom wstrzykiwanym do organizmu
człowieka. Są tam środki znieczulające,
neurotransmitery, enzym rozpuszczający
otoczki bakterii, antybiotyk, środki roz-

szerzające naczynia krwionośne, obniżające krzepliwość krwi i wiele innych.
Pijawki stosowane są w leczeniu między
innymi schorzeń układu krążenia (żylaki,
choroba niedokrwienna serca, proﬁlaktyka miażdżycy, nadciśnienie, migrena, zakrzepowe zapalenie żył),oddechowego i
pokarmowego, stanów zwyrodnieniowych
kości i stawów, neuralgii i neurobólów (rwa
kulszowa, korzonki, neuralgia nerwu trójdzielnego), hemoroidów, schorzeń ginekologicznych, dermatologicznych. Często
silnie wspomagają leczenie konwencjonal-

ne, a jeszcze częściej doskonale radzą sobie
w warunkach kiedy lekarstwa są bezsilne.
Zabieg leczenia pijawkami jest całkowicie
bezbolesny a skutki widać już po niedługim czasie.
Pijawka pozyskiwane są z certyﬁkowanych hodowli i każda z nich stosowana jest
tylko raz. Jeśli zainteresował Państwa ten
temat to znacznie więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.pijaweczka.pl lub pod numerem telefonu 662 992
767
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– Wiadukt blokuje przejazd wysokim samochodom ciężarowym. Czy dojdzie do absurdu?

Kierowcy wysokich samochodów ciężarowych,
zjeżdżający w Gorzycach
z Drogi Krajowej nr 78 (ul.
Rybnicka) na ulicę Raciborską w kierunku Godowa stają przed nie lada problemem.
Po przejechaniu prawie całego odcinka drogi okazuje się,
że nie są w stanie przejechać
pod nieczynnym kolejowym
wiaduktem, znajdującym się
na granicy Łazisk i Godowa.
Znak dopiero
postawią
– Nie ma odpowiedniego znaku i ciężarówki po
przejechaniu prawie całego
odcinka muszą zawracać i
ponownie przejeżdżać przez
cały odcinek. A to jest problem, bo miejsca do nawracania tak dużych ciężarówek
nie ma. Niekiedy muszą cofać kilkaset metrów – mówi

LUBOMIA

Brunon Pyrchała, radny z
Łazisk, który sprawę poruszył na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy.
Jego zdaniem konieczne
jest odpowiednie oznakowanie skrzyżowania drogi
krajowej z ulicą Raciborską.
– Opracowaliśmy już nowy
projekt ruchu i czekamy na
jego akceptację. Na wlocie
do ulicy Raciborskiej w Gorzycach znajdzie się znak,
który będzie informował, że
po przejechaniu 7,2 kilometra znajduje się ograniczenie
przejazdu dla samochodów
o wysokości przekraczającej
3,5 metra. Czekamy jedynie
na zatwierdzenie projektu
przez wydział komunikacji
starostwa powiatowego –
mówi Radosław Antończyk
z działu utrzymania dróg i
mostów Powiatowego Zarządu Dróg.

Co z tą drogą?
Przy okazji nasuwa się pytanie o rozpoczętą już modernizację ulicy Powstańców
w Łaziskach. Inwestycja,
której inwestorem jest PZD
nosi nazwę „Usprawnienie
połączenia komunikacyjnego strefy gospodarczej oraz
gminy Godów z autostradą
A1”. Zostanie ukończona w
drugiej połowie przyszłego
roku. Nazwa wskazuje, że
droga w zamierzeniu będzie
służyć również samochodom
ciężarowym. Ale by dojechać
do strefy z autostrady, albo na
odwrót, ciężarówki będą musiały pokonać wspomniany
wiadukt, pod którym nie każda przejedzie. Czy dojdzie do
sytuacji kiedy drogą do terenów gospodarczych nie będą
mogły przejechać tiry?
– Będziemy rozmawiać
z właścicielem wiaduktu,

czyli PKP o jego rozbiórce
– odpowiada Marek Okularczyk, dyrektor PZD. Również
w Godowie mają nadzieję,
że most zostanie rozebrany.
– Wspólnie ze starostwem
zamierzamy tym tematem
się zająć – deklaruje Tomasz
Kasperuk, zastępca wójta
Godowa.
W Łaziskach tirów
nie chcą
Obaj panowie mają kiepskie doświadczenia ze
współpracy z PKP. Administrator infrastruktury kolejowej permanentnie narzeka
na brak środków ﬁnansowych. Do tej pory PKP nie
było stać nawet na likwidację nieczynnych przejazdów
kolejowych, których koszty
rozbiórki wzięli na siebie
administratorzy dróg. Jeśli
gmina i PZD liczą więc na

FOT. ARTUR MARCISZ

Do strefy gospodarczej tiry nie dojadą?

Nieczynny wiadukt kolejowy stanowi skuteczną zaporę dla
wysokich ciężarówek

PKP, to wiadukt prawdopodobnie pozostanie na swoim
miejscu.
Z tego akurat cieszyć się
będą mieszkańcy Łazisk. Bo
wtedy przez miejscowość nie
będą jeździć ciężkie samochody. – Ja nie wyobrażam
sobie, by miały tędy jeździć

tiry. Droga jest stosunkowo
wąska, nie ma poboczy i
przebiega tuż obok domów.
Jakby tu miały jeździć takie
kolosy, to nie wiem jak my tu
będziemy żyć – mówi Brunon Pyrchała.
Artur Marcisz

– Budowa rury, którą do gminy dostarczana będzie woda opóźni się co najmniej o miesiąc

Wodociąg z Raciborza znów opóźniony?
Powodem są przedłużające się negocjacje pomiędzy
władzami Lubomi a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
który w ramach odszkodowania ma zapłacić za tę inwestycję. Wstępny projekt
umowy przewiduje, że w
określonych warunkach,
jeśli państwo wstrzyma ﬁnansowanie inwestycji, to
wtedy inwestor również
wstrzyma ﬁnansowanie wo-

MSZANA

dociągu. – Na taki zapis nie
możemy sobie pozwolić –
jasno mówi Czesław Burek,
wójt Lubomi. Gmina chce
by w umowie, na podstawie
której ma powstać inwestycja, znalazły się zapisy, że
RZGW ma zabezpieczone
środki na jej zrealizowanie.
– Dla nas to bardzo ważne, bo budowę wodociągu
realizować będzie urząd
gminy, poprzez inwestora
zastępczego. Dlatego mu-

simy mieć pewność, że jak
już rozpoczniemy budowę,
to wtedy będziemy mieć zapewnione ze strony RZGW
jej całkowite ﬁnansowanie.
Nie może być tak, że w razie jakichś problemów inwestycja spadnie na barki
naszego budżetu. Budowa
wodociągu może pochłonąć prawie 20 milionów
złotych. A to prawie tyle ile
wynosi nasz jednoroczny
budżet – wyjaśnia wójt.

– Nad kopalnianym zalewiskiem pojawiły się bobry

Bobry polubiły pokopalniane wody
Poobgryzane w stożek drzewa, ścięte do wody młode
drzewka. Taki widok mogą
zobaczyć przechadzający
się lasem nad zalewiskiem
kopalni „Jas-Mos”, przy granicy z Jastrzębiem-Zdrojem.
Wszystko wskazuje na to, że
od jakiegoś czasu zadomowiły się tu bobry. Ale żeby je
zobaczyć, trzeba mieć dużo
szczęścia, bo zwierzęta te są
bardzo ostrożne i płochliwe.
Na jakikolwiek hałas reagują natychmiastową ucieczką
pod wodę.
To nie nowość
Pojawieniem się bobrów
nie jest zdziwiony Edward
Michalczyk z Radlina, prezes
Koła Łowieckiego „Odra”.
– Na rzece Szotkówce bobry są od około dziesięciu lat
– mówi. – Ścięte przez nie
drzewa czy żeremie można
tam oglądać od Godowa do
Mszany. Dlatego nie wykluczam, że pojawiły się także

na pokopalnianych zalewiskach.
Mogą powodować
podtopienia
Prezes Michalczyk szacuje,
że na tym terenie może żyć
około piętnaście bobrów. Najprawdopodobniej przemieściły się do nas z Czech. Dla
rolników pojawienie się tych
zwierząt może czasem oznaczać kłopoty. Bowiem bobry,
budując tamy na zbiornikach

wodnych, mogą powodować
spiętrzenia wody, a w konsekwencji podtopienia łąk i pól
uprawnych. Ale jak do tej
pory na naszym terenie nie
było jeszcze takich sytuacji.
Bobry dawniej występowały
w umiarkowanej streﬁe Azji i
Europy. Obecnie wyginęły w
wielu jej częściach. W Polsce
są pod ochroną. Występują
głównie w lasach nad strumieniami, rzekami i jeziorami.
(abs)

Ślady bytności bobrów w pokopalnianym zalewie w Mszanie

Musimy się
zabezpieczyć
Gospodarz gminy chce
również, by w dokumencie
znalazł się zapis, że jak długo
wodociąg nie zostanie uruchomiony, tak długo RZGW
nie będzie majstrować przy
dotychczasowych studniach,
z których zasilane są krany w
domach całej gminy. – Chodzi o to, by zabezpieczyć się
przed sytuacją, że wodociąg
nie jest jeszcze gotowy, a

przypadkiem podczas budowy zbiornika wykonawca zniszczy nasze ujęcia i na
jakiś czas zostaniemy bez
wody – tłumaczy Burek.
Mieli ruszyć rok temu
Budowa wodociągu rodzi
się w sporych bólach. Zgodnie z planem miała rozpocząć się w sierpniu tego roku
i potrwać do listopada roku
przyszłego. Negocjacje spowodują, że termin rozpoczę-

– Punkty Informacji
Turystycznej zapraszają w sezonie wakacyjnym

GODÓW, GORZYCE

Gminy stawiają
na turystykę
Punkt Informacji Turystycznej, znajdujący się przy
basenie Nautica, pozyskał
nowe umeblowanie, nowe
stojaki, gabloty na materiały promocyjne. Została też
zawieszona tablica informacyjna na budynku GOTSiR
„Nautica” i w samym Punkcie Informacji.
Wszystko to w ramach
dalszej realizacji projektu
„Śląski System Informacji
Turystycznej”, realizowanego przez Śląską Organizację
Turystyczną.
W punkcie w Gorzycach
można nabyć mapy rowerowe, ulotki, foldery. W okresie wakacyjnym od 1 lipca
do 31 sierpnia punkt czynny
będzie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz.

9.00 do 14.00. Taki sam punkt
powstanie również w Gołkowicach, w budynku Ośrodka
Kultury. Placówka ma rozpocząć działalność w lipcu.
Obecnie trwają prace związane z jej umeblowaniem i doprowadzeniem do standardu
wymaganego przez udział w
projekcie. – W Punkcie będzie można uzyskać informacje nie tylko o atrakcjach
turystycznych naszej gminy,
ale dotyczące całego przygranicznego regionu. Gołkowice
to miejscowość, w której znajduje się przejście graniczne,
więc wyjątkowo nadaje się,
by to właśnie tu funkcjonował taki Punkt – podkreśla
Mariusz Adamczyk, wójt
Godowa.
(art)

cia robót może się przesunąć
o miesiąc. A przypomnijmy,
że w pierwotnej wersji wodociąg miał być gotowy w sierpniu… 2010 roku. Wtedy na
przeszkodzie również stanęły m.in. spory dotyczące form
płatności. Gmina nie była zainteresowana rozpoczęciem
budowy, bo RZGW nie chciało jasno zadeklarować kiedy
dokładnie zacznie wypłacać
poszczególne transze płatności.
(art)

Radni
poparli
działania
wójta
GODÓW Wójt gminy dostał w
poniedziałek absolutorium z
wykonania budżetu za 2010
rok. Za udzieleniem absolutorium byli wszyscy obecni
na sali obrad radni. Budżet
na 2010 rok był największym
w historii gminy. Plan dochodów został zrealizowany w
93,5 procentach i wyniósł
29,5 mln zł. Z kolei plan wydatków zrealizowano w 90
procentach, wydając w sumie 35,2 mln zł. Zadłużenie
gminy na dzień 31 grudnia
2010 wynosiło 7,1 mln zł i
stanowiło 24,13 procent dochodów gminy. – Wskaźnik
ten nie może przekroczyć 60
procent – przypomniał Antoni Tomas, przewodniczący
rady, podkreślając stosunkowo niewielki poziom zadłużenia.
(art)
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WODZISŁAW

– „Dzień niemiecki” w Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Claudia Schiffer w wodzisławskiej szkole
Po raz pierwszy w wodzisławskim
gimnazjum
katolickim zorganizowano
„Dzień niemiecki”. – W tym
roku przypada 20-lecie organizacji: „Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży”. Z
tej okazji placówki oświatowe
mogły opracowywać projekty
promujące niemiecką kulturę
i historię, by potem ubiegać się
o ﬁnansowe wsparcie na ich
realizację – mówi Jan Kaczyński, dyrektor szkoły. – Tak też
było u nas.
Projekt szkolnego „Dnia
niemieckiego” w katolickim

gimnazjum napisała Małgorzata Owczarek, nauczycielka języka niemieckiego.
Znalazły się w nim m.in.
prezentacje multimedialne,
warsztaty plastyczne, taneczne oraz różnego rodzaju konkursy tematyczne. Na
organizację spotkania szkoła
otrzymała ponad 2,5 tys. zł,
dołożyli się także sponsorzy
i pedagodzy. Zorganizowano quiz wiadomości o Niemczech. Znalazły się w nim
m.in. pytania dotyczące niemieckich polityków czy sportowców, ale i narodowych

linii lotniczych. W innym z
konkursów uczniowie przebrali się za znane osobistości
pochodzące z Niemiec, a pozostała młodzież na widowni odgadywała ich nazwiska.
Na scenie pojawił się więc
Jan Sebastian Bach, Marcin Luter, Michael Schumacher i Claudia Schiffer. – To
świetna zabawa – mówiła 15-letnia Monika Stuchlik, odgrywająca rolę modelki. – A
przez zabawę wiedza łatwiej
wchodzi do głowy, no i możemy rozwijać się artystycznie
– dodała.

Chyba największe zainteresowanie, a już z pewnością
największe salwy śmiechu,
wzbudziła bajka o królewnie
Śnieżce, wykonana oczywiście po niemiecku. Podczas
„Dnia” młodzież degustowała też niemieckie specjały,
np. sok jabłkowy z wodą gazowaną, czy szparagi. A na
zakończenie każdy otrzymał
upominki, wśród których
były książki poświęcone
Niemczech, słowniki, plecaki i etui na komórkę.
(abs)

Salwy śmiechu wzbudziły krasnoludki rozmawiające ze Śnieżką
po niemiecku

NAUCZYCIEL ROKU

– To tytuł projektu, z którego
skorzysta 120 przedszkolaków w wieku
3-5 lat oraz 60 rodziców

– wręczyliśmy nagrody

Od przedszkolaka
do studenciaka

W tegorocznej edycji konkursu, w kategorii gminy
wiejskie, zwyciężył Andrzej
Wodecki ze Szkoły Podstawowej w Bluszczowie. Nagrodę
wręczyliśmy mu podczas lekcji wuefu. W kategorii miast
wygrał Artur Rasiński z Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu.
Nagrodę otrzymał podczas
uroczystego zakończenia
roku szkolnego w Wodzisławskim Centrum Kultury.

Patrycja Pająk

Spośród głosujących wyłoniliśmy dwie osoby, które
nagrodziliśmy bonami towarowymi o wartości 300 zł
do wykorzystania w jednym
z młodzieżowych sklepów
odzieżowych. Jest to Jadwiga Wycisk z Czyżowic, która głosowała na Agnieszkę
Pawelec i Patrycja Pająk z
Łazisk, wspierająca Joannę
Frysz.
(red)

WODZISŁAW

Jadwiga Wycisk

Uczestnicy projektu będą
brać udział w specjalnie
przygotowanych zajęciach
dodatkowych. Projekt zakłada naukę języka angielskiego, uczestnictwo w zajęciach
teatralnych, plastycznych,
rytmiki i gimnastyki korekcyjnej oraz spotkania z
logopedą. Obecnie trwa rekrutacja. Zajęcia ruszą we
wrześniu w przedszkolach
nr.: 3, 6, 8, 9, 13, 19 i potrwają
cały rok szkolny.

Celem projektu jest wsparcie w wyrównywaniu szans
edukacyjnych. Jednocześnie
przewiduje się prowadzenie
działań mających na celu
przygotowanie 60 rodziców
do stymulowania rozwoju
każdego dziecka poprzez wyposażenie ich w odpowiednią
wiedzę, umiejętności i narzędzia. Rodzice będą mieli także
okazję poznać techniki i sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych. (red)

W nagrodę na wycieczkę

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI (4)

WODZISŁAW W czwartek 16
czerwca 40 laureatów konkursów historycznych wzięło
udział w wycieczce na Górę
św. Anny. Zmagania gimnazjalistów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych odbywały się w ramach obchodów Roku Powstań Śląskich
w powiecie wodzisławskim.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in. Muzeum Czynu

Artur Rasiński

Andrzej Wodecki

Powstańczego, zabytki sakralne i pomnik powstańców. W drodze powrotnej
zwiedzili również pałac w
Mosznej. Wycieczkę ufundował wodzisławski starosta.
Koordynatorem konkursów
i pomysłodawcą wycieczki
był Grzegorz Kamiński, nauczyciel historii, radny rady
powiatu wodzisławskiego.
(red)

REKLAMA

GODÓW –

Mają uzdolnionych młodych plastyków i poetę
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Sukcesy uczniów
ze Skrzyszowa
Dwie uczennice Gimnazjum w Skrzyszowie zostały
laureatkami Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Polska dla Europy – Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej”. Organizatorem
konkursu był Powiatowy
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu. I
miejsce i nagrodę specjalną
sponsorowaną przez prof. Jerzego Buzka przyznano Julii

Chodurze – uczennicy klasy
drugiej. W nagrodę wybierze się na 5-dniową wycieczkę do Brukseli. Wyróżnienie
za swój plakat zdobyła także
Klaudia Czapka – uczennica
klasy pierwszej. Opiekunką
uczennic była Ruta Walica,
nauczycielka plastyki.
Sporym sukcesemzakończył
się również udział Konrada Leśniaka, ucznia szkoły podstawowej przy Zespole Szkół w

Skrzyszowie w V Wojewódzkim
Korespondencyjnym
Konkursie Poezji Dziecięcej.
Tegoroczna edycja konkursu
nawiązywała do trwającego
Roku Czesława Miłosza i miała na celu popularyzację twórczości poety wśród uczniów
szkół podstawowych. Konrad
wysłał na konkurs dwa wiersze, za które został wyróżniony II i III miejscem.
(art)
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Sprawdź
nasze promocje
czesnego!
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Pomyśl o przyszłości!
Studiuj w Gallusie

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, ul. Gallusa 12, Katowice 40-594, tel. 32/ 20 79 200-201, fax. 32/ 20 79 213, info@gallus.pl, www.gallus.pl

Edukacja – dodatek specjalny
Przyglądamy się sytuacji „bezrobotnych z dyplomem” w regionie

Trudny żywot absolwenta
Na rybnickim kampusie
już na dobre rozkręciła się
sesja. Dla jednych pierwsza,
dla innych ostatnia. Absolwenci rybnickich placówek,
jak i innych uczelni, stają
przed dylematem – co teraz?
Szukać pracy w zawodzie, a
może próbować w zupełnie
innej gałęzi gospodarki? Pisać
książki czy zająć się handlem?
Uczyć w szkole, czy może zostać kucharzem? O to, którzy
absolwenci mają w naszym
regionie najtrudniej o pracę
w zawodzie, a tym samym
obecni są w rejestrze bezrobotnych, pytamy powiatowe
urzędy pracy.
PUP uczula
na wybór kierunku
Najtrudniej z pewnością
mają pedagodzy – z danych
na dzień 4 maja 2011 r. wynika, że zarejestrowanych jest
65 osób, które deklarują ten
zawód. Na drugim miejscu na
tej „czarnej liście” są socjolodzy – 32 osoby. Ekonomistów
zarejestrowanych mamy 27.
Po nich plasują się absolwenci marketingu i administracji,
ﬁlolodzy polscy i wueﬁści.
Zarejestrowanych zostało
także 14 politologów, 13 absolwentów ﬁlozoﬁi oraz „tylko” 12 historyków. Podczas
sprawozdania z działalności
rybnickiego PUP, dyrektor
Teresa Bierza zaznaczała, że
REKLAMA

to nie liczby są problemem.
– Kwestią trudną jest sam
fakt, że młodzi ludzie wybierają takie studia, po których
bardzo trudno jest znaleźć
pracę w zawodzie. Być może
właśnie dlatego niedawno odbyły się w Rybniku warsztaty
na temat planowania edukacji i kariery. Skierowane były
szczególnie dla rodziców
dzieci w wieku szkolnym, od
których w głównej mierze
zależy dalsza droga zawodowa potomka. – Trzeba planować rozwój dziecka i jego
edukację z sześcio- czy nawet
ośmioletnim wyprzedzeniem
– tłumaczyła zebranym Dorota Zawadzka, popularna Superniania, podczas wykładu
w rybnickim urzędzie pracy.
W regionie
najwięcej pedagogów
Z powiatu wodzisławskiego
smutne wieści płyną z pewnością dla nauczycieli, ale i nie
tylko. W drugim półroczu
2010 roku zarejestrowanych
było tam aż 25 nauczycieli języka angielskiego, dla których
znalazły się tylko dwa miejsca
pracy. Nauczycieli WF-u było
21, lecz w tym wypadku nie
było wolnych etatów. Pedagodzy winni omijać powiat wodzisławskich szerokim łukiem
– 95 zarejestrowanych i tylko
6 wolnych miejsc pracy. Nie
tylko absolwenci studiów pe-

dagogicznych mają ciężko. W
sprawozdaniu pojawia się 26
ﬁlologów języków obcojęzycznych, 37 ekonomistów (aż
111 techników ekonomistów
– także bez zatrudnienia!), 20
socjologów, 17 politologów
dla których niestety nie znalazły się żadne miejsca pracy w
zawodzie. Absolwenci kierunków nauk ścisłych będą mieli
najmniejszą konkurencję na
powiatowym rynku pracy w
Wodzisławiu, nie znaczy to
jednak, że znajdą się dla nich
miejsca pracy – zarejestrowanych matematyków było tylko 3, jednak dla żadnego nie
znaleziono etatu. Na stosunkowo lepszą sytuację liczyć
mogą absolwenci kierunków
marketing i zarządzanie oraz
administracja. W tym wypadku, według danych PUP, jedno miejsce pracy przypada w
niektórych wypadkach tylko
na 3 zarejestrowanych, co w
porównaniu ze stosunkiem
95 pedagogów do sześciu
miejsc pracy daje naprawdę
obiecujące możliwości.
Podobnie sytuacja rysuje
się w powiecie raciborskim.
– Najliczniejszą grupę wśród
osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Raciborzu stanowią pedagodzy, nauczyciele wychowania ﬁzycznego, inżynierzy
automatyki i robotyki oraz
historycy – informuje urząd.

– Trochę mniejszą grupę stanowią nauczyciele angielskiego oraz niemieckiego,
ﬁlolodzy obcojęzyczni, socjolodzy i ekonomiści – dodają
urzędnicy.
Rynek jest zmienny
Oczywiście rynek pracy
zmienia się – jak podają eksperci – nawet co trzy miesiące.
Nie trzeba więc załamywać
rąk i rzucać studiów. Warto
jednak zastanowić się nad
zwiększeniem swych szans
na rynku pracy – poprzez
specjalizacje,
dodatkowe
fakultety czy kierunki. Z da-

nych urzędów pracy widać
jednak, że obalony został mit,
w którym to humaniści pracy
nie znajdują, natomiast ścisłowcy i handlowcy brani są
do pracy niemalże „z taśmy”.
Rynek przesycony jest – co
pokazują dane – ekonomistami, politologami, socjologami,
ale również absolwentami
AWF-u czy kierunków marketingowych. Rybnik jest
miastem dającym studentom
ogromne możliwości. Dzięki
obecności trzech uczelni wyższych, potencjalny absolwent
ma pełną paletę kierunków
do wyboru, a dzięki temu,

Najliczniejszą grupą zawodową wsród bezrobotnych są nauczyciele

że z jednej na drugą placówkę przejść można piechotą
w kilkadziesiąt sekund (nie
licząc Politechniki Śląskiej
przy ul. Kościuszki), może
z powodzeniem studiować
na dwóch kierunkach – jeśli
tylko znajdzie czas i energię.
Nie można więc obawiać się
na zapas. Rybnickie placówki „wypuszczają” dobrze wykształconych absolwentów,
często z dwoma dyplomami.
Należy więc mieć nadzieję, że
tych kreatywnych, wykształconych, młodych ludzi doceni rynek pracy.
Marek Grecicha
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Nie dostałeś się
na wymarzone studia?
Spróbuj jeszcze raz!
Każdy kandydat posiadający świadectwo
dojrzałości może przystąpić do uzupełniającej
rekrutacji na studia.
Dodatkowe terminy rekrutacji uczelnie ustalają indywidualnie.
Większość szkół wyższych
przeprowadza rekrutację za
pośrednictwem internetu.
W tym przypadku składanie
przez kandydata kompletu dokumentów następuje
dopiero po wstępnej kwaliﬁkacji na studia. Wykaz
niezbędnych dokumentów –
oprócz tych podstawowych,
którymi są: świadectwo dojrzałości, ankieta osobowa,
(zawierająca imię i nazwisko,
datę i miejsce urodzenia, nr
PESEL, a w przypadku jego
braku inny numer ewidencyjny, adres zamieszkania,
adres do korespondencji
oraz informację o podstawowym źródle utrzymania rodziny kandydata na studia)
poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
kandydata na studia) oraz aktualna fotograﬁa kandydata
– określa uczelnia.
W końcowym etapie rekrutacji szkoły wyższe wymagają złożenia oryginału
bądź odpisu świadectw dojrzałości. Wynika to z obo-

O innowacji i gospodarce na uniwersytecie opowiada dr Zbigniew Kadłubek

Pobudzić do przedsiębiorczości
– Jeśli można zauważyć, że
dokonuje się jakaś przemiana w myśleniu o szansach
własnej przedsiębiorczości
wśród studentów i młodszych
pracowników naukowych
kierunków
politechnicznych bądź ekonomicznych,
to trudno niezwykle byłoby
wskazać na jakikolwiek ruch
wśród humanistów. Tam też
najmniejsze zainteresowanie, najmniejsza odwaga do
przedsięwzięć – tłumaczy dr
Zbigniew Kadłubek, pełnomocnik rektora ds. ośrodka
dydaktycznego w Rybniku.
– Zdumiewające, że ludzie
posiadający najlepsze narzędzia w zakresie wyobraźni, myślenia, rozstrzygania,
decydowania, mówienia,
przekonywania, w ogóle komunikowania się stoją na
boku – dodaje. Zbigniew Kadłubek bardzo wiele miejsca
w swych publikacjach nauko-

wych poświęcił właśnie roli
uniwersytetów w kształtowania przedsiębiorczość. Pytanie tylko, czy uniwersytet ma
działać jak szkoła zawodowa? – Uniwersytety nigdy nie
będą zawodówkami, tam nie
dostaniemy pracy „do ręki”,
jakiegoś zawodu, który od
razu będziemy wykonywać.
Nie zostaje się pisarzem,
dziennikarzem i agentem
reklamowym, tak jak można
zostać tokarzem czy ślusarzem. Na to nie ma kursów
i certyﬁkatów – tłumaczy
dr Kadłubek. – Uniwersytet
musi być innowacyjny. To
powinno oznaczać podniesienie rebelii w tym świecie,
który uniwersytet zastaje, do
którego przychodzi. To, co w
innowacyjności najważniejsze, to oddaje dobrze myśl
Schumpetera: kogoś przedsiębiorczego musi cechować
kreatywne podejście do sfery

gospodarczej – gospodarka to
odmiana twórczości, kreowania pomysłami i wyobraźnią.
A przecież w kreowaniu takich postaw uniwersytet jest
najlepszą instytucją – dodaje. Rolą uczelni wyższej
będzie więc nie dawanie
studentom gotowego przepisu na karierę, a raczej kreowanie narzędzi, którymi
sami będą ją „wykuwać”.
– Uniwersytet może być silnie inspirujący w dziedzinie
przedsiębiorczości. Uniwersytet może być miejscem i
światem, w którym destyluje się wyobraźnia, wiedza,
fachowość
„wąskodyscyplinarna”, duchowe poszukiwania, intuicja, potrzeba
samorealizacji i spełnienia.
Uniwersytet może wreszcie
kształtować zupełnie nowe
modele przed się biorczości
– podsumowuje Zbigniew
Kadłubek.
(not. mark)

RENTA RODZINNA DLA STUDENTA
wiązujących
przepisów,
które regulują kwestie prowadzenia przez uczelnie dokumentacji studiów. Zgodnie
z projektem rozporządzenia
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów, które wejdzie w życie
1 października tego roku.,
uczelnie będą przechowywać w teczkach studentów
poświadczone kopie świadectw dojrzałości.
Czy jednak uczelnie tak
samo traktują oryginały i duplikaty dokumentów składanych przez maturzystów?
Czy też na przykład osoby,

które na danej uczelni złożyły oryginały dokumentów
są podczas rekrutacji brane pod uwagę w pierwszej
kolejności? – Nie ma takiej
praktyki – odpowiada Bartosz Loba, rzecznik prasowy
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Uczelnie
określają termin ostatecznego złożenia dokumentów,
czyli potwierdzenia zamiaru
studiowania w danej uczelni.
Osoba , która w ostatecznym
terminie nie potwierdzi zamiaru podjęcia studiów, (nie
złoży wymaganych dokumentów) nie zostanie przyjęta na studia.
(abs)

Wypłata renty rodzinnej
dla dziecka ustaje z końcem wakacji. W celu jej
kont ynuowania należy
przedłożyć zaświadczenie
o kontynuowaniu nauki.
Co jednak gdy młoda osoba dostała się na studia
i zaświadczenie otrzyma
dopiero w październiku?

Zgodnie z zasadą, renta rodzinna przysługuje dziecku
do ukończenia 16 lat. Jednak
gdy kontynuuje naukę może
ją otrzymywać aż do 25 roku
życia. Wyjątek to sytuacja,
w której młoda osoba jest
na ostatnim roku studiów i
ukończyła już 25 lat. Wówczas świadczenie przysługuje

jej do ukończenia tego roku
studiów.
Renta rodzinna wypłacana
jest przez cały rok szkolny i
okres wakacji. Zaraz po wakacjach, bądź jeszcze w trakcie
ich trwania, uczniowie szkół
ponadpodstawowych
powinni przedłożyć w Zakładzie
Ubezpieczeń
Społecznych
wniosek o dalszą wypłatę
świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu
nauki. Zaświadczenia takie
powinna wydać placówka, w
której nauka jest kontynuowana. Zasada ta dotyczy również
osób, które ukończyły naukę
w szkole ponadgimnazialnej
i dostały się na studia. Nie-

stety, dużą część uczelni wyższych wydaje zaświadczenia
o podjęciu nauki dopiero po
zakończeniu wakacji akademickich, czyli w październiku.
Nie oznacza to jednak, że początkujący student nie dostanie wypłaty renty rodzinnej
we wrześniu. Aby ustrzec
się takiej sytuacji, najpóźniej
we wrześniu musi on złożyć
w ZUS wniosek o kontynuowanie wypłaty świadczenia
wraz z własnym oświadczeniem o kontynuowaniu nauki
i zaświadczeniem o przyjęciu
na uczelnię wyższą. Zaświadczenie o podjęciu nauki może
wówczas donieść w terminie
późniejszym.
(acz)
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Dobry Zawód Gwarancją Sukcesu!

PRYWATNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE
im. gen. Władysława Andersa w Rybniku

zawód
z pewnością
zatrudnienia

zaprasza do zdobycia zawodu

TECHNIK FARMACJI

prowadzimy także nabór do Prywatnego LO do klas I, II i III
Zapisy w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.00
Rybnik, ul. Chrobrego 39, tel. 32 42 216 10, 32 42 262 22,
www.anders.rybnik.pl

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
44-200 Rybnik ul. Kościuszki 5, tel. 32 422 18 13, 32 432 98 10
e-mail: sekretariat@zstrybnik.pl, www.zstrybnik.pl
Prowadzi nabór na rok szk. 2011 / 2012:
I. Do 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1
im. Stanisława Staszica na podbudowie ZSZ
kształcącego w systemie wieczorowym w zawodach:
• technik górnictwa podziemnego
• technik pojazdów samochodowych
• technik energetyk
II. Do Szkoły Policealnej nr 1 w zawodach:
a) w systemie wieczorowym:
• technik bhp – 3 semestry
• technik górnictwa podziemnego – 4 semestry
b) w systemie dziennym:
• technik informatyk – 2 semestry (kontynuacja proﬁlu)
• technik elektryk i mechanik o specjalności:
urządzenia górnictwa podziemnego – 4 semestry (gwarancja pracy)
• technik przeróbki kopalin stałych – 3 semestry
c) w systemie zaocznym:
• technik górnictwa podziemnego – 4 semestry

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły
w terminie od 27 czerwca do 19 sierpnia 2011 r .

Rybnik, pl. Wolności 2/7

tel. (32) 433-25-22, 433-25-23, 422-40-13

16 edukacja

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 28 czerwca 2011 r.

1 października wejdzie w życie nowe Prawo o szkolnictwie wyższym. Z punktu widzenia studentów jeden z najważniejszych punktów dotyczy ograniczenia
studiowania stacjonarnego do maksymalnie dwóch kierunków jednocześnie. Obecnie żacy mogą wybierać więcej kierunków nauki. Dalsze ograniczenie dotyczy gwarancji braku opłat za studia.

Prawo po nowemu, studia po staremu

Opłaty zależne
od średniej
Według nowych przepisów student będzie miał zapewniony tylko pierwszy rok
bezpłatnego studiowania na
drugim kierunku. Kontynuacja darmowego kształcenia
uzależniona będzie od osiągniętej średniej. Jeśli spełni
ten warunek, będzie się dalej uczył za darmo. Koszty
jego studiów pokryte będą
ze stypendium rektora, które
zastąpi obecne stypendium
naukowe. Natomiast jeśli
student nie osiągnie wymaganego minimum ocen, nie
tylko będzie musiał płacić
za dalszą naukę, ale jeszcze
będzie zmuszony zwrócić
koszty kształcenia za pierwszy rok studiów. Uczelnie
uprzedzą jednak zainteresowanych studentów o wszyst-

kich kosztach i wymogach,
żeby wiedzieli, na co się decydują, zanim podpiszą umowę. Marcin Baron, rzecznik
prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
uzupełnia, że opłaty nie dotyczą tych osób, które obecnie
są studentami i zrekrutują się
w tym roku na drugi kierunek studiów na tym samym
stopniu kształcenia, a także
na studia drugiego stopnia.
Z danych ministerstwa nauki wynika, że tylko 6 procent studentów studiuje na
więcej niż jednym kierunku.
Zwykle są to bardzo dobrzy
studenci, którzy nie mają
problemów z osiągnięciem
odpowiedniej średniej ocen.
Rok przejściowy
Pomimo tego, że nowelizacja ustawy wejdzie w życie

już w październiku, to nowe
zasady studiowania na drugim kierunku zaczną obowiązywać dopiero od roku
akademickiego 2012/2013.
– Oznacza to, że studenci,
którzy zaczną naukę w roku
akademickim 2011/2012,
będą się uczyć na dotychczasowych zasadach. Ich
reforma nie obejmie – mówi
Ewa Słomiana, kierownik
Działu Kształcenia Uniwersytetu Śląskiego. Zbliżający
się rok akademicki uczelnie
przeznaczą na przygotowanie wszystkich dokumentów,
regulaminów studiów, kosztorysów. Zasady odpłatności
za drugi kierunek studiów
wciąż opracowuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Natomiast wysokość opłat ustalą już uczelnie. – Szkoły wyższe będą

miały pełną autonomię w
ustalaniu wysokości płatności za drugi kierunek studiów
– potwierdza Bartosz Loba,
rzecznik prasowy MNiSW.
Na razie nie wiadomo, o
jakich opłatach mówimy.
Uczelnie w naszym regionie jak Politechnika Śląska,
Uniwersytet Ekonomiczny
czy Uniwersytet Śląski jeszcze tego nie określiły. – Jest
jeszcze na to zdecydowanie
za wcześnie – mówi Paweł
Doś, rzecznik prasowy Politechniki Śląskiej.

Po co zmiana?
Barbara Kurdycka minister nauki i szkolnictwa
wyższego twierdzi, że zmiana była szeroko konsultowana ze studentami i wręcz jest
przez nich oczekiwana. Ma
bowiem skończyć z patolo-

gią na uczelniach polegającą
na tym, że studenci co rusz
rozpoczynają studia na kolejnych kierunkach, oczywiście
na koszt podatnika, niekoniecznie te kierunki kończąc.
Minister Kurdycka podczas
konferencji na Uniwersytecie Warszawskim podała
przykład studenta, który studiował aż na 16 kierunkach.
Nowy system ma premiować
najlepszych, którzy za dobrą naukę nagrodzeni będą
możliwością studiowania
za darmo. Pozostali zapłacą,
więc odciążą kieszeń podatników. Ograniczenie studiów
do dwóch kierunków zwiększy również liczbę miejsc na
uczelniach blokowanych
przez studentów wielokierunkowych. Według szacunków będzie to zwiększenie
miejsc o 40 tysięcy.

Protesty polityków
Przepisy o wprowadzeniu
odpłatności zaskarżył PiS
do Trybunał Konstytucyjnego. Partia uważa, że drugi
kierunek studiów stacjonarnych podobnie jak pierwszy
wchodzi w zakres podstawowej działalności uczelni.
To oznacza wg PiS objęcie
bezpłatnością stacjonarnego
szkolnictwa wyższego gwarantowaną przez konstytucję.
Trybunał nie zajął się jeszcze
wnioskiem PiS. Sojusz Lewicy Demokratycznej idzie dalej – proponuje likwidację
odpłatności. Partia twierdzi,
że nowe przepisy utrudnia
studentom dostęp do dodatkowego wykształcenia, tym
samym zmniejszą ich szanse
na rynku pracy.
(tora)
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CHCESZ BYĆ GÓRNIKIEM? ZAINWESTUJ W EDUKACJĘ!
Ukończenie szkoły górniczej znacz nie ułatwia zdobycie pracy na
kopalni. Taka szkoła dla dorosłych
powstała w Radlinie, Chorzowie i
Piekarach Śląskich.
������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������
������� ������ ������ ��� ��������� ��������
���������������������������������������
�������������� �������� ������� ����� �����
��������� ������� �� ����������� ���������
������������������ �� ��������� ���� ���� �
��������
������������������������������������ �
����������������������������������������
������������������������������
������������������������������������� �
�����������������������������������������
���������������������������������������

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

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

Sekretariat Szkoły:

Radlin ul. Orkana 26
(nad Apteką „Pod Jaskółką”
obok Intermarche)
Tel: 032 411 52 45 Kom: 502 614 799
www.darmoweszkoly.pl
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Warto być studentem

Bycie studentem opłaca
się i to nie tylko w przenośni. Studenci to jedna z najbardziej uprzywilejowanych
grup społecznych, która
może liczyć na zniżki.
Aby z nich korzystać należy
posiadać ważną legitymację
studencką. To podstawowy
i najważniejszy dokument
żaka. Zniżki nie otrzymamy pokazując indeks, nawet
jeśli ten jest ważny i wypełniony samymi piątkami. Legitymację wydaje uczelnia
i przedłuża jej ważność co
semestr, wbijając za każdym
razem odpowiednią pieczęć.
Student może korzystać z legitymacji do końca nauki,
ewentualnie do momentu
skreślenia z listy studentów.
Kiedy pada hasło – zniżka
studencka, pierwsze skojarzenie jakie przychodzi do
głowy to tańsza komunikacja.
I bardzo dobrze. Studenci od
pewnego czasu mogą podróżować za połowę ceny, pod
warunkiem, że nie przekroczyli 26 roku życia. Legitymacja studencka upoważnia do
kupienia jednorazowego biletu na pociąg z 51-procentową
zniżką. W przypadku zakupu
biletu miesięcznego ulga jest
mniejsza i wynosi 49 proc.
zarówno na pociągi osobowe jak i pośpieszne. Taniej
za podróż zapłaci również
student korzystający z komu-

ZMIANY W STYPENDIACH 2011/2012
W związku z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym, od 1 października 2011 r. będą miały miejsce
następujące zmiany w systemie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów:
Stypendia naukowe
Likwidacji ulega stypendium za wyniki w nauce i stypendium za wyniki w sporcie, które zostaje zastąpione stypendium rektora dla najlepszych studentów.

nikacji autobusowej. Bilety w
komunikacji miejskiej mogą
być o 50 procent tańsze, jednak wielu przewoźników
stosuje tę zniżkę do biletów
miesięcznych.
Kiedy już student dojedzie
tańszą komunikacją do danego miasta, ma prawo zatrzymać się w akademiku
za kwotę niższą niż osoba
niestudiująca. Zniżki często
upoważniają do tańszych
noclegów w akademikach innych uczelni bez względu na
miasto, co szczególnie przydaje się podczas wakacji. W
większości młodzieżowych
pubów na studentów czeka
tańsze piwo i przekąski a
w teatrze i kinie tańsze bilety. Chcąc zdobyć klientów,
coraz częściej zniżki wprowadzają również prywatne
ﬁrmy. Mając legitymację studencką można taniej kupić
książki a nawet wybrać się

REKLAMA

W arto w iedzieć , że:
Absolwenci Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Katowicach są chętnie zatrudniani
przez pracodawców!
Uczelnia znajduje się
w pierwszej piątce na liście najlepszych
uczelni według raportu z badań
w projekcie Uczelnia Przyjazna
Pracodawcom za 2010 rok
(realizowanego przez eDialog Sp. z o.o.
oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).

na wycieczkę zagraniczną,
pod warunkiem, że przedsiębiorca wprowadził takie
boniﬁkaty.
Gdy już uda się znaleźć
wymarzoną wycieczkę, fakt
bycia studentem przyda
nam się również za granicą. Tu jednak przyda nam
się tzw. legitymacja ISIC,
o której wyrobienie należy
już zadbać samemu. To międzynarodowy dokument,
pozwalający nam korzystać
z rabatów w kilkudziesięciu
tysiącach miejsc na świecie.
Na podobnej zasadzie, lecz
tylko na terenie Europy,
możemy korzystać z karty
Euro26. Tę ostatnią możemy zamówić przez internet
w kilku wariantach razem
z ubezpieczeniem. Aby korzystać z karty Euro26 nie
możemy mieć więcej niż 30
lat.
(acz)

Stypendium rektora dla najlepszych studentów
• przyznawane będzie wyłącznie na wniosek studenta (a nie jak dotychczas z urzędu)
• otrzymywać będzie mogło do 10 proc. studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni
• stypendium rektora będzie mógł otrzymać student spełniający następujące kryteria: osiągnie
za rok studiów wysoką średnią ocen lub będzie
posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym.

Dodatkowe zmiany
• Będzie można łączyć stypendium rektora ze stypendium ministra (do tej pory było to niemożliwe)
• Stypendium ministra za osiągnięcia naukowe
oraz za osiągnięcia sportowe zostanie zastąpione
jednym stypendium: za wybitne osiągnięcia – ta
zmiana wejdzie w życie od 1.10.2012 r.
Stypendia socjalne
Ulega likwidacji stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe – na rzecz jednego stypendium socjalnego. Studenci stacjonarni mogą
zwiększyć stypendium socjalne o ile zamieszkują
w domu studenta, na stancji, itp. Dochód uprawniający do stypendium socjalnego ma być zwiększony z obecnych 602 zł netto na osobę w rodzinie
do ok. 780 zł netto na osobę; Za samodzielnego
ﬁnansowo będzie mógł być uznany student, którego dochód netto przekroczy ok. 783 zł, a nie jak
obecnie 1317 zł.

Wszystkie stypendia będą mogły być otrzymywane wyłącznie na jednym kierunku i na jednej uczelni
REKLAMA

ZESPÓŁ SZKÓŁ „OŚWIATA” sp. z o.o.

ogłasza nabór
na rok szkolny 2011/2012

z nagrodami
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WYGRAJ ZESTAW KSIĄŻEK. 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 4 lipca 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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1.07., 2.07. i 3.07. godz. 19:00
WODA DLA SŁONI
Jackob Jankowski to buntowniczy student weterynarii o nieco rozchwianej osobowości. Pod wpływem chwilowej depresji postanawia rzucić studia tuż przed ich ukończeniem i przyłącza się do
wędrownego cyrku. Na miejscu rozpoczyna pracę jako weterynarz zaprzyjaźniając się przy tym
z osowiałą słonicą Rosie, której nikt nie chce trenować. Poznaje tu też piękną Marlenę, która ujeżdża konie i jest żoną charyzmatycznego tresera...

FESTYN RODZINNY Z GOLCAMI

30 czerwca, Rydułtowy
Jedenasty już raz paraﬁa św. Jerzego zaprasza na piknik rodzinny
na błonia za probostwem. O godz. 17.00 wystąpi Kwaśnica Tyrol
Band, a o godz. 19.30 Golec uOrkiestra. Do tego w programie pokaz mody, prezentacja samochodów i jazdy testowe, przejażdżki
konne, gry i zabawy dla dzieci.
(tora)

KINO NA OBCASACH

FESTIWAL STOWARZYSZEŃ

2 lipca, Rydułtowy
Festiwal stowarzyszeń potrwa od godz. 16.00 do godz. 21.00. Na
rynku będzie można zobaczyć, co ciekawego mają do zaproponowania stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Dodatkowo
program artystyczny przygotowany przez Towarzystwo Miłośników Rydułtów, występy zespołów Sylwii Jakubiec, Old Stars, dzieci
ze świetlicy Tacy Sami. Koncerty dają również Kapela ze Śląska im.
J.Poloka oraz zespół B.A.R.

Z KLUBEM PODRÓŻNIKA DO KANADY
Czyżowice,
30 czerwca
Wiejski
Dom
Kultury zaprasza na kolejne
spotkanie
w
ramach „Klubu
Po d r ó ż n i ka ” ,
czyli relacji z
podróży
po
krajach świata.
Tym razem tematem spotkania będzie Kanada, a prowadzącym
Anna Kras. Początek o godz. 18.00.
(art)

(tora)

DZIECIĘCY OBÓZ W BIERACH
Czyżowice – Biery, 1-6 sierpnia
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach organizuje wyjazd na obóz w
Bierach dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat. Koszt to 260
zł od osoby za pobyt od 1 do 6 sierpnia. Cena obejmuje przejazd
autokarem, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, całodobową opiekę instruktorską, jedną wyjazdową wycieczkę, zajęcia
plastyczne i sportowe. Zapisy do 20 lipca w WDK Czyżowice, tel.
32 4513288.
(art)

MIŁOSNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Do 1 lipca, Rydułtowy
Biblioteka miejska zaprasza dzieci w wieku 7 – 10 lat na zajęcia wakacyjne od 4 do 8 lipca. Dzieci będą się bawić, także poznawać zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Każdego
dnia zajęcia będą się odbywać w godz. 11.00 – 12.00. Chętni
powinni się zgłosić w bibliotece do 1 lipca.
(tora)

Do 9 września, Radlin
Dziewiąty już raz Miejski Ośrodek Kultury organizuje konkurs fotograﬁczny dla fotografów-amatorów W obiektywie. Temat tegorocznej edycji – „ A to miłość jest...”. Zdjęcia należy nadsyłać do 9
września na adres Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mariacka 9, 44-310
Radlin. Szczegóły pod nr tel. 32 4568633, 32 4568928. Otwarcie
wystawy pokonkursowej oraz rozdanie nagród nastąpi 23 września o godz. 18.00. Wernisaż połączony będzie z koncertem kameralnym.
(tora)

XIII PIKNIK ARTYSTYCZNY „ŚWIĘTO ŚLĄSKA”

MIASTO NOCĄ

1 lipca, Gorzyce
Wiejski Dom Kultury w
Gorzycach organizuje wyjazd do Koszęcina na XIII
Piknik Artystyczny „Święto Śląska”. Impreza rozpocznie się o godz. 15.00
a w jej programie przewidziano występy m.in.
zespołu Turnioki, Zespołu
Pieśni i Tańca Śląsk, telewizyjnego chóru Piotra Kupichy. Jedną
z atrakcji będą również „Iluminacje”, czyli plenerowe widowisko teatralne z użyciem światła, dźwięku i ognia. Nie zabraknie
również atrakcji dla dzieci. Koszt wyjazdu to 40 zł. Kolejne 5 zł
to koszty wstępu. Dzieci i młodzież do lat 16 wstępu nie płacą.
Zapisy w WDK Gorzyce do 24 czerwca, tel. 32 4511687. (art)

Do 31 LIPCA w Galerii Fotograﬁi DeKa w
Domu Kultury Chwałowice można oglądać wystawę zbiorową
uczestników
warsztatów fotograﬁcznych pt. Miasto
nocą. Miasto nocą – to efekt warsztatów fotograﬁcznych odbywających się w Domu Kultury Chwałowice. Na fotograﬁach przedstawiono zwykłe miejsca i sytuacje, które towarzyszą nam zawsze, jednak
dopiero w nocy nabierają innego, trochę melancholijnego klimatu. W
dni powszednie nocne życie miasta nie toczy się w jego centrum, ludzie chowają się w domach, a na ulicach można spotkać tylko nielicznych. Zdjęcia wykonali uczestnicy warsztatów prowadzonych przez
Sebastiana Fusa.

ZABAWA Z SIECIAKAMI

2.07. oraz 3.07. godz. 17:00
DELFIN PLUM
Najsympatyczniejszy delfin świata już wkrótce wyruszy razem z
przyjaciółmi na poszukiwanie legendarnej wielkiej fali. W trakcie pełnej przygód podmorskiej wyprawy nieustraszony Plum rzuci wyzwanie pewnemu złośliwemu rekinowi i udowodni wszystkim szczurom
lądowym, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w wodzie!

5 LIPCA O GODZINIE 20.00 w Multikinie (Fokus Mall, ul.
Chrobrego 1) odbędzie się premierowy pokaz „Larry
Crowne – uśmiech losu”. To historia mężczyzny, który wkraczając w wiek średni, postanawia znaleźć nowy pomysł na swoje
życie i karierę. W rolach głównych: Julia Roberts i Tom Hanks.
Podczas wtorkowego, babskiego spotkania na panie czeka wiele
dodatkowych atrakcji, w tym konkursy z nagrodami.

DZIEŃ OTWARTY W OSP
2 LIPCA strażacy z OSP w Kamieniu pokażą wszystkim
chętnym, na czym polega ich praca. W godzinach od 10.00
do 17.00 każdy będzie mógł zwiedzić remizę i zobaczyć jakim
sprzętem posługują się ochotnicy. Po godzinie 17.00 rozpocznie
się zabawa z DJ-em i jak na prawdziwy festyn przystało, na wszystkich uczestników będzie czekało wiele atrakcji. W programie zaplanowano pokazy policji, prezentacje motocykla ratowniczego,
pokaz pierwszej pomocy, każdy chętny będzie mógł też podziwiać
świat ze strażackiego podnośnika. Podczas imprezy zaprezentuje
się też żorska grupa wojskowo-rekonstrukcyjna i pokaże samochód z lat 50 oraz działo. O humory maluchów zadba klaun.

WAKACYJNY DKF
4 LIPCA O GODZINIE 19.00 w
ramach DKF będziemy mogli
zobaczyć ﬁlm pt. Nieściszalni.
Czy muzyka może być narzędziem terroru? Historia bandy
muzycznych terrorystów. Oﬁcer policji Amadeus Warnebring,
urodzony w rodzinie z muzycznymi
korzeniami, paradoksalnie nienawidzi muzyki. Pewnego dnia, jego
przekonania staną pod znakiem zapytania, kiedy grupa zwariowanych
muzyków, kierowana przez piękną i
buntowniczą Sanne, zdecyduje się użyć miasta jako instrumentu
muzycznego. Ich sztuka spowoduje chaos i i bałagan w mieście.
Kiedy Warnebring dowie się, że kobieta którą kocha, należy do
gangu muzyków, których tropi, pozostanie mu tylko jedno do
zrobienia: wejść do przerażającego świata rytmu i muzyki, przed
którym całe życie uciekał.

wszystkie imprezy w Twoim mieście w jednym miejscu:
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WIEŚCI

z Funduszu

O lesie w lesie i na konferencji

Blisko 100 osób spośród
leśników, ekologów, naukowców i dziennikarzy
ekologicznych zgromadziło
się na zorganizowanej 21 i 22
czerwca w Ustroniu konferencji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach z okazji obchodów Międzynarodowego
Roku Lasów. Uczestniczyli w
niej wiceminister środowiska
Bernard Błaszczyk, wojewoda
śląski Zygmunt Łukaszczyk,
prezes WFOŚiGW Gabriela
Lenartowicz i dyrektor RDLP
Kazimierz Szabla oraz goście
z ministerstwa leśnictwa w
Austrii.

Celem konferencji było
przedstawienie stanu lasów w naszym regionie, ich
funkcji i roli w kształtowaniu warunków życia mieszkańców,
przedsięwzięć
podejmowanych w zakresie
ochrony środowiska i chronionych gatunków zwierząt
oraz edukacji przyrodniczo
– leśnej, a także ukazanie
problemów związanych z
klęską zamierania świerka
w Beskidach.
Spotkanie w Ustroniu
było okazją do odwiedzenia
najlepiej funkcjonujących
w naszym województwie
ośrodków edukacji ekologicznej i kontynuowania
rozpoczętej, podczas konfe-

rencji prasowej w ubiegłym
roku, dyskusji o problemach
leśnictwa i gospodarki leśnej
oraz potrzebie doskonalenia
nowoczesnych i atrakcyjnych
form edukacji ekologicznej
mieszkańców województwa
śląskiego.
Goście konferencji mieli
także okazję zwiedzić unikatową w skali europejskiej
hodowlę głuszców w Istebnej. W tamtejszym ośrodku
hodowli tych ptaków, dzięki
doﬁnansowaniu ze środków
WFOŚiGW w Katowicach,
możliwa stała się wyjątkowo trudna i kosztowna reintrodukcja ginącego gatunku
głuszca.
(eco)

Dziennikarze zapoznali się z tematyką ochrony leśnej fauny

Przedszkole z imieniem i nagrodą
20 czerwca w żywieckim
ratuszu pod przewodnictwem Anny Komorowskiej
obradowała Narodowa Rada
Ekologiczna – organ konkursu „Przyjaźni Środowisku”.
Członkowie Rady powoływani są przez organizatora
konkursu spośród autorytetów ekologii ochrony środowiska reprezentujących
wszystkie środowiska zainteresowane działaniami dla
jej poprawy.

Koalicja, która się zawiązała w Radzie Ekologicznej
łączy ludzi władzy wykonawczej, ustawodawczej,
organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców, osoby prywatne. Pokazała, że zgodne
działanie jest możliwe w naszym kraju i przynosi rezultaty. – Bardzo dziękuję za to, co
zrobiliście dla ekologii – mówiła prezydentowa, podczas
pierwszego posiedzenia nowej kadencji Rady.

Gabriela Lenartowicz – prezes WFOŚiGW oraz Bernard Błaszczyk
– wiceminister środowiska podczas uroczystości

Pierwsza dama wręczyła
też dyplomy osobom, które
działały w Radzie minionej
kadencji i podziękowała im
za pracę. Otrzymała go m.in.
Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Anna Komorowska zobowiązała się do tego, że
będzie wspierała Radę i
weźmie udział we wszystkich akcjach pożytecznych
dla ekologii. – Czegokolwiek
by się nie powiedziało o działaniach proekologicznych, to
z jednej strony można powiedzieć, że to są frazesy, ale w
tych frazesach jest głęboka
prawda. To są rzeczy, które nas wszystkich dotyczą.
Sprawy ekologiczne nie dotyczą tylko jednego podwórka, gospodarstwa, gminy, ale
nas wszystkich, całego kraju
i szerzej – mówiła.
Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja in-

westycji i działań na rzecz
ochrony środowiska naturalnego. Ma on wyróżniać
podmioty zaangażowane w
edukację ekologiczną wśród
społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży oraz promować
nowatorskie rozwiązania
mające istotny wpływ na
poprawę stanu środowiska
naturalnego. Idea konkursu
opiera się na założeniu, że
promowanie obywatelskich
postaw proekologicznych
ma równie fundamentalne
znaczenie, jak wdrażanie
przyjaznych
środowisku
technologii.
15 lipca w ogrodach Pałacu
Prezydenckiego w Warszawie odbędzie się gala laureatów konkursu; wezmą w
niej udział przedstawiciele
samorządów, szkół i przedsiębiorców zasłużonych dla
ochrony środowiska.
Podczas wizyty w Żywcu
prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką
wzięli udział w uroczysto-

ściach nadania Przedszkolu
nr 11 imienia Rodziny Komorowskich. Ród ten władał miastem od XV do XVII
wieku, przyczyniając się do
zbudowania jego świetności.
Do dziś rodzina Komorowskich co kilka lat organizuje
w Żywcu swoje zloty.
Wyróżnione
imieniem
sławnego rodu przedszkole
to bardzo aktywna placówka w całym powiecie żywieckim w zakresie inicjatyw
i akcji ekologicznych oraz
kształtowania świadomości
proekologicznej wśród najmłodszych. Dlatego Zarząd
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał mu nagrodę
ﬁnansową. Wręczyli ją, na
estradzie ustawionej z okazji prezydenckiej wizyty,
Gabriela Lenartowicz – prezes WFOŚiGW oraz Bernard
Błaszczyk – wiceminister środowiska.
(eco)

Uczyli jak wykorzystać szansę
7 czerwca kilkudziesięciu przedstawicieli beneﬁcjentów i potencjalnych
beneﬁcjentów
Programu
Operacyjnego Infrastruktur
i Środowisko wzięło udział
w zorganizowanym przez
WFOŚiGW w Katowicach

szkoleniu oraz w panelu
dyskusyjnym.
Tematem
tego spotkania były nieprawidłowości i naruszenia w
zakresie zamówień publicznych w kontekście realizacji
i rozliczania projektów w ramach POIiŚ. To dziś jedna z

najważniejszych kwestii dla
instytucji realizujących projekty współﬁnansowane ze
środków Unii Europejskiej.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują bowiem, że dla
wielu podmiotów jest to obszar szczególnie narażony na

nieprawidłowości. Fakt ten
został zauważony również
przez Europejski Trybunał
Obrachunkowy, który w wystąpieniu do Komisji Europejskiej, a także do krajowych
Instytucji Zarządzających
oraz Wdrażających POIiŚ

zalecił wzmożenie działań
mających na celu kontrole
przestrzegania prawa zamówień publicznych oraz dokonywanie korekt ﬁnansowych
w przypadku wykrycia jego
naruszeń.

Doﬁnansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

(eco)

KONKURSU
NIE ROZSTRZYGNIĘTO
Zarząd WFOŚiGW w Katowicach
postanowił odstąpić od rozstrzygnięcia internetowego konkursu
dla uczniów szkół średnich i studentów pn. „Euroﬁlmowanie”.
Decyzję taką podjęto ze względu
na zbyt małą liczbę nadesłanych
prac konkursowych oraz ich merytoryczny poziom. Kolejna edycja
ﬁlmowego konkursu promującego
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ogłoszona zostanie po wakacjach.
ŚCIEKI POPŁYNĄ
DO OCZYSZCZALNI
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzieliła Gminie Poczesna
doﬁnansowania do kwoty 8 mln
902 tysięcy złotych z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły
i Michałów, wzdłuż drogi wojewódzkiej D 904, będącej drogą
dojazdową do budowanej autostrady A1.
To siódmy projekt z listy rezerwowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj. Śląskiego,
który otrzymał szansę na realizację dzięki wsparciu ze środków
Funduszu.
Przyznane środki to pożyczka i
dotacja po 4 mln 451 tysięcy zł.
Celem tej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej
poprzez wybudowanie kanalizacji
sanitarnej o długości ponad 12
km oraz przepompowni ścieków.
Dzięki temu ścieki z 300 podłączeń do budynków w ilości ok.
109 m3 na dobę będą odprowadzane do oczyszczalni w Kolonii
Poczesnej.
PREZES FUNDUSZU
WYRÓŻNIONA
W katowickim kinoteatrze Rialto
podczas uroczystej gali z okazji
przyznania Ekolaurów – dorocznej nagrody Polskiej Izby Ekologii,
wręczono złote odznaki honorowe za zasługi dla ochrony środowiska nadane przez ministra
środowiska. Otrzymała ją m.in.
Gabriela Lenartowicz – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Ekolaury
wręczono po raz dziesiąty. Wyróżnienie przyznawane jest w
ogólnopolskim konkursie skierowanym do przedsiębiorstw, które
przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Kapituła konkursu podkreśliła
wysoki poziom zgłoszonych rozwiązań i przyznała 10 statuetek
(jak co roku są to pamiątkowe ﬁgurki autorstwa znanego rzeźbiarza prof. Jacka Sarapaty) oraz 10
wyróżnień. W Kategorii „Ekolaury
Dekady” przyznano 8 nagród i 4
wyróżnienia. Nagrodzono podmioty, których efekty ekologiczne,
ekonomiczne oraz możliwość zastosowania podobnych rozwiązań
w innych miejscach są znaczące
dla stanu środowiska w Polsce.
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Witam! To śpiące maleństwo na rękach mamy
to ja, Zuzanna Helena. Jestem pierwszym
dzieckiem Agnieszki i Dawida Jęczmionków z
Radlina. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie
11 czerwca, o godz. 17.05. Ważyłam wtedy
3270 g i miałam 57 cm.

Dzień dobry! Nazywam się Julia i jestem
pierwszym dzieckiem Anieli i Józefa Zemełków
z Pietraszyna. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli
mnie 13 czerwca, o godz. 10.15. Ważyłam
wtedy 3870 g i miałam 57 cm.

Witam! To śpiące słodko maleństwo to ja,
Oliwia Konrad. Jestem pierwszym dzieckiem
Wioletty i Karola z Rybnika. Urodziłam się 10
czerwca, o godz. 15.55. Ważyłam wtedy 3920
g i miałam 55 cm.

Witam! Nazywam się Tomaszek i jestem pierwszym dzieckiem Agnieszki i Mariusza Betlejów
z Rybnika. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli
mnie 13 czerwca, o godz. 11.00. Ważyłem
wtedy 3820 g i miałem 55 cm.

Cześć! Jestem Patryk. Takie imię wybrali dla
mnie mama Katarzyna i tata Adam Korzuchowie
z Krostoszowic. Urodziłem się 10 czerwca, o
godz. 10.30. Ważyłem wtedy 2700 g i miałem
51 cm. W domu czeka już na mnie 11-letni
brat Mateusz.

Dzień dobry! Ten śpiący malec to ja, Szymon.
Moi rodzice Lucyna i Marek Fĳakowie po raz
pierwszy uścisnęli mnie 13 czerwca, o godz.
8.45. Ważyłem wtedy 3540 g i miałem 53 cm.
W domu w Łaziskach Rybnickich czeka już na
mnie 7-letni brat Dominik.

Dzień dobry! Nazywam się Marta i jestem pierwszym dzieckiem Magdaleny i Pawła Fonfarów z
Gorzyc. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie
13 czerwca, o godz. 8.15. Ważyłam wtedy
3270 g i miałam 52 cm.

Cześć! Ten malec śpiący na rękach mamy to ja, Mateusz Dariusz Raducha. Moi rodzice: Grażyna i Dariusz
po raz pierwszy uścisnęli mnie 17 czerwca, o godz. 9.00. Ważyłem wtedy 2710 g i miałem 50 cm. W
domu w Radlinie, gdzie zamieszkam, czekają już na mnie siostry: 21-letnia Sabina, 20-letnia Monika,
14-letnia Paulina i roczna Justynka.

Witam! Jestem Amelka. Takie imię zaplanowali
dla mnie mama Magdalena Płonka i tata Chikho Bakar. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli
mnie 20 czerwca, o godz. 9.50. Ważyłam
wtedy 3510 g i miałam 57 cm. Zamieszkam
w Marklowicach.

Witam! Ten śpiący maluszek to ja, Bartosz. Jestem pierwszym dzieckiem Marzeny i Mariusza
Pytlików z Radlina. Rodzice zobaczyli mnie po
raz pierwszy 19 czerwca, o godz. 10.45. Ważyłem wtedy 3200 g i miałem 54 cm.

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK (20)

Dzień dobry! Nazywam się Oliwier. Jestem pierwszym dzieckiem Katarzyny i Damiana Menżyków z
Pszowa. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 17 czerwca, o godz. 15.05. Ważyłem wtedy 3070
g i miałem 56 cm.

Dzień dobry! Nazywam się Karol. Takie imię
wybrali dla mnie rodzice: Klaudia i Andrzej
Kozielscy z Radlina. Po raz pierwszy uścisnęli
mnie 18 czerwca, o godz. 14.05. Ważyłem
wtedy 3700 g i miałem 57 cm.

Cześć! Ten śpiący malec to ja, Alan. Takie imię
zaplanowali dla mnie mama Ewa i tata Jacek
Świerczkowie z Syryni. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie 7 czerwca, o godz. 14.20.
Ważyłem wtedy 3650 g i miałem 57 cm. W
domu czekają już na mnie bracia: 18-letni Kamil
i 12-letni Daniel.

Witam! Nazywam się Iga. Jestem pierwszym
dzieckiem Aleksandry i Patryka Piprków z Wodzisławia Śląskiego. Rodzice po raz pierwszy
uścisnęli mnie 19 czerwca, o godz. 11.35.
Ważyłam wtedy 3215 g i miałam 56 cm.

Cześć! To śliczne maleństwo to ja, Miłosz. Jestem pierwszym dzieckiem Agnieszki i Szymona
Stroków z Czerwionki – Leszczyn. Rodzice po
raz pierwszy zobaczyli mnie 19 czerwca, o
godz. 22.20. Ważyłem wówczas 4100 g i
miałem 60 cm.

Dzień dobry! Ten malec, który patrzy tak ciekawie na świat, to ja, Zuzanna. Jestem pierwszym
dzieckiem Agnieszki i Krzysztofa Derenczów z
Połomi. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie
19 czerwca, o godz. 21.50. Ważyłam wtedy
3200 g i miałam 58 cm.

Cześć! To śliczne maleństwo na rękach mamy to ja, Dawid Lubański. Takie imię zaplanowali dla mnie
mama Klaudia i tata Łukasz. Urodziłem się 19 czerwca, o godz. 10.55. Ważyłem wówczas 4300 g
i miałem 57 cm. W domu w Gaszowicach, gdzie zamieszkam, czekają już na mnie siostry: 4-letnia
Zuzia i 2-letnia Zosia.
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• Auto-skup, Wegacar, 506-203-893, 32470-37-04.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

• Skupujemy za gotówkę samochody
osobowe, dostawcze, motory, quady,
pełnosprawne i do remontu, 533720-416.

• Sprzedam motocykl kawasaki – vulcan, poj. 750, 1987 r., stan bdb, Racibórz, 667-980-258.
• Sprzedam golfa IV, 2000, 1.6, srebrny
metalik, 5-drzwiowy, bardzo dobry
stan. Faktura VAT. Tel. 501-390-940.

• Toyota corolla, Carina 86-95, diesel,
stan obojętny, 601-555-581.
• Kupię auto osobowe, dostawcze, busy
każdej marki. Także do wyrejestrowania, dojeżdżamy, tel. 601-555-581.

• Mitsubishi colt 1,5 diesel, 95 km, 5drzw., klima, czarny, 122 tys. km, 2005
r., sprowadzony z Niemiec, tel. 604338-339.

• Kupię każdy samochód osobowy,
sprawny i uszkodzony oraz traktory
i koparko-ładowarki, tel. 501-011-090.

• Sprzedam renault 19, pojemność
1.8, rok produkcji 1992, instalacja
Lpg, automat, 603-920-710.

• Kupię samochód małolitrażowy typu
seicento lub inny, benzyna – gaz, Racibórz, 603-460-249.

• Forda escorta z powodu wyjazdu pilnie sprzedam, bardzo dobry, wszystkie
media aktualne. Okazja, 669-761-053.

• Skup, sprzedaż samochodów za
gotówkę. Płacimy najlepiej, dojazd
do klienta gratis 792-785-493.

• 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. Cena 5.900 zł (do negocjacji). Tel.
608-012-075.

• Kupię wszystkie auta: pełnosprawne, uszkodzone, skorodowane, starocie: warszawa, syrena itp. Gotówka,
przyjazd natychmiastowy, 605-402565, 511-504-058.

• Sprzedam vw passat, poj. 1.8, benzyna-gaz, 1991, stan bardzo dobry, kontakt tylko przez sms 665-724-879.

INNE

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.
• Skup, sprzedaż samochodów za gotówkę. Płacimy najlepiej, 792-785-493.
• Hamaro s.c. – złomowanie samochodów, transport gratis. Koncesja,
32-415-19-91, 691-960-146.

• Kredyty konsolidacyjne od 10 000 rata
220 zł, Racibórz, Długa 32 (obok Żabki),
tel. 535-500-355.
• Oddłużeniowe od 100 tys. rata 543
zł, Racibórz, Długa 32 (obok Żabki),
tel. 535-500-355.
• Kredyty dla rolników, dla firm na ośw.,
bezwiekowo, odłużamy! Długa 32
(obok żabki), 535-500-355.

• Okres spłaty dłuższy niż zatrudnienie,
1 tys. rata 22 zł, Wodzisław, Kubsza 14,
32-455-68-65.
• Fachowo oddłużamy od 50 tys. rata
386 zł, bezwiekowo, Wodzisław, ul. Kubsza 14, 32-455-68-65.
• Masz brak zdolności? Oddłużamy,
bezwiekowo, dla rolników i firm, Wodzisław, ul. Rynek 14, 32-476-70-65.
• Kredyt 10 tys. – rata 206 zł, spłata dłuższa niż zatrudnienie, Wodzisław, Rynek
14, 32-476-70-65.

• Złomowanie aut. Tel. 32-212-54-00.

• Sprzedam przyczepkę samochodową,
lekka, stan bardzo dobry, 698-726-948.

• Kredyty z przeterminowaniem,
oddłużenia z komornikiem, chwilówki na telefon bez BIK, kredyty
i chwilówki prywatne. Wodzisław,
tel. 533-253-653.

• Oddłużamy od 50 tys. rata 386 zł, dla
firm na oświadczenie, Wodzisław, Kubsza 14, 32-455-68-65.

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

• Sprzedam czerwonego forda galaxy
TDi 1.9. Rocznik 1998, sprowadzony
z Niemiec. Przebieg 400.000 km. Cena
6.980 zł. Tel. kontaktowy 32-457-41-24.

• Aż 3000 zł pożyczki, szybko, na
jasnych zasadach i bez zbędnych formalności. Provident: 600-400-177. 7 dni
w tygodniu 7.00 – 21.00.

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

KREDYTY – POŻYCZKI
• Pożyczka w domu, szybka, wygodna. Dużo tańsza od chwilówek.
Sprawdź. Profinet Infolinia 0801169-016, Przedstawiciel 722-045166.

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

• Prywatne chwilówki, 200 – 800 zł,
możliwy dowóz do domu, Drzymały
26/26, tel. 531-666-396.

• Kredyt dla prowadzących działalność
bez zabezpieczeń na okres 15 lat, 660780-775, 606-588-812.

MATRYMONIALNE
• Biuro matrymonialne. Znajdź swoją
drugą połówkę. Racibórz, 32-414-07-77,
500-776-920. Serdecznie zapraszamy.
• Największe centrum matrymonialnozapoznawcze, setki ofert, fotokatalogi.
Codziennie od 13.00 do 19.00, 32-42602-92, 696-478-189.

NAUKA
• Matematyka, korepetycje, Racibórz
i okolice, tel. 727-938-038.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

• 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.
• Dwie działki pod inwestycje 1 ha
każda, Kornice k/Raciborza, 600368-683.
• Sprzedam dom wraz z budynkiem gospodarczym na działce o pow. 9,5 ara,
Racibórz Markowice, 660-291-274.
• Sprzedam mieszkanie, pow. 52 m kw., I
p., (2 pokoje, kuchnia, balkon) w Wojnowicach koło Raciborza. Do mieszkania
przynależy ogródek działkowy, piwnica
oraz garaż. Cena 90.000, tel. 691-216936.
• Sprzedam rezydencję w stylu zameczek w Chróstach 540 m kw., 4 garaże,
1998 r. budowy, działka o pow. 3 ha
w woj. opolskie, 608-815-941.

• Hipoteka z dopłatą rządową, decyzja
15 min., „Dragan”, Rynek 6, Wodzisław
Śl., 32-455-11-97, 606-588-812, 660-780775.

• Sprzedam dom w Krzanowicach na
rynku, 110 m kw., z działką 4 ary, tel.
535-499-454.

• 100 tys. rata 260 zł, kompleksowe doradztwo i wybór najlepszej oferty „Dragan”, 606-588-812, 660-780-775.

• Sprzedam kawalerkę 40 m kw., parter, Racibórz, Ogrodowa, możliwość
przekształcenia mieszkania w lokal
gospodarczy lub biuro, cena 75.000,
502-296-408.
• Sprzedam lub wynajmę lokal na działalność gospodarczą o pow. 35 m kw.,
Racibórz, Pomnikowa, 512-333-516.
• Sprzedam mieszkanie, 52,3 m kw., IV
piętro, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka,
opomiarowane. Racibórz, Chodkiewicza, 606-179-414.
• Sprzedam lub wynajmę dużą kawalerkę w Raciborzu, tel. 032-417-00-62,
699-959-956.
• Zadbany dom w Lubomi, 6 pokoi,
kuchnia, 2 łazienki, 160 m kw.,
ogrzewanie EKO. Domek gospodarczy
z garażem, u góry 2 pokoje gościnne
z prysznicem, 120.000 euro do uzgodnienia. 32-451-63-84.

• Dom w Ocicach, zabudowa bliźniacza,
pow. 198 m kw., działka 14 arów, 32415-52-52 po 17.00.

• Wszystkie kredyty bez prowizji bankowych, bez ubezpieczenia – decyzja
w 15 min, tel. 606-588-812, 660-780775.

• Kredyt hipoteczny, przeterminowania
od 30-90 dni, decyzja 10 min. „Dragan”,
606-588-812, 660-780-775.

• Grzegorzowice, dom o pow. 150 m
kw., częściowo podpiwniczony, do remontu, hal 120 m kw., wiata 72 m kw.,
stodoła, działka 54 ary, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
cena 250.000, 509-922-876.

• Sprzedam atrakcyjna działke budowlaną w Markowicach, wszystkie media,
6,8 ara, 601-720-762.
• Sprzedam garaż przy ul. Żorskiej w Raciborzu, 601-720-762.
• Pod Raciborzem – inwestycyjne i budowlane sprzedam. 601-463-290.

• Sprzedam dom wraz z zabudowaniami gospodarczymi, przedwojenny, bardzo solidna budowa (klinker), działka
30 arów, możliwość działalności gospodarczej, wszystkie media, piękny ogród,
możliwość dwóch działek budowlanych, tel. 606-152-628, 32-415-63-04.
• 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 pilnie mieszkanie, Kuźnia
Raciborska, ul. Świerczewskiego
8b/10, 54 m kw., 692-304-173.
• Sprzedam lokal – bar w Raciborzu.
W pełni wyposażony (bar, sofy, stoły,
szkło, lodówka, TV), możliwość umowy
z kampanią piwowarską. Powierzchnia
200 m kw. + taras na ogródek piwny,
693-304-844.
• Sprzedam kawalerkę, 29 m kw., IV
p., balkon. cena 65.000 do negocjacji,
Ostróg, Lotnicza, 693-304-855.

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

ogłoszenia drobne 23

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 28 czerwca 2011 r.

Wyróżnij swoje ogłoszenie – tylko

POGRUBIENIE*

RAMKA*

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

KONTRA*

• Kupię kota w butach (czerwone kozaki).

* Czcionka pogrubiona, kolor czarny

• Poszukuję towarzysza spacerów. Czerwony Kapturek.

* Czcionka czarna, ramka czarna

* Czcionka biała, tło czarne

• Sprzedam dom jednorodzinny, Orzepowice, 300 m kw., 7 pokoi, 2 łazienki,
kuchnia, 2 balkony, garaż, spokojna okolica, blisko centrum, tel. 500-831-571.

• 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.

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe,
częściowo umeblowane z kominkiem,
przy ul. Bema, Racibórz, III p., pow. 132
m kw., cena 290.000 zł – do negocjacji,
tel. 661-186-888, 668-135-825.

• 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.
• Lokal do wynajęcia z przeznaczeniem
pod działalność gospodarczą szczególnie pośrednictwo pracy, 25 m kw.,
Racibórz, atrakcyjna cena i lokalizacja,
604-240-919.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe,
Racibórz, tel. 500-642-762.
• Działka budowlana, 10 lub 20 arów,
Gorzyczki, blisko autostrady, blisko media, 604-974-570.

• Tanie noclegi dla firm, 608-793-171.
• Garaże do wynajęcia, Racibórz Ostróg,
515-101-273.

• Kawalerka, 31,30 m kw., Racibórz,
Szczęśliwa, kuchnia z oknem, balkon, IV
piętro, 70.000 zł, 698-829-005.

• Wynajmę lokal handlowy, 65 m ,
parter, w Raciborzu przy ul. Ogrodowej 5. Tel. 508-286-224.
2

• Mieszkanie 3-pok., 56 m kw., Racibórz, Katowicka, parter, nowe okna,
wyremontowana łazienka, 125.000 zł,
606-672-821.

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

• Krzanowice, dom bliźniak, ok. 140
m kw., c.o. węgiel, działka 10 arów,
154.000 zł, 0049/23-8953-9411.

• Sklep do wynajęcia, Wodzisław
Centrum, 509-842-422.

• Mieszkanie M-4, 74 m2 po kapitalnym
remoncie (dodatkowo nowa kuchnia na
wymiar + agd + szafa w zabudowie), z 2
balkonami oraz komórką. Cena ok 200
tys zł do negocjacji. Tel. 507-763-622.

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

• Tanio sprzedam atrakcyjny dom w Stu-

• Magazyn 400 m, biura 80 m, wynajmę
lub sprzedam, działka 5.000 m, Raci-

• Wynajmę garaż murowany w Wodzisławiu, XXX-lecia, 501-390-940.

dziennej, działka o pow. 15 arów, po
Nowiny
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bórz, Górna, 601-463-629.

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

• Sprzedam ładną działkę budowlaną
w Czyżowicach 10- arów cena 39 tys. zł,
tel. 795-298-712.
• Sprzedam działki budowlane, Racibórz Miedonia, tel. 501-540-146.
• Działka bud. uzbrojona 0,21 ha z możliwością podziału, Brzezie, ul. Wiśniowa,
694-00-919.

• Brzezie, działka bud., uzbrojona 0,6 ha,
ul. Pogrzebieńska, 792-524-382 po 21.00.
KUPIĘ

• Kupię działki bud., tel. 602-397-005.
• Kupię garaż blaszany. tel. 608-012-075.
POSIADAM DO WYNAJĘCIA

• Do wynajęcia kawalerka, po generalnym remoncie, ul. Pracy, Racibórz, II
piętro, atrakcyjne miejsce, 512-208-876.
• Wynajmę warsztat, pow. 60 m kw.,
2 stanowiska (1 kanał), ocieplony,
Racibórz, Brzeska 4, 790-232-222.
• W.W.S.P wynajmie lokale użytkowe
w centrum Wodzisławia, przy ul. Piłsudskiego na biura, usługi, kancelarie,
z mediami, 32-455-43-68, 509-598-116,
505-153-625.
• Racibórz, Opawska. Wynajmę ładny
lokal na parterze na biuro, gabinet, 35
m kw., 502-238-731.
• Wynajmę mieszkanie, umeblowane,
pow. 60 m kw., Racibórz, Kozielska,
tel. 602-630-914.

• Lokal, 79 m kw., na parterze, Racibórz,
• Mieszkanie do wynajęcia 50 m kw.,
Odrzańska wynajmę lub sprzedam,
w Raciborzu, II piętro, 32-410-65-17,
Wydawnictwo
Literackie
606-827-738.
wieczorem.
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• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne
rabaty. Pan Samochodzik.

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.

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

• Murarzy. pomocnikow zatrudnię. Praca w Raciborzu, 692-298-666 w godz.
8.00-16.00.

• Sklep do wynajęcia, ścisłe centrum
Radlina (Biertułtowy), 74 m2, tel. 602665-632.

• Kierowców C+E do transportu międzynarodowego zatrudni Sanco sp. z o.
o. Wyjazdy do krajów UE z powrotami
do Polski. Podstawa + diety. Tel. 32226-45-91.

• Racibórz centrum, do wynajęcia lokal
handlowy obok rynku, 50 m kw., duże
witryny, 784-052-775.
• Od 01.07 wynajmę dwupokojowe
mieszkanie w centrum Raciborza, 666505-189.

• Wynajmę lokal w Pszowie, 501-646-131.
• Wynajmę mieszkanie w Wodzisławiu
Śląskim, Berger Krzysztofa, ul. 26 Marca.
• Pub do wynajęcia, Wodzisław, 605059-883.
• Wynajmę 2-pokojowe, komfortowe
mieszkanie, umeblowana kuchnia,
w centrum Raciborza, opłaty razem 875
zł. Kaucja, 604-883-517.
• Wydzierżawimy powierzchnię 8
m kw. na parterze oraz 159 m kw.
w Galerii Srebrnej w Raciborzu, 602716-432.
• Kawalerka, centrum Raciborza, Długa,
po generalnym remoncie, wyposażona,
umeblowana, pralka, 900 zł, opłaty wliczone, 506-181-691.
• Hala targowa, Racibórz – pow.
do wynajęcia, 501-540-146.

PRACA
DAM PRACĘ

• 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.
• Night Club zatrudni Panie. Oferujemy
zakwaterowanie. Wysokie Zarobki i dowozimy do pracy. Tel. 515-364-733.
• Poszukuję mechanika samochodowego oraz uczniów do przyuczenia zawodu, Ligota Książęca koło Raciborza, 660536-482, 660-536-483, 32-410-55-76.

• Drukarnia Baterex, Zakładowa 2,
47-400 Racibórz, zatrudni grafika komputerowego z znajomością programów:
Corel Draw, Ilustrator, In Design, Photoshop. Kontakt osobisty.
• Zatrudnię panie na Śląsku, komfortowe warunki, dyskretnie, dowolne dni
pracy, 506-578-033.
• Zatrudnię kucharkę, kelnerki do restauracji w centrum Raciborza. Tel. 663135-720, 508-304-750.
• Zatrudnię stolarza z doświadczeniem,
tel. 603-457-858.
• Zatrudnię lekarza POZ i specjalistę,
tel. 515-251-997 lub 32-459-10-10.
• Firma zatrudni osoby do roznoszenia
ulotek z okolic Wodzisławia. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Tel. 32-455-38-30.
• Nowo powstały warsztat, dysponujący najnowocześniejszym sprzętem,
przyjmie uczniów w zawodzie blacharz
samochodowy, tel. 661-107-704.
• Ubojnia Drobiu „Winkler” Pszów
zatrudni pracowników oraz kierowcę
z KAT C, C + E, 504-023-786.
• Zatrudnię do produkcji wkładek
do obuwia. Praca stała lub dodatkowa.
Wodzisław, 603-109-978.
• Poszukuję opiekunki dla starszej osoby, w Branicach, tel. 695-709-451.
• Centrum Promocji Zdrowia i Urody
w Raciborzu – dwie kreatywne osoby
– przeszkolimy, 691-488-826.
• Agencja Ochrony zatrudni emerytów
lub rencistów, z okolic: Wodzisław, Czyżowice, Lubomia, tel. 32-417-46-51.
• Zatrudnię emerytkę lub rencistkę
do obsługi szaletu miejskiego w Raciborzu, tel. 501-941-378.
• Przyjmę osobę na stanowisko sprzedawca-kasjer, kompetentną, z doświadczeniem, z aktualną książeczką zdrowia,
Lewiatan, Chałupki, 695-455-556.

• Zatrudnię kierowcę, transport międzynarodowy, PD Europa, wymagania:
• Zatrudnię: instalatora wod.-kan, muraprawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwarza-tynkarza, kafelkarza, malarza, 515Wydawnictwo
Literackie
Wydawnictwo
Literackie 507-160-862.
lifikacji, doświadczenie,
182-124 Racibórz.

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję
.&%*6.

KOLOR*

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

19.00, 669-325-954, 32-415-11-21.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie
dwupokojowe, Racibórz, centrum,
tel. 600-792-613.

APLA*
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• Zatrudnimy kierowców kat. C + E.
Praca w Niemczech, transport międzynarodowy, mile widziane doświadczenie – dobre zarobki, 32-451-61-29,
00492369-23774, rozmawiamy po
polsku.
• Agent ochrony – kurs do licencji (raty,
praca), tel. 32-203-27-01, 605-294-324.
Katowice.
• Zatrudnię kierowcę z Raciborza lub
okolic z umiejętnościami prowadzenia
samochodu dostawczego do 3,5 tony,
tel. 504-222-480.
• Firma MaxBud z Wodzisławia Śl. szuka
pracowników, tel. 796-146-224.
• Zatrudnimy do pracy w Austrii
elektryków z doświadczeniem i znajomością j. niemieckiego. Tel. 601339-620.
• Przyjmę emerytów z umiejętnością
spawania elektrycznego, tel. 601-4640-68.
• Zatrudnię recepcjonistkę, tel. 32-41520-69.
• Firma remontowo-budowlana,
w Raciborzu, poszukuje doświadczonych pracowników, umowa o pracę,
ubezpieczenie, tel. 607-362-522,
certus@poczta.onet.pl.

SPORT 1

• Zatrudnimy doświadczoną kosmetyczkę/kosmetologa do gabinetu
w Wodzisławiu Śląskim. Zapewniamy
odpowiednie szkolenia. Tel. 608265-722.
• Zatrudnimy ekspedientki na stanowiska piekarniczo-cukiernicze w Raciborzu i Wodzisławiu, tel. 664-046-749.
• Uczennicę fryzjerstwa na pierwszy rok
nauki przyjmę, Rydułtowy ul. Mickiewicza 1a, 32-457-88-67.
• Pilnie zatrudnię tynkarza, dobre
zarobki tel. 798-634-789
• Praca dla kobiet 18 – 40 lat, prywatny
dom (erotyka) 504-756-801.
• Zatrudnię operatora koparki, emeryta,
667-563-774.
• Szukam dziewczyn do współpracy,
Wydawnictwo Literackie
tel. 787-097-918.
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24 ogłoszenia drobne
• Zatrudnimy pilnie osoby znające bardzo dobrze język francuski do działu
eksportu. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i pracę w młodym zespole.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich cv pod adres: jlyko@
ekookna.pl.
• Firma Eko okna zatrudni osobę ds.
controllingu, wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku min. pół
roku. Oferujemy atrakcyjne zarobki,
prosimy o składanie cv na adres: jlyko@
ekookna.pl.

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 28 czerwca 2011 r.

• Kupię monety, znaczki, pocztówki,
ordery, znaczki Chińskiej Republiki Ludowej – płacę cenę amatorską, 77-43736-81, 694-070-838.

• Sprzedam wózek głęboki, spacerowy, Adbor, stan bardzo dobry. Fotelik
samochodowy gratis, cena 200 zł, 728493-982.

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

TOWARZYSKIE

• www.komismax.strefa.pl – zobacz
co możesz dobrze sprzedać lub kupić.
Masz coś zbędnego zadzwoń 603-772723,.
• Opał wszelkiego rodzaju, drewno
kominkowe, muł od 100zł, eko-groszek, węgiel, ekspresowa dostawa,
gwarancja jakości, 692-236-095.

• Szukam opiekunki dla mamy w Niemczech, niemiecki język nie jest konieczny, 0049-615-528-9838.
• Z Oriflame jako konsultantka: dorobisz, osiągniesz stały dochód. Wyślij
SMS na numer 603-959-031 z imieniem
i nazwiskiem. Oddzwonimy jak najszybciej.

• Komis Dziecięcy Oluś, DH Jawor, Racibórz, Ludwika 15, czynne 9.00–17.00,
sob. 9.00 – 13.00, 606-611-352.

• Sprzedam używaną, koronkową
suknię ślubną. Rozmiar 34/36. Osoby
• Praca Austria!
Austriackie warun-• wtorek,
Nowiny
WODZISŁAWSKIE
27 października
r. 691zainteresowane
proszę 2009
o kontakt
ki, dekarze, elektrycy, hydraulicy,
378-515.
budowlańcy, nowe biuro Racibórz,
• Oddam ziemię za darmo. Transport
kontakt 32-701-02-33, www.eurowłasny, 604-240-919.
labora.com.
• Sprzedam cyprysy od 40 cm hurt,
• Zakład Stolarski G&G Kolasa z siedzibą
detal. Cena od 2,50 zł. Samborowice,
w Raciborzu przyjmie do pracy stolarzy
603-369-023.
meblowych lub tegorocznych absol• Skup srebra, monet, tel. 604-312-725.
wentów, tel. 603-590-190.
• Zatrudnimy kasjera walutowego
do kantoru wymiany walut w Raciborzu, niekoniecznie z kursem, CV na:
arthen@arthen.pl.
• Poszukujemy opiekunki do niemowlaka, z noclegiem i wyżywieniem, na miesiąc lub dwa, Racibórz, 518-446-770.
• Salon meblowy Basztowa zatrudni
operatywnego konsultanta ds. sprzedaży, na bardzo dobrych warunkach
finansowych. CV na arthen@arthen.
pl.
• Zatrudnimy za granicą młode osoby
na produkcji. Mieszkanie gratis. Wymagany język angielski lub niemiecki.
32-410-92-80.
• Zatrudnię do ociepleń, 511-902-646.

• Pragnę nawiązać kontakt z osobami
prawosławnymi. Barbara Kłosok (z
domu Czenczek, lat 53), ul. Wałowa
22/2, 44-300 Wodzisław Śl., 32-45562-02, 888-125-881.
• Kupię stare motory, motorowery
przed i powojenne, silniki, części, instrukcje obsługi, stan obojętny, tel. 889660-848.

• 606-521-450, Radlin.
• Rozkoszna, Rybnik, 507-206-422.
• Pani, 608-031-713.
• Edyta, Wodzisław, 518-645-151.

• Zatrudnię panie do pracy klub VIP trasa Warszawa-Wrocław, gwarantujemy
pełen profesjonalizm, bezpieczeństwo,
dyskrecję 530-377-379.
• Dziewczyny. Fantasy. 660-173-134.
• Sexy XL, 789-105-990.
• Gabi, Racibórz, 661-613-025.

• 20 lat, 531-397-047.
• 35 lat, 516-496-348.
• 22 lat, 603-232-163.
• 24 h, 513-218-044.
• 505-434-110 Rybnik.
• Alicja, 511-184-394.
• tel. 883-129-898.
• Przystępnie, 530-921-350.
• Tel. 883-129-899.
• Racibórz, Rynek, 669-460-221.
• Ania, Rybnik, 790-602-072.

• Wodzisław, Blondynka, 797-768-138.
• Wodzisław, XL, 514-060-760.
• Dla pań, tel. 791-136-797.

• Sprzedam glifosat (zamiennik roundup, klinik) opakowanie 20 l za 260 zł,
tel. 535-499-454.

• Nikola, Racibórz, 667-155-251.

• Sprzedam humus, 30 zł za tonę,
tel. 606-320-624.

• Nowa 19-latka, Racibórz, 795-666-418.

Wydawnictwo
Literackiewęgiel orzech,
• Węgiel brunatny,

groszek, eko-groszek, eko-miał, flot
muł. Na życzenie workowany, 601819-313.

• Podwynajmę stanowisko do robienia
• Zgubiono legitymację, nr 8326,
paznokci, dobrze wyposażone, w dotel. 509-090-061.
brze prosperującym gabinecie z klientkami, Racibórz, 507-797-453.
%3"."5• Zgubiono legitymację studencką nr
7475, tel. 511-790-087.
.&%*6.
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ściankę dł. 3,8, meblościankę dł. 3,5,
X QPT[VLJXBOJVkomplet
QSBXEZwypoczynkowy na stelażu
Lewiatan, Chałupki, 695-455-556.
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drewnianym,
leżankę z Ikei, tapcza• Szukam pracy, pomoc domowa
lub
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.BUU
nik
młodzieżowy,
komodę dębową
opieka nad starszą osobą, 508-134-573.
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z marmurowym
blatem, 607-285-295.

• Rybnik, Iwona, tel. 502-946-147.

• Rybnik, Marta, tel. 507-595-561.

Wydawnictwo Literackie

• Puszysta, nowa, 795-787-902.

• Exlusive, Wodzisław, 797-445-476.

• Natalia, Wodzisław, 514-219-916.
4&3*"-880-725-239, Wodzisław.
• Justyna,
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"LBEFNJJ$MJOUB&BTUXPPEB
10 kg sztuka, nawet pojedyncze
cent, 32-440-12-66, 662-762-065.
o XZEBOJF
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• Magda
XL, 666-479-320.
egzemplarze, na łowisko specjalne LJo0CTBEB"OOB
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• Antyki. Kupię meble, przedwojenne
• Kasia
Rybnik .B
723-332-204.
(cenaEP
do uzgodnienia) 509-970-011. .VDIB
'JMJQ#PCFL
EJVN X  XOJLMJXZDI
odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
HPS[BUB4PDIB
LVNFOUBDI
• Nowa Rybnik, 781-301-544.

militaria, stare zdjęcia i wiele innych,
605-255-770.

• Zagubiono legitymację studencką,
512-242-508.

• Namiętna i zmysłowa, 883-272-757.
• XXL – 519-729-384.
• Dojrzała, 723-627-324.

TRANSPORT
• Sprawdź! Najtańszy transport mikrobusami maxi. Przewóz mebli, towarów
Polska – Niemcy, Belgia, Holandia,
tel. 77-482-99-39.
• Pomoc drogowa, holowanie samochodów, przewóz wózków widłowych, K.
Karcz, tel. 601-516-085, 32-415-32-23.
• Usługi transportowe i przeprowadzki w Raciborzu, w kraju i za granicą,
tel. 600-586-810.
• Transport bagażowy. Przeprowadzki.
Kraj, zagranica. Meble, towary itp.
Racibórz. Tel. 609-422-555, a po 17.00:
32-415-30-94.
• Usługi transportowe w kraju. Przewóz
mebli, przeprowadzki, materiałów
budowlanych, etc. Solidnie, ceny konkurencyjne, 667-970-566.
• Usługi transportowe, przeprowadzki
w kraju i za granicą, Volkswagen LT
Max, ceny umowne, tel. 888-620-593.

• Kasia TS, 794-189-247.

TURYSTYKA
• Rewelacyjne Last Minute! Grecja
od 624 zł, Bułgaria od 899 zł, Hiszpania
od 1059 zł, Tunezja od 1199 zł. Ponadto ubezpieczenia turystyczne, Karty
Euro26. Biuro Podróży WW, Św. Jana
1, Wodzisław, www.wakacjeww.pl, 32455-55-00.
• Wczasy w Czarnogórze u raciborzanina, www.spectrum-holidays.com; tel.
+382(0)6910-14-42.

Wydawnictwo Literackie
USŁUGI
• Żaluzje, rolety zewnętrzne wszelkiego rodzaju. Markizy balkonowe,
bramy. Producent i ceny producenta. Raty. 32-430-51-41, 601-417-572.
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• Rolety
zewnętrzne, od 180 zł
HP,BSEZOBB $ISJTUPQIFS
brutto/m
kw. Producent z wieloletnią
-FF (SP[JJNXJŢ[JFOJF[B
tradycją.
3 lata gwarancji,
EF[FSDKŢoDIZCB
ƒFQP32-41517-32.
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NJTKJ 8 LBSEZOBMTLJDI
• Usługi
Geodezyjno-Kartografi
czne
MPDIBDI
QS[FUS[ZNZXB
mgrOB
inż.KFTU
Witold
Figura
Geodeta
NPEB
LPCJFUB
uprawniony,
$MBJSF 'PZ601-615-612,
 V[OBOB [Bwww.
D[BSPXOJDŢ
 PTLBSƒPOB P
witoldfi
gura.wb.pl.
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• Antyki
sprzedaż i profesjonalna renoTQSPXBE[FOJF;BSB[Z1PK
wacjaNBOJVOJLOŕLBSZ
mebli, zegarówKFžMJQP
i pianin. Transport gratis.
Krapkowice, 77-466-70-34,
EFKNŕTJŢLPOXPKPXBOJB
608-020-280,
bozka-cz@wp.pl.
E[JFXD[ZOZEPPEMFHFHP
PQBDUXB

• Drenaże, przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe, 508-675-406.
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• Karcher – czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej, samochodowej, Racibórz-Brzezie, Wysoka 6,
32-415-66-59, 661-758-976.
• Wyburzenia, brukowanie, utwardzanie
wjazdów, wynajem koparki, minikoparki, wywrotki, 508-675-406.
• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe, szafy, zabudowa wnęk. Zamów
bezpłatny pomiar i wycenę, tel. 661669-069.

SPORT 1

• Płoty kute, bramy przesuwne,
balustrady kute, nierdzewne, panele
ocynkowane podmurówka, meble
ogrodowe, 601-159-834, www.akronis.
pl.

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

• Projektowanie, wykonywanie
i nawadnianie ogrodów, renowacja
trawników, pielęgnacja, strzyżenie
żywopłotów, mycie elewacji i kostki,
500-524-105.
• Prywatne usługi opiekuńcze w domu
pacjenta wraz z zabiegami porządkowymi, zakupami itp, tel. 533-507-002.
• Ogrodzenia – producent. Tel. 33-48805-65.
• Firma El-Ginn świadczy usługi
elektryczne, m.in.: nowe instalacje
elektryczne, remonty instalacji elektrycznych
i rozdzielni,
inteligentne
Wydawnictwo
Literackie
instalacje domowe, domofony, instalacje alarmowe, antenowe, sat itd.
W Polsce i za granicą, 605-747-972.
• Bruki, odwodnienia budynków, zakła-

danie ogrodów, tel. 888-588-235.
LPOUBLU!OPXJOZQM

• Rolety)zewnętrzne.
Markizy. Bramy.
*4503:$;/:13;:(0%08:
Najlepsza
jakość, najniższe ceny,
10-08"/*&/"
nieodpłatny
pomiar i wycena. Firma
$;"308/*$&
Markiza, 32-415-17-32.

przeczytałeś dobrą książkę? napisz recenzję

• Porządkowanie ogrodów, wycinka starych krzewów, gałęzi. Koszenie trawy.
Przycinanie żywopłotów, pielęgnacja
rabatów kwiatowych, 608-752-396.

• Czas pracy kierowców – rozliczanie,
doradztwo, tel. 663-889-111.

• Przewóz osób Racibórz – München,
503-916-079 (w obie strony w każdy
weekend), +49-157-786-237-43.

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję
• Nowa XXL, 792-872-926.

• Limuzyny lincoln, hummer. Obsługa
wesel, pomoc drogowa, wypożyczalnia
przyczep, lawet, camping, 32-431-5764, 501-317-662, www.hummerlimuzyna.com.pl.

• Eromasaże 532-443-842.

• BS Music DJ Wodzirej Krzysztof Łucki,
",$+"5)3*--&3
wesela, poprawiny, imprezy
okoliczno#*":40ĳ
ściowe, nagłośnienie oraz
efekty świetlne, 509-272-319.,FWJO#BDPO v3[FLBUBKFN
OJDw   v6žQJFOJw  J %JKNPO

v,SXBXZ EJB
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mMNJF
• Budowa domów
podSFƒZTFSBv0OH
klucz – tanio#BLw
;BXPEPXZ[BCØKDB$VSUJF
i solidnie, 511-701-520.
$IVSDI %KJNPO)PVOTPV 

• Art-Bruk Łukaszczuk,
EPTUBKFbrukarstwo
[MFDFOJF PE oraz
PKDB
inne usługi ogólnobudowlane,
E[JFXD[ZOZ  LUØSBszybko,
[PTUBB
tanio, solidnie, 798-516-003,
511-701QPSXBOB J [BNPSEPXBOB
QS[F[HBOHIBOEMVKŕDZƒZ
520.
XZNUPXBSFN;QPNPDŕ

• Henrieta Woźniak
– architekt. Projekty
CF[X[HMŢEOFHPIBOEMBS[B
architektoniczno-budowlane,
nadzory
CSPOJŕ ,FWJO#BDPO
VEBKF
budowlane, kompleksowa
obsługa 
NVTJŢ[OBMFƑŗD[PXJFLB
inwestycji, aranżacje
wnętrz, 32-410-82PEQPXJFE[JBMOFHP
[B KFK
81, 691-779-787. žNJFSŗ 8ZLPOBOJF [BEB
OJBOJFCŢE[JFQSPTUF

• Parkiet, cyklinowanie. Bona, 32-43085-77, 32-454-61-37.
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• Montaż inst.wod-kan, gazowych,
grzewczych, kolektory słoneczne.
Tel. 516-675-794, kaplanek@home.pl.
• Elektryczne instalacje i klimatyzacje – tanio z materiałem. Na terenie
całego Śląska, 600-877-606, www.
robotyelektryczne.pl.

• 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 cementowo-wapienne, tynki gipsowe, więcej na www.
bassbud.pl, 660-782-402.
• Tynkowanie agregatem 13 zł/m kw.,
tel. 509-943-003.
• Kafelkowanie, łazienki, sufity podwieszane, płyty kartonowo-gipsowe, instalacja wodna, 788-398-686.
• Elektryczne instalacje i klimatyzacje
– tanio z materiałem. Na terenie całego
Śląska. www.robotyelektryczne.pl,
Tel. 600-877-606.
• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie
parkietu, odnowa drewnianych schodów z farby i lakieru oraz profesjonalne
doradztwo, 691-539-589.
• Dach-System. Ciesielstwo, dekarstwo, więźby, rynny, papa, gonty,
pokrycia dachowe szybko i solidnie,
tel. 506-193-315, 697-177-760.
• Komplex-Dach, pokrycia dachowe,
papa termozgrzewalna, gonty, rynny,
obróbki blacharskie, kominy–klinkier,
solidnie, tanio, 606-118-496, 609110-496.
• Cyklinowanie, układanie parkietu, odnawianie schodów oraz wypożyczalnia
maszyn bez pyłowych i zagęszczarek,
32-423-50-74, 661-923-883, www.parkiety.rybnik.pl.
• Osuszanie, odwanianie budynków,
izolacje przeciw wilgoci, drenaże. Gwarancja, tel. 32-421-72-04, 502-126-523.
• Malowanie elewacji, dachów, podbitki,
mieszkań, 32-421-07-98, 514-666-992.
• Usługi remontowo-wykończeniowe,
aranżacja wnętrz, instalacje wodnokanalizacyjne, c.o., kafelkowanie,
podwieszane sufity, malowanie,
tapetowanie, 693-213-567.

• Instalacje elektryczne, 660-665-329.
• Kompleksowe wykonywanie instalcji
elektrycznych w domach, mieszkaniach, 886-892-181, 880-667-860.
• Wylewki maszynowe, 501-756-374.
• Wylewki styrobetonowe, 501-756-374.
• Wdmuchiwanie izolacji 501-756-374.
• Remonty – malowanie, gładzie, struktury, kompleksowo łazienki, płytki,
panele, 695-625-514.
• Cyklinowanie, układanie parkietów,
paneli, gładzie, płyty g.-k., malowanie. Konkurencyjne ceny. Faktury Vat.
Tel. 502-212-068.
• Kafelkowanie schodów, tarasów, łazienek, montaż płyt gipsowych, gładzie
gipsowe, 886-317-863.
• Wylewki maszynowo, remonty
posadzek. Tel. 513-037-070, tel./fax
32-419-69-63.

• Kafelkowanie, panele, płyty kart.gipsowe, stolarka okienna i drzwiowa,
technika grzewcza, instalacje sanitarne,
506-507-710, 511-457-192.

• Wykańczanie wnętrz, sufity podwieszane, gipsowanie, kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, tynki tradycyjne,
brukarstwo, ocieplanie budynków,
785-730-556.
• Tynki maszynowe cementowo-wapienne, gipsowe, ocieplanie budynków,
malowanie budynków, gładzie gipsowe, tel. 607-686-794.
• F.H.U. oferuje montaż klimatyzacji,
c.o, wod.-kan., pompy ciepła, instalacje solarne. Pełna obsługa urządzeń,
materiałów 668-243-160.
• Rolety, moskitiery, siatki przeciw owadom, dla alergików. Pomiar, montaż
gratis. krótkie terminy realizacji, 604729-874,605-726-817 .
• Docieplanie domów, tynkowanie, malowanie i odnawianie elewacji. Tel. 501550-880.
• Firma remontowo-budowlana oferuje swoje usługi od a do z. Tel. 667763-341.

• Malowanie, tapetowanie, płyty gipsowe, gładzie, kafelki, panele, inne usługi
remontowe, 785-529-569.
• Hurtownia parapetów, niskie ceny,
przycinamy parapety od ręki, tynki
Kreisel. Dekortynk, 32-415-18-64, 691717-839.
• Malowanie elewacji, dachów, podbitek, mieszkań, 30-letnie doświadczenie,
32-430-07-00, 781-759-872.
• MaxBud usługi remontowo-budowlane. Tanio szybko i solidnie, tel. 796146-224.
• Betonowe posadzki przemysłowe, zacierane mechanicznie, na gładko. Ramp
i podjazdy antypoślizgowe, kostka brukowa, 504-641-241 „Floorbet”.
• Wykończenie wnętrz, remonty, kafelkowanie, malowanie, zabudowa płytami GK, gładzie. Szybko, tanio, wysoka
precyzja wykończenia 793-210-009.

• Budowa domów, kompleksowe
wykończenia wnętrz, docieplanie budynków od 28 zł, instalacje wod.-kan.,
promocyjne ceny, 504-717-822.
• Tynki wapienno-cementowe, ocieplanie budynków, tynki strukturalne,
płyty k.-g., wykończenia wnętrz.
Negocjacja cen, 510-727-827.

• Firma Multi-Gips. Tynki maszynowe,
gipsowe, cementowo-wapienne, sufity podwieszane, gładzie, docieplenia poddaszy, wykończenia wnętrz,
elewacje, 504-265-912.
• Brukarstwo, stawianie płotów, układanie kostki-granitu 662-725-217.
• Dar-Tech, instalacje wod.-kan., c.o.,
gaz, montaż, wymiana, tel. 601-094-777.
• Usługi minikoparką, wynajem z operatorem, 667-563-774.
• Dach – Mur, kompleksowe usługi
dekarskie, 502-523-674, 502-523-643.
• Drenaże, izolacja budynków,
szamba plastikowe i betonowe,
sprzedaż i montaż inst. wod.-kan.
i c.o., 666-573-251.
• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólnobudowlane, rozbiórki, brukowanie Fak. Vat 32-457-93-32, 502-087-125.
• Ocieplenia budynków, tynki cienkowarstwowe, szpryce, malowanie,
tel. 692-497-287.

• Przyjmę cieśli, dekarzy, pracowników
z doświadczeniem na dach, tel. 600936-808.
• Wkłady kominowe, kominy, dachy,
daszki, okna dachowe, papy termogrzewalne tanio szybko i solidnie
tel. 606-469-818.
• Brukowanie, place, tarasy, chodniki,
drenaże budynków, przydomowe
oczyszczalnie ścieków Eco, przyłącza,
niwelacje terenu, 512-839-909.
• Brukarstwo (materiał i wykonanie),
place, parkingi, chodniki, drogi,
prace ziemne – szybkie terminy,
504-798-467.

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

ZDROWIE
DERMATOLOGIA

• Prywatny gabinet dermatologiczny
– Klaudia Krężel, przyjmuje w pn. 16.00
– 18.00. Racibórz, Wojska Polskiego
26b/7, 608-339-478.
• Wiktoria Kralewska-Kućmierz, dr n.
med., specj. chorób skóry. Racibórz,
Solna 4/3, pn. – pt. 15.00 – 17.00, tel. 32415-37-50.
• Choroby skóry, testy alergiczne, laseroterapia, krioterapia, dermatoskopia.
Racibórz, www.derma.neostrada.pl,
tel. 32-415-37-50.
• Dermatolog medycyna estetyczna,
botox, laseroterapia, depilacja. Kosmetyczny Instytut DR Irena Eris, Rybnik,
32-422-23-21.
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.
• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150,
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
USG – Kolor – Doppler, przepływy, 32729-40-68, 32-724-24-20, 604-347-669,
www.usg-raciborz.pl.
• USG – Kolor – Doppler, przepływy.
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
Racibórz, Chodkiewicza 23, pn., wt.,
czw., pt. 12.15 – 14.15, 604-347-669,
www.usg-raciborz.pl.
ENDOKRYNOLOGIA

• 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, R-rz, Rudzka 81, tel. 602-613-651, 32-419-03-59.
INTERNA

• Krężel Jarosław, specjalista chorób wewnętrznych, przyjmuje w środy 16.00
– 17.00. Racibórz, W. Polskiego 26 b/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.

Odmień nasz
los...

LARYNGOLOGIA

• Dr n. med. Jolanta Grabowska, specjalista laryngolog, pn. i czw. 15.30 – 18.00,
Racibórz, Podwale 14/3, rejestracja
501-287-739.
• Specjalista laryngolog, Krężel Urszula,
przyjmuje pn. – czw. 16.00 – 18.00.
Racibórz, Wojska Polskiego 22/8, 692430-970.
OKULISTYKA

• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Racibórz, tel. 32-415-15-94. Czynny: poniedziałek godz. 16.00 – 18.00, środa 15.00
– 16.00, czwartek 11.00 – 12.00.
• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Racibórz, 32-415-15-94. Lekarz okulista
– Anna Tapper-Barto przyjmuje w piątek 15.30–17.30.
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

• Masaż w domu klienta: leczniczy, klasyczny, relaksacyjny, antycellulitowy,
gorąca czekolada. Dojazd gratis, 792742-860.
UZALEŻNIENIA

• Alkoholizm. Prywatna poradnia
uzależnień, terapia indywidualna lub
grupowa. Wizyty domowe, tel. 696-478189, 32-426-02-92.
RZUĆ PALENIE

• Rzuć palenie. Zabiegi biorezonansowe
co miesiąć Racibórz, Wodzisław Śl. Rej.
Tel. 32-415-57-29, godz. 21.00 – 22.00.
MEDYCYNA NATURALNA

• Preparaty dla panów – nowości, 691980-348.

ZWIERZĘTA
• Owczarki niemieckie, 509-162-633.

www.owczarki.eu
AUTOMENTEL CENTRUM Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śl., Witosa 8
www.automentel.com.pl

EKSPOZYCJA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH:
RYBNIK, ul. Wodzisławska 134.
RYBNIK, ul. Zapolskiej 46.
tel. 32 424 94 82, 32 422 60 21.
Zapraszamy: pn. – pt. 9.00 –17.00, sob. 9.00 – 13.00.
1� NISSAN ALMERA
2005 21.900 zł
2001 9.900 zł
2� RENAULT THALIA
2006 14.900 zł
3� RENAULT CLIO
2006 26.900 zł
4� RENAULT LAGUNA
5� CITROEN BERLINGO
1999 8.500 zł
6� FORD FIESTA
2007 16.900 zł
7� FORD FOCUS
2006 23.500 zł
8� FIAT PANDA
2008 18.500 zł
9� SKODA FABIA II
2007 26.900 zł
10� SKODA OCTAVIA
2006 34.900 zł
11� OPEL CORSA
2007 21.900 zł
2008 27.900 zł
12� OPEL COMBO
2006 24.900 zł
13� OPEL ASTRA
2007 24.000 zł
14� TOYOTA YARIS
2005 12.900 zł
15� PEUGEOT 206
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)
• HONDA CIVIC 2008 1,8 SPORT krajowy, Iwł.
• TOYOTA COROLLA VERSO 2008 2,2 diesel
• TOYOTA AVENSIS 2008 2,0D4D kombi,kraj Iwł
• VW PASSAT kombi 2007 2,0TDI 140KM kraj
• VW TOURAN 2003 1,6 krajowy el. szyby, c.zam.
• OPEL ASTRAIII 2007 kombi 1,7CDTI kraj, Iwł.
• OPEL ASTRA II 2007 1,4 90KM klima, kraj, Iwł
• OPEL CORSA 2007 1,3CDTI kraj, Iwł., metalik
• OPEL CORSA 2002 1,0 krajowy, srebrny metalik
• PEUGEOT 307 2007 1,4 90KM kombi, kraj, Iwł.
• RENAULT LAGUNA 2002 1,9DCI skóra, klima
• RENAULT LAGUNA 1999 1,9 DTI 120KM
• RENAULT SCENIC 2005 1,5 DCI klima, ABS
• RENAULTCLIO 2009 1,2 16V klima, kraj, Iwł.
• FORD FOCUS 2006 1,6 TDCI klima, kraj, Iwł.
• FORD MONDEO 2006 2,0 TDCI 115KM kraj
• CITROEN C4 2007 1,6HDI KLIMA, kraj, Iwł.
• CITROEN PICASSO 2001 2,0HDI klimatr.
• AUDI A6 2006 2,0TDI 140KM automat
• HYUNDAI I20 2009 1,4 CDRI 90KM klimatronik
SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ!
SALON CZYNNY:

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

Samochody używane

„Auto-Pielczyk”

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

Rok

Cena

• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.

AUDI A4 2,5 TDI multitronic kombi

05 r.

38 900

AUDI A4 1,9 TDI 130 KM kombi

02 r.

28 900

• Sprzedam yorki, 781-015-432.

CITROEN BERLINGO 1,6 HDI (ciężarowy)

08 r.

18 000

CHEVROLET CORRVETTE 5,7 350KM

02 r.

64 900

SUBARU LEGACY 3,0 4x4 SPEC B

05 r.

38 900

SEAT LEON 1.9 TDCI
RENAULT MEGANE GRANDTUR 1,5 DCI
climatronic
SKODA FABIA 2 1.2 HTP 70 KM klima

04 r.

26 900

08 r.

26 900

08 r.

26 900

VW POLO 1,4 TDI 5 drzwi srebrny klima
VW SHARAN 2,0 16V 115 comfortline
automat
FORD FOCUS 1,6 TDCI 5 drzwi GHIA
FORD TRANSIT 2,4 TDCI 135 km furgon
wysoki długi
FORD C- MAX 1,8 TDCI GHIA

08 r.

29 900

MAZDA 2 1,4 16V klima 5 drzwi

04 r

19 900

OPEL ASTRA II 2,0 DTH klima kombi

01 r.

13 900

OPEL STRA II 1,6 16 klima 3 drzwi

00 r.

10 900

OPEL INSIGNIA 2,8 V6 turbo 4x4

09 r.

89 900

• Sprzedam szczeniaki owczarki niemieckie, po rodowodowych rodzicach,
ciemne, mocnej kości, bardzo dobre
pochodzenie, 501-225-358.
• Szkolenie psów, bez udziału właściciela, wszystkie rasy, 662-662-829.
• Oddam dwie kotki, 8-tygodniowe.
Więcej informacji pod nr tel. 506-717698, lek. wet. Ewa Z.

02 r.

28 900

09 r.

37 900

05 r.

24 300

07 r.

34 900

TOYOTA AURIS 2,0 D4d linea sol

09 r.

47 500

HYUNDAI GETZ 1,1 comfort 5 drzwi
CITROEN C3 1,4 HDI klimatyzacja van
(ciężarowy)

08 r.

20 900

08 r.

17 000

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

26 reklama
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KAMIENIARSTWO TARTAK & MEBLE
F.U.H. „GRYS–GRAN”

44–313 Wodzisław, ul. Letnia 12
tel./fax 32–455–24–58 (po godz.
20.00)

GSM 601–468–309, 608–343–389

WÓJT GMINY GORZYCE
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 Ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15, w dniu 28.06.2011 r.
na okres 21 dni, wywieszono wykaz nieruchomości będących
własnością Gminy Wiejskiej Gorzyce przeznaczonych do oddania
w dzierżawę w 2011 r.

O
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Ł

O
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N
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WÓJTA GMINY LUBOMIA

E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany fragmentów Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wschodniej części gminy Lubomia
oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Lubomia dla obszaru obejmującego sołectwo Buków
Na podstawie art. 17 pkt 10 oraz art. 19 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami), art. 54 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227), oraz uchwały Rady Gminy
Lubomia Nr XXXVI/233/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku i uchwały Rady Gminy
Lubomia Nr VIII/45/2011 z dnia 23 maja 2011 roku.
ZAWIADAMIAM
O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu zmiany fragmentów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
wschodniej części gminy Lubomia oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Lubomia dla obszaru obejmującego sołectwo Buków, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w części zespołu urbanistycznego Nowe
Nieboczowy i terenu przy ulicy Kolejowej wyłączonych ze sporządzenia zmiany planu
przez Radę Gminy Lubomia.

Wystawa pomników ul. Radlińska
(ok. 200 m od kościoła
św. Herberta)

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

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubomia z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2011 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227) w Biuletynie
Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:
– projekt zmiany fragmentów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
wschodniej części gminy Lubomia oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Lubomia dla obszaru obejmującego sołectwo Buków,
– prognoza oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy, projekt zmiany fragmentów
miejscowego planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
– stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 19.08.2011 r. do Wójta Gminy Lubomia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lubomia.

•Więźba dachowa
•Łaty, deski,

OFERUJEMY

krawędziaki

•Boazeria, podbitka,

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

podłogi

•Stal zbrojeniowa

•Płyta OSB I MFP

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

W A R S Z TAT S T O L A R S K I
rok założenia 1936

PAWEŁ WANIEK
wykonuje:

RADLIN, UL. HUTNICZA 8
tel./fax 32 457 12 02

OKNA
SCHODY
DRZWI
PORĘCZE

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

oraz inne usługi stolarskie

Najtańsze ceny – sprawdź!

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY

47–403 RACIBÓRZ, ul. Kręta 8

Wyłożenie tej części projektu planu odbywało się będzie w dniach od 8.07.2011 r.
do 5.08.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubomia – w Sali Posiedzeń Rady Gminy,
44-360 Lubomia, ul. Szkolna 1, w dni pracy urzędu: poniedziałki, środy, czwartki, piątki
w godzinach od 10.00 do 13.00 oraz wtorki od 13.00 do 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie zmiany fragmentów
miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.07.2011 r. o godz. 15.00
w Sali Posiedzeń Rady Gminy, 44-360 Lubomia, ul. Szkolna 1.

EUROCLAS

WĘGRZYK GRZEGORZ

tel./fax (032) 415 03 84, 0602 101 260

SPRZEDAŻ I MONTAŻ
POKRYĆ DACHOWYCH
IARIITRANSPORT
TRANSPORT
BEZPŁATNY POM
POMIAR
DEM ONTAŻETERNITU
ETERNITU
DEMONTAŻ
blacha
dachówkowa
już od
47–400 Racibórz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18

47–470 Krzanowice
ul. Długa 22
tel. 32 410 91 92
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www.sport-365.pl

BEZPŁATNY TYGODNIK DO NOWIN RACIBORSKICH, NOWIN WODZISŁAWSKICH, TYGODNIKA RYBNICKIEGO

FOTOREPORTAŻ

RELACJE, WYNIKI, KOMENTARZE

Rodzina Tomasza Harnasza
nie czuje się osamotniona
w ciężkich chwilach.
 14–15
28 CZERWCA 2011 • NR 13

Uczcili pamięć

TOMKA

POLECAMY

 SZACHY

UKS Ognisko Rydułtowy na
mistrzostwach Śląska  11
MINIŻUŻEL

DOMINAJCA RYBNICZAN – str. 3

 LEKKOATLETYKA

Medale Victorii
Racibórz

2

REKREACJA

W Adamowicach odbył się mecz charytatywny. Na boisku pojawiły się reprezentacje
podokręgów Raciborza i Rybnika. W trakcie imprezy zbierano pieniądze dla rodziny
tragicznie zmarłego Tomasza Harnasza.
Czytaj na stronie 14–15

 BOKS

Porażka w Eurolidze



3

KONKURS

POLECAMY

 PIŁKA NOŻNA – Podokręg Racibórz, Rybnik

Górki Śląskie
w okręgówce

JUBILEUSZE

W NASTĘPNYM NUMERZE:

5

Brzeski epilog sezonu
7
 AMATORZY – Piłka nożna

Przegrali wygrany
mecz

����������������������������

BAWILI SIĘ W SUMO – str. 12

 13

ŚWIĘTOWALI ROCZNICE – str. 8

 PIŁKA NOŻNA – Jedność Jejkowice

 PIŁKA NOŻNA – Wodzisław Śląski

Trzecie miejsce w lidze Jedności oraz sukcesy
młodzieży – tak zakończył się sezon piłkarski
w Jejkowicach. Od lutego Jednością kieruje
nowy zarząd, zmiany wydają się przynosić coraz
lepsze efekty.
6

Polonia Warszawa otwiera szkółkę piłkarską
w Wodzisławiu. W ubiegły piątek 24 czerwca
podpisano umowę powołującą do życia nową
spółkę, w której większościowym udziałowcem
jest klub z Warszawy.
4

ROZSTRZYGAMY
KONKURS
WSPIERAJ
SWÓJ KLUB
Szczegóły na stronie 16

2 sport–365.pl
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 SIATKÓWKA PLAŻOWA – Mistrzostwa Śląska

Najlepsze na Śląsku
w kadetkach i juniorkach
ﬁnałach mistrzostw Polski,
które odbędą się w lipcu.
Tomasz Kuziak, trener
IKS Krzanowice podkreśla,
że klub z Krzanowic w tym
sezonie jest najlepszy na Śląsku w kategoriach młodzieżowych zarówno na hali jak i
na piasku. – Karolina i Ola w
poprzednim sezonie zdobyły mistrza Polski w kategorii
kadetek i jechały na mistrzostwa jako faworytki – mówił
Tomasz Kuziak. – Zagrały
bardzo dobre zawody bez
straty seta wywalczyły mistrzostwo. W kategorii juniorek też zdobyły mistrzostwo,
które nie przyszło im jednak
łatwo. Na swojej drodze do

MECZE PARY DANISZEWSKA, BARON
W MISTRZOSTWACH ŚLĄSKA JUNIOREK:
Daniszewska, Baron – Komasińska, Duraj 2:0
Daniszewska, Baron – Giemza, Kwasowska 1:2
Daniszewska, Baron – Ślosarz, Zawadzka 2:0
Daniszewska, Baron – Sowińska, Bubak 2:0
Ćwierćﬁnał:
Daniszewska, Baron – Czajkowska, Grząślewicz 2:0
Półﬁnał:
Daniszewska, Baron – Giemza, Kwasowska 2:0
Finał:
Daniszewska, Baron – Grymma, Bałdys 2:0

ﬁnału dwa razy spotkały się
z kadrowiczkami Polski, z
którymi zaliczyły jedna porażkę i zwycięstwo w walce
o półﬁnał. – dodaje. W kategorii młodziczek w ﬁnale
mistrzostw śląska para Sa-

manta Konieczna, Julia Sycz
zajęły miejsca 9–12. – Dziewczyny wcale nie grały na piasku i awans do półﬁnałów
mistrzostw Śląska już jest
sukcesem – podsumowuje
trener.
WiZ

Aleksandra Baron i Karolina Daniszewska, wywalczyły dwa tytułu
mistrzowskie na Śląsku

 LEKKOATLETYKA – Mistrzostwa Śląska Młodzików

 PIŁKA NOŻNA – Region

Drużyna lekkoatletów
MKS SMS Victoria Racibórz
wystartowała na mistrzostwach Śląska młodzików i
dzieci starszych w Chorzowie.
Zespół wystąpił w okrojonym składzie, ponieważ
część kadry pojechała na
ﬁnały krajowe gimnazjady w Białymstoku. Mimo
wszystko wśród dziewcząt
nie zabrakło również medalistek. Na pierwszym miejscu podium stanęła Daria
Zalewska, która zwyciężyła w biegu na 100 m przez
płotki z wynikiem 17,57 sek.
Złoto i srebro w rzucie dyskiem zarezerwowały dla siebie dyskobolki z Raciborza.
Złoty medal zdobyła Karoli-

Buk Rudy w tym roku
obchodzi 65–lecie istnienia.
Z tej okazji 2 lipca zaplanowane są uroczystości
związane z jubileuszem
powstania klubu.
W drugi dzień lipca będziemy świętować 65 lat powojennego istnienia klubu

na Wieczorek, rzucając dysk
na odległość 28,80 m. Srebrny zdobyła jej szkolna koleżanka Patrycja Bembenek.
Posłała dysk na odległość
26,43 m. Po srebrny medal
sięgnęły również Karolina
Stępowska w biegu na 300 m
przez płotki z czasem 48,92
oraz Judyta Rębisz w biegu
na 600 m w czasie 1:43,16.
Kolejną medalistką, tym razem brązową, została Angelika Kokora w biegu na 100
m z czasem 13,45. Na mistrzostwach Śląska startowały również dzieci starsze.
Reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 15 z Raciborza
wróciły z mistrzostw również z medalami. Najcenniejszy złoty krążek przywiozła

FOT. JOANNA SKALIK

Złote medale Zalewskiej i Wieczorek

Od lewej: Daria Zalewska, Judyta Rębisz, Patrycja Bembenek

Anna Szyjka, która biegała
na dystansie 600 m w czasie
1:47,95. Srebrny medal zdo-

piłkarskiego i dwudziestolecie sekcji skata – informuje
oﬁcjalna strona Buk Rudy. Z
tej okazji uhonorowane zostaną osoby, które organizowały
życie sportowe miejscowości
z gminy Kuźnia Raciborska.
Zaplanowany jest też festyn
bogaty w wiele atrakcji. (kozz)

PROGRAM FESTYNU:
12.00 gminny turniej skata
14.00 gminne turnieje rodzinne: zabawy z tygryskiem
i puchatkiem oraz pokazy strażackie
16.30 wielki mecz oldboyów LKS Buk Rudy
18.00 wręczenie nagród turniejów rodzinnych
18.15 wręczenie nagród i odznaczeń z PZPN i LZS
18.45 pokazy tańca towarzyskiego
19.45 biesiadowanie
20.00 hit wieczoru: koncert DUO Fenix
21.30 losowanie nagród
22.00 zabawa taneczna

12 goli padło w meczu inaugurującym czterodniowe święto KS Pietraszyn

Borucin. Towarzyski mecz
rozpoczynający
czterodniowe urodziny klubu zakończył się zwycięstwem
drużyny jubilata 8:4. W kolejnych dniach poza zabawami tanecznymi odbył się

turniej piłkarski juniorów z
udziałem Pietraszyna, Borucina, Cyprzanowa i Krzanowic oraz turniej oldbojów
z udziałem Pietraszyna,
Sudic, Straży Granicznej i
Krzanowic.
(kozz)

W hali sportowej przy
ulicy Żółkiewskiego trener
Piotr Żurawik pożegnał się
ze swoimi wychowankami
przed wakacyjną przerwą.
Sekcja młodych zapaśników w tym obiekcie istnieje od roku, a już wielu
zawodników wystartowało
w zawodach wojewódzkich
i ogólnopolskich, gdzie pokazali spore umiejętności.
Niektórzy zawodnicy zakwaliﬁkowali się do kadry
wojewódzkiej, gdzie w okresie wakacji będą powołani
na zgrupowanie sportowe
do Białogardu (woj. zachodniopomorskie). MKZ Unia to
już nie tylko chłopcy. Trener
Piotr Żurawik z pomocą Sylwii Bileńskiej zainicjował zajęcia sportowe dla dziewcząt,

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Pożegnali sezon

Pietraszyn świętował 85–lecie
Od meczu pokazowego
rozpoczęły się obchody 85–
–lecia klubu z Pietraszyna.
W czwartek po godzinie
15.00 na boisku w Pietraszynie spotkała się ekipa
gospodarzy z Naprzodem

był Damian Fica biegnący
na dystansie 600 m w czasie
1:41,30.
(oprac.kozz)

65 lat tradycji

 ZAPASY – Echa klubu

 PIŁKA NOŻNA – Jubileusze

FOT. MACIEJ KOZINA

FOT. WALDEMAR ZIMNY

Wspaniały występ zanotowała para Aleksandra Baron,
Karolina Daniszewska w mistrzostwach Śląska juniorek.
Dziewczęta po zdobyciu złotego medalu w kadetkach powtórzyły sukces w kategorii
juniorek, gdzie walczyły z
zawodniczkami o dwa lata
starszymi. W drodze do ﬁnału przegrały tylko jedno spotkanie z parą z kadry Polski
i straciły tylko dwa sety w
całych zawodach. Karolina
Daniszewska i Aleksandra
Baron w tym sezonie zdobyły
wszystko, co można zdobyć
na Śląsku. W najbliższych
startach mistrzynie Śląska
będą mogły powalczyć w pół-

Pamiątkowe zdjęcie młodych zawodników przed wyjazdem na
zasłużone wakacje

gdzie widać młode talenty. Po
przerwie wakacyjnej wznowione zostaną zajęcia sportowe, co poprzedzone będzie

informacją o kolejnym naborze do nowych grup. Zajęcia
odbywać się będą nieodpłatnie.
(oprac. kozz)
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 ŻUŻEL – I liga

 MINIŻUŻEL – Mistrzostwa i puchar Polski

Bezkonkurencyjne Rybki Przegrali

w Gdańsku

FOT. MAREK PIETRAS

Przez dwa dni na torze w
Rybniku – Chwałowicach
ścigali się miniżużlowcy.
Najpierw rywalizowali w
trzeciej rundzie tegorocznych zmagań w Pucharze
Polski Par Klubowych w
klasie 80–125 cc. Dzień później odbyła się trzecie runda
Indywidualnych Mistrzostw
Polski.
Klasą dla siebie w tych
zawodach byli gospodarze.
Dominowali zarówno w zawodach PP jak i IMP. W sobotę druga drużyna MKMŻ
Rybki Rybnik zgromadziła
27 punktów i wyprzedziła
gości z Wawrowa. Na najniższym stopniu podium stanął osamotniony Dominik
Kossakowski z Gdańska. I to

Kacper Woryna mĳa Dominika Kossakowskiego i z kompletem punktów wygrywa zawody

on wydawał się być najgroźniejszym rywalem rybniczan
w niedzielnych indywidual-

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
1. Kacper Woryna (MKMŻ Rybki Rybnik) – 15 (3,3,3,3,3)
2. Kamil Nowacki (GUKS Speedway Wawrów) – 14 (3,2,3,3,3)
3. Mike Trzensiok (MKMŻ Rybki Rybnik) – 13 (2,3,2,3,3)
4. Kamil Wieczorek (MKMŻ Rybki Rybnik) – 12 (2,2,2,3,3)
5. Dominik Kossakowski (Lotos Wybrzeże Gdańsk) –11 (3,1,3,2,2)
...
7. Robert Chmiel (MKMŻ Rybki Rybnik) – 9 (3,t,2,2,2)
PUCHAR POLSKI PAR KLUBOWYCH
1. MKMŻ Rybki Rybnik II – 27 pkt
Robert Chmiel – 12 (3,2,3,1,3)
Kamil Wieczorek – 7 (2,2,3,u)
Kacper Woryna – 8 (3,2,3)
2. GUKS Speedway Wawrów I – 23 pkt
3. Lotos Wybrzeże Gdańsk – 16 pkt
4. UŚKS Speedway Częstochowa I – 15 pkt
4. UŚKS Speedway Częstochowa II – 15 pkt
4. GUKS Speedway Wawrów II – 15 pkt
7. MKMŻ Rybki Rybnik I – 10 pkt
Mike Trzensiok – 10 (3,d,3,1,w,3)

nych zmaganiach. Zawodnicy z Rybnika okazali się
jednak mało gościnni i zajęli
pierwsze cztery miejsca. Kluczowy dla całych zawodów
był bieg 6, w którym pod taśmą stanęli Woryna, Nowacki, Kossakowski i Szczotka.
Ze startu najlepiej wyszedł
Kossakowski, za nim jechał
Nowacki, a Woryna był trzeci.
Jednak wnuk indywidualnego mistrza świata, najpierw
uporał się ze swoim kolegą
klubowym, a potem minął
również Kossakowskiego.
W innych biegach Woryna
nie miał już problemów z
wygrywaniem i z kompletem punktów zwyciężył w całych zawodach. To dało mu
pozycje lidera w klasyﬁkacji
zmagań o indywidualne mistrzostwo Polski.

Zawody z ostatniego weekendu były generalną próba
przed Youth Gold Trophy,
czyli mistrzostwami świata,
które odbędą się na chwałowickim torze na początku
lipca. Do nich przygotowuje
się również Kacper Woryna.
– Prawda jest taka, że w tych
zawodach możemy dojść do
ﬁnału ale równie dobrze możemy odpaść w eliminacjach.
Skandynawowie są bardzo
mocni jednak my nie zamierzamy odpuszczać. Cały
czas będziemy pracować nad
sprzętem. Chodzi głównie o
to żeby poprawić starty. Mam
nadzieję, że to zaowocuje
dobrym rezultatem podczas
mistrzostw – powiedział Mirosław Woryna, ojciec lidera
klasyﬁkacji IMP.
Marek Pietras

– Na wyjazdach nie będziemy się starać udowadniać niewiadomo czego
– mówił przed wyjazdem do
Gdańska Dariusz Momot,
dyrektor RKM Rybnik. W
składzie, który rywalizował
z Lotosem zabrakło Antonio
Lindbaecka, Sławomira
Drabika, Roryego Schleina. Poraża 60:30 w takim
układzie wydaje się być
zrozumiałym wynikiem.
Z rybniczan z bardzo dobrej
strony zaprezentował się najmłodszy w ekipie Aleksandr
Łoktajew, który odniósł trzy
indywidualne zwycięstwa i

uzbierał w sumie 10 punktów.
Po siedem przywieźli Karpow
i Pytel. Wśród gospodarzy
najlepiej zaprezentowała się
trójka: Gafurow, Max oraz
Ward. Wszyscy wywalczyli
powyżej 10 punktów. W najbliższą niedzielę rybniczanie
będą podejmować na swoim torze ostatniego w tabeli
Lechmana z Poznania. Wg
zapowiedzi działaczy w tym
meczu wystartują wszyscy
najlepsi zawodnicy KS ROW,
a drużyna ma za zadanie zwyciężyć i wywalczyć punkt bonusowy. Początek meczu o
godz. 19.00.
(pm)

LOTOS WYBRZEŻE – RKM ROW 30:60
ROW: Andriej Karpow – 7 (1,1,3,1,1), Aleksandr Łoktajew – 10
(3,3,0,1,3), Daniel Pytel – 7 (1,0,2,2,2), Roman Chromik – 5+1
(2,1,1,1*,0), Mateusz Domański – 1 (1,0,0,0,0), Kamil Fleger – 0
(u,0,0,0,t)
Kolejka 11.
Daugavpils – Grudziądz 41:49
Bydgoszcz – Gniezno 57:32
Poznań – Łódź 41:49
1. Polonia Bydgoszcz
2. GTŻ Grudziądz
3. Lotos Wybrzeże Gdańsk
4. Start Gniezno
5. Orzeł Łódź
6. Lokomotiv Daugavpils
7. KS ROW Rybnik
8. Lechma Poznań

11
11
11
11
11
11
11
11

22
21
19
17
9
7
5
4

+195
+93
+161
+58
–152
–48
–120
–187

 BOKS – Euroliga

Sekcja bokserska RMKS
rozegrała zaległy mecz w
Eurolidze z Prostejovem
w Czechach.
– Wystąpiliśmy w tym
spotkaniu bez dwóch obecnie najlepszych naszych
zawodników tj. Mateusza
Mazika, który nie zdążył

wrócić z Turcji z mistrzostw
Europy oraz Kowalskiego w
wadze ciężkiej. On odniósł
kontuzję w ostatnim meczu
– powiedział Anatol Jakimczuk, opiekun bokserów z
Rybnia.
Mecz wygrali zawodnicy
z Prestojeva 10:5. Punkty

dla RY–KI Grizlly (Rybnik–
–Kielce) zdobyli: waga 64
kg – Marcin Łęgowski, który pokonał przed czasem w
I rundzie Marka Bosego, w
wadze 75 kg – Kamil Szeremeta był lepszy od Vita Krala oraz Tomek Kot w wadze
69 kg, który zremisował z

Milanem Sadkiem. – Obecnie nasza drużyna zajmuje
5. miejsce w Eurolidze. W
rundzie rewanżowej mamy
szansę na lepsze miejsce
i walkę o ﬁnał, gdyż rozegramy więcej meczów na
swoim ringu – tłumaczy Jakimczuk.
(pm)

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Porażka w Czechach
Drużyna złożona z zawodników z Rybnika i Kielc na kolejny mecz
Euroligi pojechała poważnie osłabiona

REKLAMA

 PIŁKA NOŻNA – II liga

Damian Galeja trenerem
Energetyka ROW Rybnik
Po tym jak zarząd Energetyka ROW postanowił nie
przedłużyć umowy z poprzednim trenerem – Janem
Furlepą, trwały spekulacje,
kto zostanie nowym opiekunem piłkarzy z Rybnika.
Faworytem wydawał się
być Piotr Mandrysz. Gdy ten
podpisał kontrakt w Tychach
wydawało się, że do Rybni-

ka przyjdzie Ryszard Wieczorek. Ostatecznie nowym
szkoleniowcem został Damian Galeja, który w swojej
trenerskiej karierze prowadził trzy kluby: GKS Tychy,
Rozwój Katowice i Zagłębiaka Dąbrowa Górnicza.
Jako piłkarz Galeja występował na boiskach Ekstraklasy w barwach Ruchu
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Chorzów i Ruchu Radzionków. W najwyższej klasie
rozgrywkowej rozegrał 49
meczów, strzelił jednego
gola. Później grał m.in. w Polonii Bytom, Szczakowiance
Jaworzno, GKS-ie Tychy, a
na koniec swojej kariery piłkarskiej w LZS-ie Piotrówka
(sezon 2008/2009).
(pm)
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 PIŁKA NOŻNA – Na obiektach sportowych w Jedłowniku rusza szkolenie młodzieży pod szyldem KSP Polonia Warszawa

 PIŁKA NOŻNA – A klasa Podokręg Racibórz

Piłkarze Naprzodu
Polonia Warszawa otwiera
szkółkę piłkarską w Wodzisławiu Zawada w 4 meczach
W ubiegły piątek 24 czerwca podpisano umowę powołująca do życia nową spółkę,
w której większościowym
udziałowcem jest klub z Warszawy, który w minionym
sezonie Ekstraklasy zajął 7.
miejsce, a teraz ma aspiracje
mistrzowskie.
Pierwszy sprawdzian
na obozie
Szkolenie odbywać się
będzie na obiektach sportowych Gosława Jedłownik.
We wtorek 28 czerwca rusza
rekrutacja młodych piłkarzy.
Pierwszy etap dotyczy chłopców z roczników 1992-1995.

– Przez kilka dni chcemy
wyłonić ciekawych zawodników, którzy mogliby spróbować swoich szans na zapleczu
pierwszego zespołu Polonii
Warszawa. Najlepsi uczestniczyliby w ośmiodniowym
obozie Młodej Ekstraklasy
Polonii, który rozpoczynamy
na naszych obiektach 8 lipca.
Po zakończeniu obozu rozpocznie się nabór młodszych
roczników – mówi Dariusz
Kozielski, jeden z udziałowców nowo powstałej spółki.
Pod jaką nazwą?
Akademia Piłki Nożnej nie
będzie prawdopodobnie pro-

wadzona pod szyldem ani
Warszawy, ani Wodzisławia.
Propozycja przedstawiona
prezydentowi miasta zakładała prowadzenie szkolenia
pod szyldem Wodzisławia. W
zamian władze miasta miałyby co roku dotować nowy
podmiot. – Ta propozycja
jest nie do przyjęcia. Byłbym
niepoważnym człowiekiem,
gdybym przekazywał pieniądze na spółkę, która jest
przecież prywatnym przedsięwzięciem – mówi Mieczysław Kieca, prezydent
Wodzisławia, który powołał
już do życia Młodzieżowy
Klub Piłkarski Odra – Cen-

trum Wodzisław. Nowy podmiot ma szkolić młodzież i
współpracować ze szkołami, klubami działającymi w
dzielnicach miasta i nowym
klubem Odra Wodzisław, o
ile takowy powstanie. Takiej
współpracy nie wyklucza
również Dariusz Kozielski.
– Zamierzamy szkolić najlepszych młodych piłkarzy,
którzy z powodzeniem mogliby reprezentować także
nasze wodzisławskie kluby.
Myślę, że taka współpraca
jest możliwa, łącznie z grą
naszych zawodników w nowej Odrze Wodzisław.
(raj)

 SIATKÓWKA PLAŻOWA – Regionalne Mistrzostwa Miast Śląska

W miniony weekend w
Radlinie i Wodzisławiu
odbyły się eliminacje IX
Regionalnych Mistrzostw
Miast Śląska w siatkówce
plażowej.
W sobotę uczestnicy zmagań walczyli w Radlinie,
na boiskach przy Zespole
Szkół Sportowych. Dobry
wynik osiągnęła drużyna
gospodarzy – Mateusz Biernat i Jakub Linka, która zajęła w tych zmaganiach 2.

miejsce. W ﬁnale radlinianie musieli uznać wyższość
pary Adam Potempa i Rafał
Borkowski z Żor.
Dzień później na wodzisławskim Balatonie wygrała
radlińsko-jastrzębska
para Kamil Gilner i Mariusz
Jajus. W ﬁnale pokonali parę
Jarosław Madzia i Piotr Kwaśniewski z Raciborza. Dodajmy, że dzień wcześniej
Gilner i Jajus walczyli w
innych parach. Gilner z Łu-

kaszem Taterką zajęli miejsce w przedziale 7-8. Z kolei
Jajus z Sebastianem Marczyńskim zdobyli brązowy
medal.
Szansę na medal na Balatonie mieli srebrni medaliści
z dnia poprzedniego, czyli
Biernat i Linka. W meczu o
trzecie miejsce radlinianie
musieli uznać jednak wyższość pary z Czechowic-Dziedzic.
(art)

FOT. MOSIR WODZISŁAW

Radlinianie w czołówce plażowych zmagań

Mariusz Jajus i Kamil Gilner

zdobyli 30 goli!

W ostatnim meczu rozgrywek A klasy rozegranym w
Boże Ciało Naprzód Zawada
rozbił u siebie ostatnią drużynę w tabeli – Strzelca Rzuchów.
Gospodarze, mimo że już
wcześniej zapewnili sobie
awans, nie zamierzali dawać
rywalom taryfy ulgowej. Zagrali to do czego w ostatnim
czasie przyzwyczaili swoich
kibiców – szybko, pomysłowo, stwarzając sporo sytuacji pod bramką rywali. W
efekcie do przerwy Zawada
zdołała wbić 6 bramek i goście mogli poważnie obawiać
się tego, że będą kolejną po
Samborowicach ekipą, która
opuści Zawadę z dwucyfrowym wynikiem. Po zmianie
stron gospodarze rozluźnili
nieco szyki. W efekcie przy
stanie 8:0 stracili bramkę, po
tym jak przytraﬁł się im błąd
w wyprowadzeniu piłki z
własnej połowy, wykorzystany przez Pawła Stańka. I tak
jednak nie uchroniło to gości
przed kolejnymi stratami. W
sumie gospodarze zdobyli 10
goli, a łupem bramkowym podzielili się: Rafał Wójt, Grzegorz Szymiczek, Zbigniew
Poloczek (wszyscy trzej traﬁli 2-krotnie), Krzysztof Tan-

 PIŁKA NOŻNA – Powiatowy Turniej Szkół Podstawowych

 SZACHY – Mistrzostwa Śląska juniorów

Dwójka wygrała turniej Wichra

Medale szachistów

turnieju podzielono na dwie
grupy. Z każdej grupy do gier
półﬁnałowych awansowały po dwie najlepsze ekipy.
W pierwszym półﬁnale SP
2 pokonało 4:1. Drugi mecz
półﬁnałowy miał bardziej zacięty przebieg. SP 5 pokonało w nim 3:2 SP 9. Półﬁnały
zdecydowały o tym, o jakie
medale będą grać poszczególne drużyny. W meczu o 3.
miejsce zagrały ze sobą SP 3 i
SP 9. Lepsza okazała się SP 9,

która wygrała aż 5:1. Najlepszą drużyną turnieju okazała
się SP 2, która w ﬁnale pokonała 2:0 SP 5.
Organizatorzy
turnieju przyznali również wyróżnienia indywidualne.
Najlepszym zawodnikiem
turnieju wybrano Tomasza
Okraszewskiego. Najlepszym bramkarzem został
Michał Gaszka, zaś królem
strzelców Michał Cąkała.

FOT. MICHAŁ JUREK

Reprezentacja Szko ł y
Podstawowej nr 2 z Wodzisławia zwyciężyła w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej
Szkół Podstawowych. Zmagania odbyły się 15 czerwca
na boisku Wichra Wilchwy,
klubu, który był organizatorem turnieju.
Do zmagań przystąpiło 9
drużyn. Poza SP w Skrzyszowie pozostałe drużyny
reprezentowały wodzisławskie szkoły. Uczestników

Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 z Jedłownika wygrała zmagania na Wilchwach

(art)

Zawodnicy UKS Ognisko Rydułtowy zdobyli
4 medale na mistrzostwach Śląska juniorów
w szachach klasycznych.
W zawodach, które odbyły się w Katowicach udział
wzięło 345 szachistów. Najlepiej spośród młodych zawodników Ogniska spisała
się Agata Stebel. W kategorii
dziewcząt do lat 11 zdobyła złoty medal. W swoich 9
pojedynkach nie znalazła
lepszych od siebie rywali.
Wygrała aż 7-krotnie. Zanotowała też 2 remisy.
O pewnym pechu może
mówić Mikołaj Polczyk,
który walczył w kategorii
chłopców do lat 9. Wygrał aż
8 pojedynków. Pół punktu
stracił w jedynym zremisowanym pojedynku, w którym
jego rywalem był późniejszy
zwycięzca tej kategorii Paweł
Gadziński z Bielska-Białej.
Srebrny medal zdobyła też
Dagmara Szurek, która walczyła w kategorii do lat 15.

żyna, Dawid Dąbek, Michał
Łagoda i Piotr Jęczmionka.
Nie było to pierwsze spotkanie, w którym drużyna
Naprzodu imponowała skutecznością. W sumie w 4
ostatnich meczach zawodnicy z Zawady zdobyli 30 goli!
W końcówce sezonu chłopcy załapali dobry rytm i ich
gra wyglądała naprawdę imponująco. Myślę, że prezentowaliśmy dobry i ciekawy
styl gry, z wieloma szybkimi
podaniami. Rywale nie byli
w stanie za nami nadążyć,
więc stwarzaliśmy sobie
naprawdę wiele sytuacji i te
wyniki przy lepszej skuteczności mogły być jeszcze bardziej okazałe. Mamy bardzo
młodą drużynę, ze średnią
wieku ledwo co przekraczającą 20 lat. W tym sezonie ci
piłkarze bardzo się rozwinęli. Ale trzeba podkreślić, że
to efekt ich zaangażowania,
tego że na każdym treningu sumiennie pracują. To
procentuje na boisku – podkreśla Robert Tkocz, trener
Naprzodu.
(art)
Naprzód Zawada – Strzelec Rzuchów
10:1 (6:0)
Bramki: Wójt – 2, Szymiczek – 2, Poloczek
– 2, Dąbek, Tanżyna, Łagoda, Jęczmionka
– Staniek

 KICKBOXING

– Mistrzostwa Polski

Nie dał rady
kilogramom

Wygrała 4 pojedynki, odnotowała też 2 remisy i 1 porażkę.
Listę medalistów uzupełnia
Paulina Robakowska, która może pochwalić się brązowym medalem. Wygrała
ona 6 pojedynków, odniosła
również remis. W 2 starciach
musiała uznać wyższość rywalek. Blisko medalu była
jej klubowa koleżanka Olga
Bilczewska, która zajęła 4.
miejsce.
Warto dodać, że indywidualne wyniki zawodników
Ogniska przełożyły się również na sukces drużynowy.
Ognisko wygrało bowiem
klasyﬁkację medalową, wyprzedzając kluby z Pszczyny,
z Chorzowa i Tarnowskich
Gór. 5 miejsce w tej klasyﬁkacji zajął klub MKSz Rybnik,
którego zawodnicy zdobyli
1 medal złoty i 3 brązowe.
Złoto wywalczyła Angelika
Dziadzio, która zmagała się
w kategorii do lat 17. Z brązowymi medalami wrócili do
domu Mateusz Górecki (do
lat 9), Antoni Fritz (do lat 11) i
Wiktoria Cieślak (do lat 13).

Witold Tetłak, zawodnik
klubu Czarny Smok Wodzisław, zajął 2. miejsce na
Mistrzostwach Polski w kickboxingu w formule light-contact seniorów. Zawody odbyły
się w dniach 18 i 19 czerwca.
Zawodnik Czarnego Smoka walczył w najcięższej
kategorii wagowej +94 kg.
W pojedynku ﬁnałowym
zmierzył się z reprezentantem Smoka Toruń Michałem Wszelakiem. Było to
nie lada wezwanie dla Tetłaka, bowiem Wszelak to
wielokrotny mistrz świata.
Zawodnik wodzisławskiego
klubu ustępował rywalowi
nie tylko doświadczeniem,
ale również wagą, będąc od
niego lżejszym o ponad 20 kg
– Tetłak ważył 97 kg, Wszelak
120 kg. – Nasz zawodnik stoczył wyrównany pojedynek,
atakował i traﬁał. Co prawda przegrał, ale jego występ
w tej walce i całym turnieju
można zaliczyć do udanych
– podkreśla Bogdan Milion,
trener klubu Czarny Smok.

(art)

(art)
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 PIŁKA NOŻNA – A klasa podokręg Racibórz

A KLASA

Górki Śląskie
w klasie okręgowej

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XXX kolejka (23.06.2011)
Zawada – Rzuchów
Górki Śląskie – Tworków
Buków – Kuźnia Raciborska
Gaszowice – Turza Śląska
Samborowice – Ocice Racibórz
Ruda Kozielska – Nowa Wieś
Kornowac – Krzyżkowice
Krzanowice – Rudy

10:1 (6:0)
4:1 (0:1)
3:3 (0:1)
3:0 (2:0)
0:2 (0:0)
2:4 (2:3)
5:1 (2:0)
1:1 (0:0)

TA B E L A KO Ń C O WA

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

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

66 80:22
63 71:25
60 69:36
57 72:45
49 54:38
44 62:55
43 63:51
42 40:43
38 52:62
37 56:65
37 53:72
35 38:61
29 56:100
29 46:60
27 39:78
26 49:87

B KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XXX kolejka (23.06.2011)
3:6 (1:2)
1:0 (1:0)
1:3 (1:1)
4:3 (1:1)
3:1 (2:0)
4:6 (2:2)
3:1 (2:1)
0:5 (0:2)

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

FOT. MACIEJ KOZINA (2)

TA B E L A KO Ń C O WA

Kontuzjowany trener Tworkowa – Wojciech Maksymczak pokazał
w przerwie meczu, że nie umie żyć bez piłki
W drugiej połowie gracze Górek Śląskich byli o klasę lepsi od Tworkowa. Na zdjęciu Robert Moskwa
(czerwona koszulka) i Michał Affa (niebieska koszulka).

Naprzód 46 Zawada wygrał rozgrywki o mistrzostwo
A klasy podokręgu Racibórz
zapewniając sobie awans do
„okręgówki” na kolejkę przed
końcem sezonu. O promocję
z drugiego miejsca do ostatniej kolejki walczyły ekipy
Górek Śląskich i Stali Kuźnia Raciborska. W korzystniejszej sytuacji byli gracze
Górek Śląskich, którzy musieli wygrać z Tworkowem,
niezależnie od wyniku w
meczu Wypoczynku Buków
i Kuźni Raciborskiej.
Wszystkie
czwartkowe
spotkania rozpoczęły się o
godzinie 17.00. Korespon-

LKS Górki Śląskie

dencyjny pojedynek lepiej
rozpoczęli piłkarze Kuźni
Raciborskiej, którzy wyszli
na prowadzenie w Bukowie.
W tym momencie przy remisie 0:0 w Górkach awans
mieli piłkarze Stali. Choć z
trybun w Górkach Śląskich
można było usłyszeć od miejscowych kibiców słowa: „Do
boju, bo Kuźnia prowadzi”, to
rzeczywistość boiskowa okazała się zupełnie inna. Sędzia
spotkania przy jednej z akcji
Tworkowa dopatrzył się zagrania ręką w polu karnym
gracza gospodarzy. Rzut karny podyktowany przez arbitra pewnie wykorzystał Piotr

4:1

LKS Tworków

BRAMKI: Tarasewicz (51., 81.), Stachowiak (49.), Dudek (87.) - Wieder (35.-k)
ŻÓŁTE KARTKI: Kłosok - dwie (LKS Tworków)
CZERWONA KARTKA: Kłosok (LKS Tworków) - za dwie żółte
SĘDZIOWALI: Adam Nowak, Stanisław Wieczorek, Zdzisław Małys
LKS GÓRKI ŚLĄSKIE: Dudek - Moskwa (88. Napora), Kwiatkowski, Stachowiak,
Pogoda (85. Czorny), Czerny (75.Mikler), Sobeczko I, Wilk, Gutt, Sobeczko II, Tarasewicz (88. Halama)
LKS 05 TWORKÓW: Mańczyk – Kłosok, Latoń (45. Affa), Koryciak, Paprocki, Adamczyk (74. Wolnik), Skowyra (63. Sala), Wieder, Krakowczyk, Rossa (67. Stronczek),
Pawlik

Wieder i to goście niespodziewanie wyszli na prowadzenie
w meczu. Tę niewesołą sytuację piłkarze Górek Śląskich
poprawili zaraz po przerwie.
Najpierw Grzegorz Stachowiak, a dwie minuty później
Arkadiusz Tarasewicz wyprowadzili zespół gospodarzy na
prowadzenie w meczu 2:1.
Dwie bramki wystarczyły,
aby Górki ponownie zaczęły
wierzyć w to, że to one wejdą do „okręgówki”. Wynik
w drugim meczu nie miał
większego znaczenie w tamtym momencie. I choć Kuźnia prowadziła 2:0 to Górki
powoli mogły świętować. Na
dziesięć minut przed końcem
meczu gospodarze zadali decydujące ciosy. Najpierw Tarasewicz podwyższył na 3:1,
a kilka minut później bramkarz Eugeniusz Dudek pewnie wykonał rzut karny. Po
meczu okazało się, że Górki
nie musiały wygrać meczu,
bo w Bukowie wynik się
zmienił na niekorzyść piłkarzy Kuźni Raciborskiej,
którzy zremisowali z Wypoczynkiem 3:3.
(kozz)

POSTAW
NA EMOCJE

PO MECZU POWIEDZIELI
Mieczysław Masłowski, trener LKS Górki Śląskie
Moi piłkarze wykazali się wysoką skutecznością i
wolą walki w drugiej połowie. W pierwszej grali
strasznie sparaliżowani, być może odpowiedzialność w tak ważnym meczu splątała im nogi. Po
przerwie, gdy przegrywaliśmy i chłopcy nie mieli nic do stracenia, od razu wzięli się do roboty
i zwycięstwa już nie oddali. W przerwie meczu
wprowadziłem kilka korekt w ustawieniu i wyglądało to zupełnie inaczej. Na okręgówkę ta drużyna jest jeszcze za słaba, na
pewno musimy wzmocnić tyły. Jak będziemy silni i pewni w
defensywie to poprawi się kultura gry. Jeśli te założenia zostaną spełnione to myślę, że będzie to zespół na środek okręgówki. Wielkie podziękowania należą się kibicom, którzy licznie się
stawili na trybunach i czuło się ich wsparcie.
Wojciech Maksymczak, trener LKS Tworków
My tak naprawdę mieliśmy już koniec sezonu.
Nie walczyliśmy ani o awans, ani też nie broniliśmy się przed spadkiem. W drugiej połowie
szybko straciliśmy dwie bramki, do tego jeszcze
z boiska wyleciał stoper za czerwoną kartkę. Z
tak dobrym zespołem jak Górki Śląskie to przewaga rywala musiała być widoczna. Graliśmy o
pietruszkę. Mimo, że chłopcy chcieli wygrać, to w podświadomości gdzieś tam było widać, że ani nie wskoczyliby w górę
tabeli, ani też by nie spadli. Muszę przyznać, że w pewnym
momencie grało na boisku tylko siedmiu moich chłopców.
Reszta z różnych powodów przeszła obok meczu. Różnica pomiędzy obiema drużynami była taka, że Górki musiały wygrać,
a my nie. Plusem LKS Tworków jest to, że gramy tworkowikami. Klub z Tworkowa już się kiedyś „przejechał na zaciągu”
piłkarzy z innych klubów. Przypuszczam, że za niedługo inne
kluby też się „przejadą”. Odbiło się to na Chałupkach, teraz powoli odbĳa się to na Pietrowicach, nie życzę Krzyżanowicom
źle, ale tam też może być ciężko. Tak więc, opieramy drużynę
na miejscowych zawodnikach. Być może jakiś jeden, dwóch
zawodników przyjdzie z zewnątrz, bo dzwonią i pytają czy jest
opcja przyjścia do Tworkowa. Najważniejsze, żeby ta kadra,
która jest teraz została, bo runda jesienna była dramatyczna.
Jeden zawodnik przyjechał z zagranicy, dwóch pojechało i tak
łataliśmy dziury w składzie. Chłopkom należy się szacunek bo
przez całą wiosnę nie stracili u siebie bramki. Jeśli chodzi o
moją osobę to zostaję raczej w Tworkowie.

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

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

74 103:26
61 87:51
57 77:55
52 70:57
47 59:51
46 78:65
44 69:67
43 65:56
39 65:76
37 55:62
37 52:62
36 60:62
35 56:87
28 55:83
25 58:71
15 54:132

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

GORĄCE
pojedynki

POSTAW
na emocje
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 PIŁKA NOŻNA – III Liga

Przed sezonem wszyscy
w klubie powtarzali: – celem jest awans. Miał w tym
pomóc nowy trener Jan Furlepa oraz skład, którego nie
powstydziłyby się drużyny
grające w wyższych klasach
rozgrywkowych. Mimo to kibice przyjmowali te zapowiedzi dość ostrożnie, ponieważ
podobne były składane przed
każdym sezonem w minionych latach.
Pierwszy mecz w Myszkowie zakończył się porażką
rybnickich piłkarzy 3:1. Katem rybniczan okazał się Prusko, który trzy razy pokonał
Pasia. Ta porażka podziałała
na podopiecznych Jana Furlepy jak zimny prysznic. Już
wtedy stało się jasne, że nikt
Rybnikowi awansu nie podaruje. W pierwszym spotkaniu
ROW zagrał w składzie: Paś
– Kasprzak, Wrześniak, Mitura (60. Kapinos), Grolik (46.
Krotoﬁl) – Wieczorek, Bober,
Kostecki, Andraszak – Kocur

(58. Dzięgielowski) – Szatkowski (46. Cieślak). W kolejnych
dwóch spotkaniach rybniczanie wygrali odpowiednio 6:0
z Krasiejowem i 4:0 z Orłem
Psar/Babienice. To pokazało
jaki drzemie w tej ekipie potencjał. Bardzo ważne mecze
rybniczanie rozegrali pod koniec września. Najpierw pokonali u siebie Oderkę Opole
a potem przywieźli bardzo
cenny punkt z Bielska. Do
końca rundy jesiennej rybnicka jedenastka zanotowała jeszcze jedną wpadkę, w
Katowicach w bardzo kiepskim stylu przegrała z tamtejszym Rozwojem. Zimę
spędziła jednak w fotelu lidera. Za długo piłkarze nie
mogli cieszyć się wygodnym
siedziskiem ponieważ trener
zaplanował im na przerwę zimową 16 sparingów! Od tego
momentu, wielu piłkarzy zaczęło narzekać na sposób w
jaki Furlepa prowadzi drużynę. Oczywiście nieoﬁcjalnie.

Przed rundą wiosenną do
drużyny dołączyli Artur Mościcki (Skałka Żabnica) oraz
Mariusz Gancarczyk (Górnik
Zabrze). W kadrze znaleźli
się również juniorzy: Michał
Stryczek, Łukasz Mazur, Daniel Ochojski oraz Wojciech
Dudek. Z klubem pożegnali
się Wojciech Reclik (koniec
kariery), Piotr Pacholski (Polonia Marklowice), Marcin
Grolik (LZS Piotrówka) oraz
Michał Pieczka (Jedność Jejkowice).
Wiosna zaczęła się od remisu w Piotrówce. Kluczowy dla
przebiegu całego sezonu był
mecz w Opolu 23 kwietnia.
Rybniczanie wygrali na gorącym terenie 1:0 i praktycznie zapewnili sobie awans.
Patrząc na wyniki innych
drużyn trudno nie odnieść
wrażenia, że oprócz rybniczan nikt nie chciał awansować. Punkty regularnie tracili
wszyscy najgroźniejsi rywale
rybnickiej drużyny. Można

Energetyk ROW Rybnik w 30 meczach zgromadził 64 punkty. Złożyło się na to 19 zwycięstw i 7 remisów. U siebie ROW wygrał 10 meczów, 4 zremisował i jeden przegrał. Na wyjeździe 9 razy zdobył komplet punktów, trzy razy zremisował i trzy razy przegrał. Piłkarze strzelili w sumie 63 bramki,
stracili 27. Najwięcej goli zdobył Jarosław Wieczorek (16 traﬁeń). W całej lidze skuteczniejszy
był tylko Piotr Prusko z Myszkowa. 7 goli zdobył Kamil Kostecki, 6 Grzegorz Bonk, Marcin Kocur
i Mateusz Szatkowski. Pozostałe bramki: 5 – Konrad Cieślak, 4 – Rafał Andraszak, 3 – Sebastian
Kapinos, 2 – Grzegorz Dzięgielowski, Rafał Mitura, Janusz Wrześniak, 1 – Artur Mościcki.

FOT. MAREK PIETRAS

Awans zgodnie z oczekiwaniami

Piłkarze Energetyka ROW Rybnik pewnie awansowali do II ligi

się zastanawiać jak zakończyłby się sezon, gdyby np.
Skałka Żabnica nie przespała początku rundy wiosennej
a Oderka nie gubiła punktów
w meczach z teoretycznie
słabszymi rywalami. To jednak nie było zmartwieniem
rybniczan. Ci bezlitośnie
wykorzystali słabość rywali i
już na trzy kolejki przed końcem rozgrywek mogli czuć
się drugoligowcami. Mimo,

że ich gra przez całą wiosnę
nie rzucała na kolana. Czasem dziwił również fakt, że
na boisku w rybnickiej drużynie nie było ani jednego
nominalnego napastnika.
Biorąc jednak pod uwagę zasadę, że trenera bronią wyniki, być może napastnik w
rybnickiej drużynie nie był
potrzebny...
Kilka tygodni przed końcem sezonu, bardziej od wy-

ników w ostatnich meczach,
kibiców interesowało jacy piłkarze zostaną w klubie i czy
Jan Furlepa będzie dalej trenerem. Na to drugie pytanie
znamy już odpowiedź, brzmi
ona nie. Kto zostanie w klubie? To zadecyduje się w najbliższej przyszłości. Bardzo
ważne, o ile nie decydujące,
będą wymagania ﬁnansowe
zawodników.
Marek Pietras

 PIŁKA NOŻNA – Klasa okręgowa grupa III

FOT. KLAUDIA JURCZYK

TRZECIE MIEJSCE W LIDZE JEDNOŚCI JEJKOWICE ORAZ SUKCESY MŁODZIEŻY

Jedność Jejkowice na ostatni mecz w sezonie pojechała do Nedzy

W rozgrywkach grupy III Ligi
Okręgowej Jedność Jejkowice uplasowała się na 3. miejscu. Została wyprzedzona
przez, pozostający w tym sezonie poza zasięgiem niemal
wszystkich rywali, zespół GKS
1962 Jastrzębie oraz zawsze
silny LKS Krzyżanowice. W
rundzie wiosennej, której początek, jeśli chodzi o rezultaty
z pewnością nie zadowolił nikogo w klubie, pokonała jednak zarówno Krzyżanowice
zwyciężając u siebie Jedność
1:0, jak i Jastrzębie wygrywając na stadionie przy Harcerskiej 1:0 jako jedyni oprócz
Połomi.
Jedność w 30 meczach tego
sezonu zgromadziła 50 punktów. Złożyło się na to 15
zwycięstw i 5 remisów. 10
razy jejkowiczanie schodzili z

boiska pokonani. Jedność w
większości świetnie spisywała się w meczach na własnym
boisku, gdzie zwyciężyła 9
razy (wliczając w to wiosenny
mecz w roli gospodarza w Jastrzębiubiu), 3-krotnie zremisowała i zanotowała jedynie 3
porażki – lepsze były drużyny
Naprzodu Czyżowice, Rafako
Racibórz i Górnika Pszów. Na
wyjazdach wygrała 6 razy,
wywożąc komplet punktów
z Syryni, Nędzy, Lubomi, Rymera, Pietrowic i Szczejkowic,
2 razy zremisowała, na boisku
w Raciborzu i Skrzyszowie,
7-krotnie wracała do domu
pokonana. – Blisko zdobycia
punktów było w Krzyżanowicach, gdzie przez większą
część meczu przeważaliśmy
przegrywając pechowo. W
Świerklanach gdzie graliśmy

super piłkę tracąc bramki po
rzutach rożnych rywala czy w
Czyżowicach, gdzie prowadziliśmy do przerwy po jednostronnej grze. To wskazuje, że
potencjał zespołu był większy,
należy zauważyć jednak, że w
ostatniej chwili tak przed rozpoczęciem rundy jesiennej,
jak i wiosennej dokonywaliśmy zmian kadrowych, co
wymagało zgrania zespołu.
Poza tym niestety, wiosną dotknęła nas plaga kontuzji, co
przy pauzach za żółte kartki
powodowało, że każdy jeden
mecz musieliśmy grać w innym zestawieniu. Aczkolwiek
paradoksalnie końcówka sezonu, gdy łataliśmy dziury w
składzie to zwycięstwa naszej
drużyny, która od 14 maja,
czyli od meczu w Jastrzębiu
okazała się najlepszym ze-

społem rozgrywek w 7. ostatnich kolejkach – relacjonuje
Krzysztof Jurczyk, wiceprezes
i II trener zespołu, który także
dwa razy pojawił się na boisku w roli zawodnika. Bilans
bramkowy Jedności to 59
zdobytych goli, 48 straconych
(dom: 27:15, wyjazdy 32:33).
Na dorobek bramkowy w tym
sezonie złożyli się: 10 – Odon
i Lemiesz, 9 – Dudek, 5 – Reguła, 4 – Powiecko i Michał
Pieczka, 3 – Matochniejczuk
i Pancer, 2 – Kubica i Krzysztof Gańczorz, 1 – Sebastian
Pieczka, Paprotny, Wypchoł i
Wróblewski. Trzykrotnie padały bramki samobójcze. Największą liczbą asyst zaliczyli:
Odon – 7, Kubica – 6, Reguła
– 5, Lemiesz – 4. Najwięcej minut na boisku spędzili: Dyczka i Wypchoł – 29 występów,

Odon 27. – Już od połowy
lipca zawodnicy rozpoczną
intensywne przygotowania
do nowych rozgrywek. W
planach mamy rozegranie 4
– 5 spotkań sparingowych, a
zmierzymy się m.in. z czwartoligowcami:
Naprzodem
Rydułtowy i KS Żory oraz zaprzyjaźnioną Uranią Ruda Śląska, która do ostatnich chwil
walczyła o awans do IV ligi.
Staramy się również wzmocnić kadrę przed nowym sezonem – mówi Jurczyk. Należy
podkreślić również świetną
w tym sezonie grę drużyn
młodzieżowych Jedności. Juniorzy okazali się najlepszym
zespołem rozgrywek grupy
B1 Podokręgowej Ligi Juniorów Starszych z bilansem 12
zwycięstw, 1 remisu i 5 porażek i stosunkiem bramek

60:32, ponadto w ﬁnałowym
dwumeczu z mistrzem grupy
B2 KS Sygnały Gotartowice
wygrali dwukrotnie 4:0 i 5:2 i
zespół uzyskał awans do grupy A. Trampkarze starsi, jak i
trampkarze młodsi, większość
swoich spotkań kończyli zwycięstwami co dało im wicemistrzostwo w swoich grupach.
– Wszystkie drużyny na podium więc należy się cieszyć,
że nasza wspólna praca przynosi sukcesy. Od lutego Jednością kieruje nowy zarząd,
zmiany wydają się przynosić
coraz lepsze efekty. Wspomnieć trzeba, że niestety w
maju musieliśmy pożegnać
bliską nam osobę Józefa Banaśkiewicza, który jednak na
zawsze pozostanie w naszej
pamięci – kończy Krzysztof
(pm)
Jurczyk.
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 PIŁKA NOŻNA – B klasa podokręg Racibórz

Zwycięstwem z LKS Zabełków, Brzezie zakończyło tegoroczny sezon B klasy
podokręgu Racibórz. Sezon,
w którym, jak mówi trener
Tomasz Gromala – mieli apetyt na więcej. Szkoleniowiec
Zabełkowa Wiesław Deresz
twierdzi, że jak na ostatni
mecz w tym roku spotkanie
miało bardzo ostry przebieg.
Tego zdania byli również kibice. Jeden z nich po meczu mówił: „ Dobrze że nie połamali
się przed wakacjami”.
Dla Brzezia był to prawdopodobnie ostatni mecz na
obecnym boisku. W przyszłym sezonie wszystkie swoje spotkania będą rozgrywać
na wyjeździe. Powodem jest
zmiana murawy przy Brzeskiej 54a.

LKS Brzezie

Podopieczni Gromali przed
spotkaniem nie mieli nadziei
na korzystną zmianę lokat w
tabeli B klasy. Do czwartego
Cyprzanowa tracili aż 8 punktów. Zabełków mógł jeszcze
walczyć o miejsce 9.
Mecz lepiej rozpoczęli goście. Już w 5. minucie Piotr
Warzeszka pokonał Sekułę.
Kolejną okazję mieli w 11.,
jednak strzał jednego z zawodników Zabełkowa minął
słupek. Gospodarze odpowiedzieli dopiero w 13. minucie,
kiedy to Marek Jukoszek nie
wykorzystał korzystnej sytuacji. Stuprocentową okazję
Brzezie miało w 25. Po strzale
Dariusza Kulikowskiego interweniował golkiper gości. Piłka
po jego paradzie spadła pod
nogi Ran Rangsei’a, który po-

3:1 LKS Zabełków

BRAMKI: Tomasz Gromala (32. karny), Łukasz Niestrój (36.), Łukasz Leks (87.) Piotr Warzeszka (5.)
BRZEZIE: Sekuła, Kulikowski (80. Ćwik), Gromala, Stawinoga, M. Kremzer, Niestrój,
Skwarecki, Solich (75. Leks), Ran (60. K. Kremzer), Jukoszek, Moneta
ZABEŁKÓW: Olejak, Stopa, Studnic (46. Besz), K. Piprek, Hiltawski, Hollain, Seemann, Wochnik (46. Fila), Warzeszka (46. Grzegorczyk), Kędzia, Kołaczek
ŻÓŁTE KARTKI: K. Piprek, Seemann (Zabełków)
CZERWONA KARTKA: Kołaczek
SĘDZIOWALI: Krzysztof Ganita, Paweł Front, Grzegorz Fiegler

FOT. WOJCIECH KOWALCZYK

Brzeski epilog sezonu
Karny Gromali dał wyrównanie gospodarzom

dobnie jak wcześniej kolega,
nie wykorzystał okazji. Na wyrównanie kibice musieli czekać do minuty 32. Wtedy to
sędzia podyktował karny dla
Brzezia, a jedenastkę pewnie
wykonał Tomasz Gromala.
Od tego momentu rozpoczęła się lepsza gra gospodarzy.
Na prowadzenie wyszli jeszcze przed przerwą bo w 36.
minucie za sprawą Łukasza
Niestroja. Wynik do końca
pierwszej części spotkania
nie uległ zmianie.
Drugą odsłonę obydwie jedenastki zaczęły bardzo agresywnie. Niepotrzebne faule i
zaczepki były powodem coraz ostrzejszej gry. W 46. minucie obrońca Brzezia mógł
strzelić gola, ale byłby to gol...

samobójczy. Futbolówka po
jego odbiciu głową zmierzała
za kołnierz Sekuły, piłka jednak szczęśliwie traﬁła w poprzeczkę. Kolejne minuty były
wyrównane, ale piłkarzom
niepotrzebnie zaczęły udzielać się emocje. W 72. minucie
sfaulował Roman Kołaczek,
który za to przewinienie ujrzał
czerwony kartonik. Wtedy to
obudzili się kibice Zabełkowa, którzy mieli pretensje do
sędziego za jego wcześniejsze tolerowanie ostrych fauli.
Ostatni kwadrans to dużo fauli i nerwów na boisku. Bramkę dla Brzezia z rzutu wolnego
strzelił Niestrój. Gol nie został
uznany, a rzut wolny dostali
goście. Nadzieje Zabełkowa
na remis ugasił w 87. minu-

PO MECZU POWIEDZIELI
Tomasz Gromala, grający trener LKS Brzezie
Zasłużyliśmy na zwycięstwo ze względu na liczbę
wypracowanych przez nas sytuacji podbramkowych. Pierwsza bramka po naszym błędzie. Było
trochę nerwów, ale na szczęście do przerwy udało
nam się wyciągnąć wynik na 2:1. Drugą połowę zagraliśmy bardzo konsekwentnie. Jeżeli chodzi o cały sezon to
do przerwy szło nam dobrze. Mieliśmy apetyt na więcej, zważywszy na to, że prawdopodobnie cztery drużyny z naszej klasy
awansowały. My zakończyliśmy sezon na 5. miejscu. Myślę że
stać nas było na więcej. Pod koniec zaczęliśmy grać już lepiej,
ale brakło kilku punktów. Na przyszły sezon planujemy wzmocnienia, aczkolwiek wiemy, że boisko będzie naszym minusem,
ponieważ będziemy grać na obcych obiektach, ze względy na
remont naszej murawy. Jednak na pewno będziemy walczyć o
czołowe lokaty, to jest nasz cel.
Wiesław Deresz, trener LKS Zabełków
Nigdy nie wypowiadam się o sędziach, ale dzisiaj
robię wyjątek – tak słabej trójki dawno nie widziałem.
Czerwona kartka była zasłużona, jednak wcześniej
był faul. Sędzia powinien przerwać, wtedy nie byłoby tej kartki. Sędzia za bardzo dopuszczał do ostrej
gry. Nie mówię że wypaczył wynik meczu, ale bardzo słabo sędziował. Jeżeli arbiter chce być pierwszym aktorem na boisku
to z tego nic nie wyjdzie. Aktorami są zawodnicy i sędzia powinien być niewidoczny. Jeżeli chodzi o grę to powiedziałbym, że
była to gra wakacyjna. Niepotrzebnie zaostrzyła się, ponieważ
to był ostatni mecz sezonu. Piłkarze powinni myśleć już o wakacjach, o przerwie w grze, ale niestety zrobiła się „nerwówka”.
W tym sezonie chcieliśmy nawet powalczyć po pierwszej rundzie o awans. Tylko jak to wygląda w B klasie – zawodnicy raz
są raz ich nie ma, na mecz przychodzi 10, 11. Gdyby skład był
stabilny to awansowalibyśmy na pewno. Nie mam co do tego
wątpliwości. Potraﬁliśmy zagrać na równi z Dzimierzem i z innymi klubami które teraz wchodzą do A klasy. Na przyszły sezon
nie będzie praktycznie żadnych wzmocnień. To jest B klasa, tutaj
ten kto przychodzi, ten gra. Nie kupuje się zawodników. U nas to
wszystko zależy od ilości a nie od jakości.

cie Łukasz Leks. Tym samym
Zabełków nie zrewanżował
się za jesienną porażkę 0:4 i

sezon kończy na 11. miejscu
a Brzezie na 5.
Wojciech Kowalczyk

 PIŁKA NOŻNA – IV liga

65-lecie Unii Racibórz

W tym roku Unii Racibórz
stuknęło 65 lat. Na stadionie Unii przy ul. Srebrnej w
ramach obchodów odbyło
się zakończenie i podsumowanie sezonu 2010/2011.
Wyróżniającym się zawodnikom wręczono upominki
i dyplomy. Podczas uroczystości obchodów byli obecni
Mirosław Lenk, prezydent
Raciborza oraz Hubert Kostka były zawodnik Unii, 32-krotny reprezentant Polski,
mistrz olimpijski, mistrz
Polski jako zawodnik i jako
trener, Arkadiusz Tylka
dyrektor ZSOMS, Łukasz
Zejdler reprezentant Polski
U–19, wychowanek Unii a
obecnie gracz Banika Ostrava.
W czasie obchodów odbył
się mecz rodziców, trenerów

i działaczy, który zakończył
się remisem 5:5.

LISTA WYRÓŻNIONYCH
PIŁKARZY KP UNIA:
Seniorzy:
Roman Kowalczyk – prawdziwy wzór do naśladowania na
boisku i poza nim
Szymon Kubów – bardzo dobra postawa w całej rundzie
w bramce
Marcin Pawlisz – najskuteczniejszy strzelec, odkrycie
rundy
Dawid Słysz – odkrycie rundy, udany debiut
Juniorzy:
Przemysław Gladus, Łukasz
Ploch, Mateusz Grzesik,
Oskar Pączko, Dominik Adamiak – za postawę sportową i
poza sportową.
Trampkarze 97:

Piotr Sromek – wyniki w nauce i postępy na boisku
Mateusz Kurzeja – wyniki w
nauce
Rafał Chałupiński – postawę
na boisku
Marek Adamiak – postępy
w grze
Łukasz Jambor – postępy i
wzorowe zachowanie.
Trampkarze młodsi (98
– 99):
Ignacy Bajsarowicz – najlepszy strzelec
Patryk Moneta – kapitan i najwartościowszy gracz sezonu
Szymon Trzeciakowski – za
frekwencję i zaangażowanie
w meczach
Tomek Furgoł – za frekwencję i postawę
Patryk Twaróg – za postępy
Paweł Piekarz – za odkrycie
rundy

Podczas uroczystość obchodów 65-lecia klubu byli obecni Andrzej Starzyński, Jacek Trzeciak,
Mirosław Pielka, Hubert Kostka, Łukasz Zejdler, Arkadiusz Tylka i Mirosław Lenk

Orliki:
Jakub Kowalczyk, Marcin
Przybyła, Dawid Wiciński
– za postawę na boisku i poza
nim.

Grupa naborowa:
Mateusz Rajda.

BŁĘKITNI – GRANATOWI
5:5 (3:0)
BRAMKI: Roman Kowalczyk
2, Jacek Trzeciak 2, Józef
Sromek 1– Andrzej Marców
2, Grzegorz Gawron, Marek
Kuczera, Marek Moneta.

FOT. WALDEMAR ZIMNY (2)

SĘDZIOWAŁ: Mirosław Pielka

Drużyny Granatowych i Błękitnych, w których grali piłkarze, rodzice, trenerzy i działacze

DRUŻYNA BŁĘKITNYCH: Szymon Kubów, Mariusz Adamiec, Roman Rajda, Roman
Kowalczyk, Andrzej Walaszek, Paweł Ziemkiewicz,

Tomasz Bialik, Marek Gladus, Ireneusz Tolpa, Janusz
Trzeciakowski, Jacek Trzeciak, Józef Sromek, Sebastian Kołek.
DRUŻYNA
GRANATOWY:
Franciszek Gniewek, Mariusz Boszczoń, Dariusz Binek, Stanisław Kowalczyk,
Mirosław Balon, Maciej
Pitry, Arkadiusz Tylka, Andrzej Starzyński, Grzegorz
Gawron, Andrzej Marców,
Łukasz Zejdler, Marek Kuczera, Marek Moneta.
WiZ
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 PIŁKA NOŻNA – Jubileusze

Obchody stulecia z wielką pompą
Poza sportowymi widowiskami były także występy
taneczno-muzyczne. W zawodach, w których udział
wzięli najmłodsi piłkarze
wygrał Pawłów przed Pietrowicami, Krowiarkami i
Samborowicami. W Turnieju
o puchar wójta klasyﬁkacja
była podobna z tą różnicą,
że zamiast trzecich w tabeli
Krowiarek był zespół z Cyprzanowa. Mecz seniorów
LKS Pawłów z oldboyami
zakończył się zwycięstwem
5:2 dla tych pierwszych, a juniorzy pokonali kobiecy LKS
Gamów 7:0.

Wyniki Turnieju piłki nożnej o Puchar
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie:
Pawłów – Pietrowice
Cyprzanów – Samborowice
Pawłów – Samborowice
Pietrowice – Cyprzanów
Pawłów – Cyprzanów
Pietrowice – Samborowice

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

TABELA:
1. Pawłów 5 pkt br. 4:1
2. Pietrowice 5 3:1
3. Cyprzanów 5 2:0
4. Samborowice 0 0:7

ZOBACZ WIDEO

FOT. MACIEJ KOZINA

Koniec sezonu to odpowiedni moment na świętowanie. W miniony weekend
85-lecie świętował Pietraszyn, 90-lecie Bieńkowice,
ale najstarszy jubilat pochodził z Pawłowa. Tamtejszy
LKS obchodził stulecie istnienia. Z tej okazji rozegrano
turnieje siatkówki plażowej,
skata sportowego oraz piłkarskie: turniej uczniów klas I i II
szkół podstawowych, juniorów LKS Pawłów z drużyną
kobiecą LKS Gamów, seniorów Pawłowa z oldboyami
tejże drużyny oraz turniej
piłki nożnej o Puchar Wójta
Gminy Pietrowice Wielkie.

Seniorzy LKS Pawłów wygrali mecz z oldboyami, a dzień później wygrali Turniej o Puchar Wójta
Gminy Pietrowice Wielkie

(kozz)

 PIŁKA NOŻNA – Jubileusze

 BOKS – Międzynarodowy Turniej Bokserski „O czarne diamenty”

Policjanci zdominowali urodziny

Bokser z Wodzisławia
zdobył „Czarne diamenty”

pomiędzy czterema drużynami: LKS Bieńkowice Oldboje,
OSP Bieńkowice, Policjanci
oraz czeskim zespołem z

miasta Hat’. Oldboje jubilata
byli bardzo gościnni ulegając
wszystkim trzem rywalom.
Turniej wygrał zespół złożony z policjantów z Wodzisławia i Raciborza. Na terenie
stadionu LKS Bieńkowice
dostępne były rozmaite gry
i zabawy.
(kozz)

FOT. MACIEJ KOZINA

Wyniki turnieju o puchar prezesa:

Policjanci byli bezlitośni dla swoich przeciwników i wygrali
wszystkie mecze strzelając 8 goli

LKS Bieńkowice Oldboje – Hat’ 0:3
OSP Bieńkowice – Policjanci
0:1
LKS Bieńkowice Oldboje – Policjanci
0:3
OSP Bieńkowice – Hat’
1:0
Policjanci – Hat’
4:0
LKS Bieńkowice Oldboje
– OSP Bieńkowice
0:2
Mecze trwały 2x15 minut.

 PŁYWANIE – Mistrzostwa Śląska

NAJLEPSI PIĘTNASTOLATKOWIE
Wiśniewska, Krzysztof Tokarski, Wojciech Gabrysz, Maciej
Sudenis, Robert Niestrój, Kamil Gunia i Bartłomiej Hałas.
Warto zwrócić szczególną
uwagę na sukces Katarzyny
Nawaryńskiej, która została najlepszą zawodniczką w
kategorii wiekowej piętnastolatek, a także została najlepszą zawodniczką w kategorii

open za dwa najlepsze wyniki zdobywając 1309 punktów.
Podobnie Krzysztof Tokarski
okazał się najlepszy w kategorii piętnastolatków i w kategorii open gromadząc 1329
punktów. Natomiast Magda
Kiersztyn osiągnęła najlepsze
wyniki w kategorii szesnastolatek za co otrzymała puchar.
(oprac. kozz)

FOT. MATERIAŁY PRASOWE (2)

Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie ZSOMS w
Raciborzu w mistrzostwach
Śląska, które odbyły się w Gliwicach. Podczas tej imprezy
na podiach stawali: Katarzyna Nawaryńska, Katarzyna
Rogacz, Magda Kiersztyn,
Aleksandra Mazurkiewicz,
Małgorzata
Niedźwiecka,
Aleksandra Tomala, Kamila

Magda Kiersztyn zdobyła
puchar w kategorii 16-latek za
najlepsze wyniki

Krzysztof Tokarski i Katarzyna Nawaryńska zdobyli po dwa
puchary

Adam Pawłowski, zawodnik BKS-u Jastrzębie
w dobrym stylu zakończył
pierwszą część sezonu i czeka na powołanie do kadry na
Mistrzostwa Europy.
Bokser z Wodzisławia wziął
udział w Międzynarodowej
Gali Boksu Amatorskiego
w Niemczech w Alzey (koło
Frankfurtu). Stoczył tam walkę z zawodnikiem z niemieckiej Koloni. – Dominując w
każdej rundzie wygrałem ten
pojedynek decyzją sędziów –
opowiada Adam Pawłowski,
który na co dzień mieszka w
Wodzisławiu.
Prawdziwym sukcesem
zakończył się jego start w
XXXV Międzynarodowym
Turnieju Bokserskim „O czarne diamenty”, który odbył się
w dniach od 15 do 18 czerwca w Myszkowie. Pierwszą
swoją walkę w kategorii do
69 kg stoczył przeciwko Stanisławowi Gibadło z Ringu
Sanok. Wygrał na punkty
11:2. Drugie starcie było o
wiele cięższe. Rywalem był
mańkut z Ukrainy Nikita
Radionov. Po bardzo ciężkiej

potyczce Pawłowski wygrał
10:5 i awansował do ﬁnału
turnieju. W tym pojedynku
rywalem boksera z Wodzisławia był Damian Kaszuba, zawodnik Ringu Busko Zdrój.
Po bardzo zaciętej walce
Pawłowski wygrał stosunkiem punktów 2:1.
– Jest to dla mnie koniec
pierwszej połowy sezonu,
teraz czas na odpoczynek a
1 sierpnia, jadę na obóz jako
reprezentant Polski do Zakopanego – opowiada o swoich
planach bokser. W tym cza-

sie zapadnie decyzja co do
wyboru kadry na Mistrzostwa Europy Juniorów, które
odbędą się w połowie sierpnia w Dublinie. – Spośród 10
mistrzów poszczególnych kategorii wagowych na mistrzostwa może pojechać tylko 5.
Związek nie ma środków
na wysłanie całej dziesiątki.
Mam nadzieję, że wśród tych
5 wybrańców znajdę się i ja
– mówi Adam Pawłowski.
(art)

FOT. ADAM PAWŁOWSKI

25 i 26 czerwca swoje 90.
urodziny obchodził LKS
Bieńkowice. Z tej okazji rozegrano mecze piłki nożnej

Adam Pawłowski na najwyższym stopniu podium turnieju w
Myszkowie

 SCHLAGBALL – Międzynarodowy Turniej Piłki Palantowej

TRZYDNIOWE ŚWIĘTO PALANTA
1 lipca na boisku LKS Cyprzanów rozpocznie się Międzynarodowy Turniej Schlagballa (Piłki
Palantowej) o Puchar Starosty
Powiatu Raciborskiego. W trzydniowej imprezie weźmie udział
dziewięć drużyn: Hickory Koln
08, Kieler Keulen, F&A Berlin,
Federacja OINA Rumunia, OINA
Maramures, OINA Baia Mare,
Silesia Rybnik, Grabów, Samborowice/Pawłów, Lublin i LKS
Cyprzanów.
PLAN TURNIEJU:
1 lipca (piątek)
18.00 pokazowy mecz
20.00 koncert zespołu „Kwartet”.

2 lipca (sobota)
11.00 rozpoczęcie turnieju – 2
grupy
15.00 program artystyczny w
namiocie
18.00 gwiazda wieczoru Łukasz
Porwoł
19.00 zakończenie turnieju i pokazowy mecz Oiny (Rumuński
sport narodowy)
20.00 zabawa taneczna.
3 lipca (niedziela)
10.30 msza święta w kościele
paraﬁalnym
11.40 przemarsz na boisko w
towarzystwie orkiestry dętej z
Pista

12.00 ﬁnał turnieju klubowego
13.00 podsumowanie turnieju
klubowego
13.30 otwarcie turnieju narodowego z udziałem reprezentacji
Polski, Niemiec i Rumunii
15.00 występ zespołu folklorystycznego z Constancji
16.30 zakończenie turnieju i rozdanie nagród
17.00 pokazowy turniej zapaśniczy LKS Dąb Brzeźnica z udziałem Sylwii Bileńskiej
18.00 koncert zespołu rockowego KaDeJAM
19.00 zabawa taneczna z zespołem Colt.
(kozz)
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 PIŁKA NOŻNA – Juniorzy podokręg Racibórz

Juniorzy zakończyli sezon

FOT. MAREK PIETRAS

POWIEDZIELI O SEZONIE

Rafako Racibórz – skład w decydującym meczu z Naprzodem Czyżowice – górny rząd od lewej: Andrzej Zając (kierownik drużyny),
Drozd, Woniakowski, Dokupil, Zawitkowski, Zajda, Pawlisz, Błędowski, Figurniak, Łukasz Pikuła (trener). Dolny rząd od lewej: Wiliger,
Postolak, Budzyński, Kałuża, Czerner, Urbisz, Miszewski, Botorek.

podokręgu Racibórz tryumfował zespół z Lysek, którego najgroźniejszym rywalem
była wodzisławska Zawada.

Ostatecznie młodzi zawodnicy z Lysek zdołali wyprzedzić Zawadę o 3 punkty.
(kozz)

LKS Lyski w debiucie wygrał ligę juniorów młodszych podokręgu
Racibórz

FOT. MACIEJ KOZINA

LKS Buk Rudy – zespół z Rud walecznością, zgraniem i świetną
atmosferą w drużynie wygrał grupę B2 juniorów

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA A)

TABELA KOŃCOWA

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

41 81:16
37 69:27
32 59:29
30 53:44
28 60:45
28 58:42
27 52:39
22 43:77
15 31:76
1 19:130

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA B1)

TABELA KOŃCOWA

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

46
40
37
36
35
20
19
18
8
3

66:16
51:29
58:18
77:30
44:22
44:48
42:70
38:51
14:87
16:79

TABELA KOŃCOWA

Zawada Książęca* oraz Buków* wycofały się
z rozgrywek.

Daniel Mrozek, trener juniorów LKS Lyski
Drużyna w tym sezonie tworzyła zgrany kolektyw przez co nie traciła praktycznie w ogóle bramek. Z mojego punktu widzenia to najważniejsza
rzecz w futbolu. Zespół ustawia się od tyłu. Jeśli
jest dobra defensywa to spokojnie można piłką
pograć, strzelać gole i wygrywać mecze. Jestem
zadowolony, że w decydujących momentach sezonu, czyli jak graliśmy z Zawadą czy Rogowem to moi juniorzy pokazali charakter.

W drużynie Krzyż anowic wyróżniała się Ewelina Kamczyk,
jedyna dziewczyna w lidze

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA B2)

TABELA KOŃCOWA

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

14
14
14
14
14
14
14
14

42
36
24
24
12
10
10
9

67:10
43:17
47:25
44:33
32:54
28:43
28:65
18:60

Sebastian Piechota, trener juniorów LKS Krzyżanowice
W Krzyżanowicach jest ciężko o grupę młodzieży, która się garnie do piłki. Mimo wszystko udało się dobrze ten zespół zorganizować. Kilka razy
w sezonie zdarzało się nam grać w „10”, ale i tak
wygrywaliśmy mecze. Zespół stanowił kolektyw
i gdy do tego dochodziła taktyka, dawało to efekt
w postaci zwycięstw. Najtrudniejszym przeciwnikiem uważam, że był lokalny rywal – Tworków. W zespole
wyróżniającą się postacią z pewnością była Ewelina Kamczyk,
jako jedyna dziewczyna grająca w zespole juniorów. Poza tym
sporą część zespołu stanowili trampkarze.
Piotr Chroboczek, trener juniorów Buk Rudy
Drużynę charakteryzowała wyrównana kadra i
chęć do treningów. Kadra liczy 20 chłopców a
na treningach pojawiało mi się w najgorszych
momentach minimum 12 zawodników. Chłopcy podeszli poważnie do gry. Warto podkreślić
świetną atmosferę. Ekipa ogólnie rzecz biorąc
jest wyrównana a zawodnicy rozumieli się.
Najtrudniejszy moment sezonu to początek rundy jesiennej i
wiosennej, gdzie graliśmy z mocnymi rywalami. Decydujące
punkty zdobyliśmy na wyjeździe z Markowicami. W zespole
jest kilku graczy, którzy grali w seniorach. Istotna jest płynna
zmiana pomiędzy kategoriami wiekowymi. Nie było w całym
sezonie porażki. Dominowaliśmy w tabeli i nie było słabszych
meczów. Mimo wszystko grupa nie była łatwa.

FOT. MAREK PIETRAS

Żadnej z drużyn zdobycie
pierwszego miejsca nie przyszło łatwo. Najdłużej, bo do
ostatniej kolejki, o tytuł najlepszych walczyli zawodnicy Rafako Racibórz grający
w grupie A juniorów starszych. O końcowym tryumﬁe zadecydowała wygrana
z najgroźniejszym rywalem
– Naprzodem Czyżowice –

na jego boisku. W grupie B1
juniorów starszych najlepsza była drużyna z Krzyżanowic. Najgroźniejszym jej
przeciwnikami były zespoły Krzyżkowic, Kornowaca,
Tworkowa i Zabełkowa, którzy gonili krzyżanowickich
juniorów bardzo wytrwale.
W grupie B2 szybko wykrystalizowała się czołówka, w
której przewodziły Rudy.
Sześć punktów za nimi w
końcowej tabeli były Bogunice. Reszta zespołów tworzyła tło juniorom starszym z
Rud. Nad trzecim miejscem
– LKS 07 Markowice – piłkarze Buku zdobyli aż 18-punktową przewagę. W jedynej
grupie juniorów młodszych

FOT. MACIEJ KOZINA

Rafako Racibórz, LKS
Krzyżanowice, Buk
Rudy oraz LKS Lyski to
najlepsze ekipy juniorskie w rozgrywkach o
mistrzostwo w sezonie
2010/11.

Łukasz Pikuła, trener juniorów Rafako
Najważniejszym meczem sezonu był wyjazdowy
w Czyżowicach, który decydował o mistrzostwie.
Po słabszej pierwszej połowie, drugą zagraliśmy
perfekcyjnie, rozkręcając się z minuty na minutę i punktując przeciwnika trzykrotnie. Wygraliśmy ten mecz zarówno umiejętnościami, a także ogromną wolą walki i niesamowitą ambicją.
Jeśli chodzi o słabsze momenty sezonu to zdecydowanie nie
leżała nam drużyna Górnika Pszów, z którą dwukrotnie przegraliśmy 1:0. Mistrzostwo zdobyliśmy dlatego, że tworzymy
bardzo zżytą grupę ludzi. Takiej atmosfery jak w tym klubie, to
chyba nie ma nigdzie. Ciężka praca na treningach pozwoliła
nam na wygranie tej ligi. Dodać należy także, że zdecydowanie
poprawiliśmy grę w obronie, a także byliśmy jedyną drużyną
w tej lidze, która grała nowoczesny system 1-4-4-2 w linii (bez
stopera), a to przełożyło się na bardzo dobre wyniki. Większość z tych chłopaków rokuje nadzieje na przyszłość. Część
z nich jak: Rosik, Urbisz, Pawlisz, Zajda czy Kałuża dostała już
swoją szansę gry w okręgówce z drużyną seniorów. Z czasem
powinni dostać się tam następni. Razem z Wojtkiem Grabiniokiem, który trenuje seniorów staramy się wypracować ten sam
system gry, dzięki czemu przechodząc z juniorów do seniorów
chłopcy są już na właściwych torach, jeżeli chodzi o taktykę i
inne elementy gry. Marzy nam się by w przyszłości klub oprzeć
na samych wychowankach. W lidze juniorów kilka drużyn
podjęło z nami walkę, lecz część drużyn nie prezentowała zbyt
wysokiego poziomu. Wyniki dwucyfrowe mówią same za siebie. Z drużyny odchodzą tylko Zajda i Pawlisz, którym kończy
się rocznik, reszta chłopaków zostaje, gdyż graliśmy o 2 lata
młodszym rocznikiem. Jeżeli wystartujemy w tej samej lidze to
będziemy bardzo mocni, a kto wie, być może zgłosimy się do
okręgowej ligi juniorów, gdzie poziom jest zdecydowanie wyższy. Wtedy nie będzie już tak kolorowo, ale chłopcy na pewno
jeszcze bardziej podniosą swoje umiejętności, a także dostaną
szansę gry z solidnymi ekipami ze Śląska. Czas pokaże jak będzie. Chciałbym podziękować za pomoc i wsparcie zarządowi
naszego klubu a także kierownikom drużyn i trenerowi drużyny seniorów.

JUNIORZY MŁODSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

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

16
16
16
16
16
16
16
15
15

46 72:7
43 62:15
31 65:25
25 47:37
25 49:40
19 39:72
7 20:102
10 32:45
3 23:66
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 LEKKOATLETYKA – Finał gimnazjady w lidze lekkoatletycznej

 DYSCYPLINY RÓŻNE – VIII Ogólnopolski Mityng Olimpiad
Specjalnych w Trójboju Siłowym oraz VII Ogólnopolski Mityng
Olimpiad Specjalnych w Jeździe Konnej odbyły się w Bydgoszczy

Trzeci w Polsce

Najpierw trójbój,
potem konie

Raciborska drużyna wywalczyła bardzo dobre trzecie miejsce

Trener Joanna Skalik z pucharem za zdobycie trzeciego miejsca

W Białymstoku odbyły się
ﬁnały zawodów, w których
zmierzyli się zwycięzcy gimnazjad wojewódzkich. Lekkoatleci walczyli o miano najlepszego gimnazjum w Polsce w
rozmaitych konkurencjach.
Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego z Raciborza
pojechało do Białegostoku
z drużyną chłopców, która
wcześniej wygrała ﬁnał wojewódzki. Chłopcy zaprezentowali się świetnie, gdyż
wywalczyli doskonałą trzecią
lokatę. Wielu z nich pobiło rekordy życiowe, niektórzy stawali na podium zwycięzców
w swoich konkurencjach.
Na sukces drużyny złożyły
się wyniki dwunastu konkurencji, które przeliczone na

ne nagrody dla najlepszych
zawodników w bloku konkurencji. I tak – najlepszym
zawodnikiem w bloku rzutów został Krzysztof Cichy, a
miano drugiego skoczka zawodów otrzymał Grzegorz
Ptak. Lekkoatletyczny team
przygotowali trenerzy Joanna Skalik i Piotr Morka przy
współpracy z trenerem Karolem Szynolem.

punkty według specjalnych
tabel, sumowane, dały końcowy rezultat. Chłopcy zdobyli 1840 punktów. Wśród
medalistów poszczególnych
konkurencji znaleźli się:
Krzysztof Cichy, który zajął
pierwsze miejsce w rzucie
dyskiem, Grzegorz Ptak, zwycięzca skoku wzwyż (poprawił swój rekord życiowy o 5
cm), Daniel Zalewski, który
również pobiegł w rekordowym czasie 300 m, zajmując
drugą lokatę, Dawid Żebrowski został drugim płotkarzem
gimnazjady, biegnąc w rekordowym dla siebie tempie
oraz Szymon Waskin – zajął
drugą lokatę biegnąc 1000
m z bardzo dobrym rezultatem. Zostały również wręczo-

WYNIKI RACIBORZAN:
1. Krzysztof Cichy (rzut dyskiem) – 51,09
m – 192 pkt
2. Daniel Zalewski (bieg na 300 m) – 36,49
s – 191 pkt
3. Dawid Żebrowski (110 m bieg przez
płotki) – 15,44 s – 187 pkt
4. D.Żebrowski, D.Mendelski, D.Zalewski,
M.Kampik (sztafeta 4x100 m) – 45,99 s
– 180 pkt

5. Szymon Waskin (bieg na 1000 m)
– 2:40,78 s – 163 pkt
6. Dawid Mendelski (rzut oszczepem)
– 47,12 m – 146 pkt
7. Mateusz Kampik (bieg na 100 m) – 11,86
s – 143 pkt
8. Grzegorz Ptak (skok wzwyż) – 178 cm
– 134 pkt
9. Filip Michalik (bieg na 300 m) – 38,92
s – 133 pkt
10. Michał Hibner (bieg na 300 m) – 40,90
s – 120 pkt
11. Mariusz Teodorowicz (bieg na 1000 m)
– 2:52,73 min. – 118 pkt
12. Dawid Korona (bieg 110 m przez płotki)
– 18,02 s – 116 pkt
13. Szymon Żyłka (bieg na 100 m) – 12,47
s – 113 pkt
14. Denis Bartha (pchnięcie kulą) – 11,25
m – 109 pkt
15. Michał Przybyło (bieg na 1000 m)
– 3:00,07 s – 99 pkt
16. Przemysław Polak (bieg na 100 m)
– 13,10 s – 88 pkt
(oprac.kozz)

 ZAPASY – Ogólnopolski Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych

Garść medali dla raciborskich zapaśników
Bardzo ważny turniej mają
za sobą młodzi zapaśnicy z
Raciborza. W Żarach przy
granicy niemieckiej odbył się
Ogólnopolski Turniej UKS
w zapasach klasycznych i
zapasach kobiet. Trenerzy
Piotr Żurawik i Jacek Kneć
zabrali ze sobą dziesięciu
swoich najlepszych zawodników i jedną zawodniczkę. W turnieju mogli wziąć
udział zawodnicy urodzeni
w 1997, 1998 i 1999 r. Zawody były mocno obsadzone i
porównywane do jednego z
najmocniejszych turnieju w

tej grupie wiekowej. Zawodnicy z Unii zdobyli łącznie 5
medali, co jest wielkim sukcesem dla wychowanków jak
i trenerów. Brązowe medale
wywalczyli: Patryk Piszczek
66 kg, Kamil Koszany 38 kg.
Srebrne medale: Krzysztof
Jasiukajć 35 kg, Bartłomiej
Derwieczyński 73 kg i Wiktoria Urgacz 62 kg. Niestety,
nikomu nie udało się wywalczyć pierwszego miejsca.
MKZ Unia Racibórz w klasyﬁkacji klubowej zdobyła
pechowe 4. miejsce.
(oprac. kozz)

Młodzi adepci zapasów przywieźli do Raciborza 5 medali

 JU JITSU – Mistrzostwa Śląska

 PIŁKA NOŻNA – RTP Unia Racibórz

Joanna Ogrodnik górą!

Fińska przeprawa unitek

W Otwartych Mistrzostwach Śląska w Ju Jitsu,
które odbyły się w Rybniku,
reprezentująca zapaśniczy
klub LKS Dąb Brzeźnica Joanna Ogrodnik wywalczyła
złoty medal.
Po raz trzeci została również wyróżniona najlepszą
seniorką na mistrzostwach,
tym razem dzięki najszybszemu poddaniu przeciwniczki
– 8 sekund przez duszenie
trójkątne. – Przez wakacje
będę trenować intensywnie
aż do września, potem wybieram się na obóz treningowy

nad morze. – ujawnia swoje
plany Joanna Ogrodnik. W
październiku kolejny puchar
Polski w Grapplingu. Zamierzam powtórzyć wynik z
kwietnia tego roku gdzie na
pucharze Polski w Szczecinie zdobyłam 3 złote medale
i jedno srebro w 4 kategoriach. Nie będzie lekko, bo w
Polsce jest coraz więcej znakomitych zawodniczek, ale
cieszy mnie to, że jest z kim
powalczyć. Mam dużo zapału do ciężkiej pracy i obiecuje
dać z siebie wszystko – kończy Joanna Ogrodnik. WiZ

RTP Unia Racibórz, mistrz
Polski w piłce nożnej kobiet
poznał przeciwników w
turnieju kwaliﬁkacyjnym
do fazy grupowej ligi mistrzyń.
Losowanie odbyło się w
szwajcarskim Nyonie. Piłkarki raciborskiej Unii o awans
do fazy zasadniczej rywalizować będą grupie VI z PK-35 Vantaa (Finlandia), KS
ADA (Albania) i Slovanem
Bratysława (Słowacja). Gospodarzem turnieju, w któ-

rym zagrają nasze piłkarki
będzie drużyna z Finlandii.
W eliminacjach do 1/16 ﬁnału rozgrywek wystąpią w
sumie 32 zespoły, które zostały podzielone na 8 grup
czterozespołowych. Awans
uzyskają zwycięzcy poszczególnych grup oraz dwie drużyny z najlepszym bilansem
z drugich miejsc. Wszystkie
turnieje kwaliﬁkacyjne rozegrane zostaną od 11 -16 sierpnia.
(oprac. kozz)

Trójbój Siłowy
Do grona 77 zawodników
z całej Polski startujących w
trójboju siłowym zakwaliﬁkowało się 8 zawodników
reprezentujących śląski Oddział Regionalny Olimpiad
Specjalnych. Wśród nich
znaleźli się raciborzanie
Sebastian Malinowski (S.T.
Huragan Racibórz) oraz Damian Klimek (S.T. Animusz
Racibórz). Pozostali to zawodnicy S.T. Koniczynka
Żory Marcin Jass i Zbigniew
Tkacz, zawodnik S.T. Wigor
Jastrzębie Zdrój Mirosław
Węglarzy oraz zawodnicy
S.T. Sokoły Miedary – Hubert Gonska, Piotr Rosołek
oraz Marcin Nabiałek.
Czterodniowe zawody były
nie lada wyzwaniem zarówno dla zawodników jak i ich
trenerów. Specyﬁka trójboju
siłowego, który składa się z
wyciskania, martwego ciągu oraz przysiadu wymaga
dobrego przygotowania siłowego i przede wszystkim
technicznego. Zawody tej
rangi sędziowane były przez
sędziów klasy międzynarodowej. Każdy najmniejszy
błąd zawodnika był wyłapywany co powodowało niezaliczenie danego podejścia
(każdy bój składał się z trzech
podejść). Bywały momenty,
że zawodnik „palił” cały bój,
na szczęście ślązakom się to
nie przydarzyło. Chłopcy pokazali się z najlepszej strony,
co oczywiście miało odzwierciedlenie w osiągniętych
wynikach. Raciborzanin Sebastian Malinowski z łącznym wynikiem 325 kg zdobył
brązowy medal w swojej kategorii wagowej. Damian
Klimek, debiutujący na zawodach ogólnopolskich, zajął 4. miejsce w swojej grupie
z wynikiem 247,5 kg. Wielki
sukces w postaci złotego medalu osiągnęli zawodnicy z
Żor: Marcin Jass oraz Zbigniew Tkacz. Srebro zawisło na szyi Mirka Węglarzy z
Jastrzębia oraz Piotra Rosołka z Miedar. Pozostali dwaj
zawodnicy z Miedar Marcin
Nabiałek i Hubert Gonska
mogą poszczycić się pięknym

brązem. Trenerami trójboistów byli Adam Durdziński
i Andrzej Komorowski
Jazda Konna
Równolegle do mityngu w
trójboju siłowym odbywał
się VII Ogólnopolski Mityng
Olimpiad Specjalnych w
Jeździe Konnej. W tej konkurencji oddział śląski reprezentowali trzej zawodnicy
S.T. Rybnik : Anna Bednorz
(klasa B), Anna Ochojska
(klasa C) i Aleksandra Kapusta (klasa C) oraz zawodnik
S.T. Szkwał Katowice Michał
Liszka (klasa C).
Oznaczenie klasy przy każdym zawodniku oznacza
poziom trudności w jakim
dana osoba startuje. Klasy
różnią się od siebie typem
chodu konia jaki jeździec
potraﬁ opanować podczas
różnych konkurencji. W klasie A (najtrudniejszej) mamy
stęp, kłus i galop, klasa B stęp i
kłus a klasa C tylko stęp. Ania
Bednorz w konkurencji ujeżdżania otrzymała wstążkę za
udział, w biegu z przeszkodami zajęła 4. miejsce, a w
sztafecie pierwsze miejsce i
tym samym otrzymała złoty
medal. Anna Ochojska we
wszystkich trzech konkurencjach (ujeżdżanie, bieg z przeszkodami, sztafeta) uzyskała
3. miejsce, a co za tym idzie,
przywiozła trzy brązowe medale. Aleksandra Kapusta za
bieg z przeszkodami otrzymała brązowy medal natomiast
w sztafecie uzyskała drugi
rezultat, a co za tym idzie –
srebrny medal. Michał Liszka
w sztafecie zajął 3., a w biegu z
przeszkodami 4. miejsce. Trenerem jeźdźców jest Agnieszka Ślezak.
Tegorocznym zawodom
w Bydgoszczy towarzyszył
realizowany przez Olimpiady Specjalne program
Zdrowi Sportowcy. Wszyscy
zawodnicy z jazdy konnej i
trójboju siłowego mieli możliwość przebadania wzroku,
słuchu, uzębienia, stóp a w
programie Fun Fitness badano ogólną sprawność zawodników.
(opr. pm)
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 PIŁKA NOŻNA – Niższe ligi

Co stało się z drużyną ze Skrbeńska?
To samo co z innymi „ambitnymi”
Jesienią grali niemal jak z
nut, widowiskowo, strzelając rywalom sporo goli. Po
rundzie jesiennej znajdowali się w czołówce rybnickiej A klasy. Wiosna to już w
wykonaniu LKS-u Skrbeńsko zupełnie inna historia.
Podopieczni Wiesława Herdy sporo spotkań przegrali.
Mieli problemy z skompletowaniem składu na mecze.
Doszło do tego, że w meczu
przeciwko
Pierwszemu
Chwałowice drużyna wybiegła na boisko w 10-ciu. Na
mecz przedostatniej kolejki
do Roju w ogóle nie pojechała. Trener co rusz podkreślał,
że zawiódł się na zarządzie
klubu, który nie chciał zimą
wzmocnić drużyny. – Mówiłem, że mam kontuzje, kartki
i że potrzebuję dodatkowych
zawodników, bo wiosną będzie kłopot z zestawieniem
drużyny. Te prośby pozostały bez echa – mówił po
kolejnych wiosennych porażkach Wiesław Herda, trener
LKS-u.
Bo kibice nie dopisali…
Kłopoty drużyny to efekt
tego, że zarząd klubu przeliczył się w swoich „mocar-

stwowych” zamiarach. – Jako
nowy zarząd mieliśmy ambicję awansu do klasy okręgowej – przyznaje Eugeniusz
Ickiewicz, wiceprezes LKS-u.
Te ambicje zderzyły się z
możliwościami ﬁnansowymi klubu, a raczej z mizernymi podstawami, na których
próbowano budować klub na
miarę „okręgówki”. – Liczyliśmy, że jak zbudujemy drużynę, która o coś powalczy,
która będzie dobrze grać, to
ludzie będą przychodzić na
mecze, płacić za bilety. Niektórzy zapewniali nawet, że
będą płacić comiesięczne
składki w wysokości 100 zł.
Gdyby czyny pokryły się z
tymi zapowiedziami to nie
byłoby problemu – mówi Ickiewicz. Tymczasem rzeczywistość w Skrbeńsku daleka
była od założeń. Wpływy z
biletów nie wystarczały nawet na opłacenie sędziów.
W sprawie składek skończyło się jedynie na zapewnieniach. A wydatków było
niemało. Większość piłkarzy,
występujących w podstawowym składzie sprowadzono
z ościennych miejscowości,
głównie z Jastrzębia oraz Rogowa. W podstawowym skła-

dzie grał ledwie jeden piłkarz
ze Skrbeńska. „Stranierim”
obiecano premie, niektórym
zatrudnienie. Obietnice coraz trudniej było pokryć.
Komornik w klubie
Tymczasem klub popadał
w kolejne tarapaty. Kilka
miesięcy temu do klubowych
drzwi zapukał komornik.
– Okazało się, że poprzedni
zarząd nie płacił ZAIKS-u (za
publiczne puszczanie muzyki w klubowej kawiarence –
przyp. red. ), więc komornik
domagał się spłacenia tego
długu. Byliśmy tym zaskoczeni, bo nasz zarząd z ZAIKS-em nie miał nic do czynienia.
Zadłużenie wynosiło niespełna 3 tysiące złotych, ale
dzięki naszemu wysiłkowi
udało się je już spłacić – zapewnia wiceprezes, który w
zasadzie odpowiada za funkcjonowanie klubu, bo prezes
LKS-u przebywa na stałe za
granicą. 3 lipca ma odbyć
się nadzwyczajne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze.
– Obecny zarząd na pewno
zrezygnuje. Nie wiem, czy
znajdzie się ktoś kto będzie
chciał to kontynuować. Nasz
pomysł na klub nie wypalił

więc trzeba zrezygnować
– mówi Ickiewicz.
Nie pierwsi oni
„ambitni”, nie ostatni
Nie wiadomo więc na razie, czy klub ze Skrbeńska
w ogóle wystartuje w przyszłym sezonie w rozgrywkach. Nie trudno odnieść
wrażenie, że padł on oﬁarą
zanadto wybujałych ambicji
swoich działaczy. Zresztą
nie pierwszy to przypadek
ani zapewne nie ostatni. Klubów, które do dziś ponoszą
konsekwencje „mocarstwowych” planów działaczy nie
brakuje. Wystarczy wspomnieć Gwiazdę Skrzyszów
i Start Mszana. Oba kluby
miały swoje epizody w IV lidze, po których szybko spadły do klasy okręgowej. Dziś
Start od kilku sezonów gra
w A klasie, Gwiazda właśnie
do niej spadła.
Kłopoty zaczynają się kiedy działacze, marząc o awansach, próbują osiągnąć cel
na skróty, masowo ściągając
niekiedy słono opłacanych
zawodników,
rezygnując
często ze swoich wychowanków. Zamiast wykorzystać możliwości ﬁnansowe

Klub ze Skrbeńska znajduje się na kolanach. Czy jego przypadek
nauczy czegoś prezesów innych klubów?

na poprawę szkolenia, czy
infrastruktury pieniądze są
przejadane na zawodnicze
premie. W końcu okazuje
się, że klubowy budżet nie
wytrzymuje gry na wyższym
szczeblu. Czasem sponsorom
nudzi się zabawa w „wielki”
futbol. Przyczyny są różne,
efekt taki sam. Klub nie ma
pieniędzy, więc nie płaci
premii, a jak nie płaci premii to piłkarzy nie są chętni
do gry. I nie ma kim grać bo
wychowanków, na których
macierzysty klub się wypiął
też często nie ma. Gorzej, że
kolejne przypadki niczego
działaczy nie uczą. Wciąż nie
brakuje prezesów – takich
jak chociażby w Skrbeńsku
– którzy z uporem maniaka,
wyglądają swoich „5 minut”,
nie mając ku temu solidnych
podstaw.

Kluby pod lupą gmin
Nieświadomie działacze
kręcą na siebie bat. Można
przypuszczać, że samorządowcy, coraz pilniej liczący publiczny grosz zaczną
wkrótce pytać po co właściwie gminy dotują kluby
publicznymi
pieniędzmi.
– Przekazujemy dotacje na
krzewienie kultury ﬁzycznej
i sportu w danym sołectwie.
Coraz częściej jednak to, co
się dzieje się w niektórych
klubach, nie ma z tym zadaniem nic wspólnego. Bo jak
tu mówić o realizacji zadania,
skoro w drużynie grają piłkarze, którzy w zdecydowanej
większości nie są mieszkańcami miejscowości, na którą
przekazana jest dotacja – nie
kryje rozterek Antoni Tomas,
przewodniczący rady gminy
w Godowie.
Artur Marcisz

 SZERMIERKA – Mistrzostwa Polski Młodzików

 PIŁKA NOŻNA – IV liga

Medale radlińskich szermierzy
na Mistrzostwach Polski

Nie ma już Gosława

Dwa medale wywalczyli
szermierze TS-u Górnik Radlin na Mistrzostwa Polski
młodzików, które odbyły się
w Opolu. W silnej stawce 22
drużyn z całej Polski drużyna
szpadzistek zajęła 3 miejsce.
Radlinianki walczyły w składzie: Wioleta Elias, Weroni-

ka Skorupa, Laura Boryczka
i Aleksandra Siwoń. Zwyciężyła drużyna AZS-AWF
Katowice przed zespołem z
Radomyśla Wielkiego. Z kolei siódmą pozycję w kraju
zajęła drużyna radlińskich
szpadzistów, która walczyła
w składzie Daniel Marcol,

Kamil Cichaczewski i Marek
Radecki. Zwyciężył zespół
Muszkietera Gliwice.
Indywidualny Daniel Marcol, który w stawce ponad
100 zawodników wywalczył
również brązowy medal.
Zwyciężył Jakub Glezman z
AZS Bydgoszcz przed Wik-

21 czerwca zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej
przyjął uchwałę, która akceptuje likwidację sekcji piłkarskiej Klubu Sportowego
Gosław Jedłownik i przeniesienie jej do Klubu Sportowego GKS 1962 Jastrzębie
Spółka Akcyjna. Gosław został tym samym skreślony z
listy członków związku, a w
jego miejsce przyjęty został
GKS 1962 Jastrzębie S.A. Dlatego też w nowym sezonie
2011/2012 w rozgrywkach

torem Millerem z UKS Start
Opole.
Wszyscy wymienieni zawodnicy to uczniowie Sportowego Gimnazjum nr 2 w
Radlinie. Ich trenerami są
Krzysztof Urbański oraz Bolesław Mika.
(art)

IV ligi wystartuje drużyna
jastrzębskiego klubu.
Warto przypomnieć, że
w świetle prawa cywilnego
przekazanie sekcji piłkarskiej z Gosława do GKS 1962
Jastrzębie S.A. dokonane
zostało 21 lutego br. Jednak
w związku z obowiązującymi przepisami Polskiego
Związku Piłki Nożnej, aby
skutecznie zakończyć proces
przekazania sekcji, konieczna była zgoda odpowiednich
władz piłkarskich.
(red)

 PIŁKA NOŻNA – Turniej Młodych Kibiców Odry

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wodzisławiu zwyciężyła w I Turnieju
Młodych Kibiców Odry Wodzisław.
Mimo fatalnej kondycji wodzisławskiej Odry i groźby
upadku, jej kibice dbają o to,
by w Wodzisławiu pamięć o
klubie przetrwała. Toteż sympatycy klubu zorganizowani
w Stowarzyszeniu Sympatyków Odry Wodzisław przygotowali Turniej Młodych
Kibiców Odry.

W Turnieju wzięło udział
7 drużyn. Po dwie drużyny
wystawiły SP10 i SP3, a po
jednej SP4 i SP5. Do zawodów zgłosiła się też najmłodsza drużyna – „Młodych
Fanów Odry”. Drużyny zostały podzielone na dwie
grupy, z których do półﬁnałów wchodziły po dwie drużyny, natomiast drużyny z
trzecich miejsc rozgrywały
mecz o 5. miejsce.
Finały rozpoczęły się od
meczu o 3. miejsce. SP 3 II po

zaciętym spotkaniu pokonało
SP 5 2:0. W ﬁnale spotkały się
SP 4 i SP 10. W zmaganiach
grupowych obie drużyny wygrały wszystkie swoje mecze i
nie straciły ani jednej bramki.
Spotkanie było więc bardzo
wyrównane i po końcowym
gwizdku był bezbramkowy
remis. O wygranej miały decydować rzuty karne. W nich
lepsza okazała się drużyna
SP 4, wygrywając 2:0.
Po zmaganiach fazy grupowej przyszedł czas na

konkurs wiedzy o wodzisławskim klubie. Najwięcej
trafnych odpowiedzi udzielił
Dominik Tarasek z SP3.
Na Turnieju zagościło
trzech piłkarzy Odry, urodzonych i wychowanych w
Wodzisławiu – Paweł Polak,
Marek Sobik i Jacek Bańczyk. Drużyny wytypowały
swoich najlepszych piłkarzy, a Polak i Sobik wybrali spośród nich dwa składy.
Mecz sędziował Bańczyk,
który leczy jeszcze kontu-

FOT. WWW.SSOW.PL

Kibice zorganizowali turniej dla najmłodszych fanów

Turniej cieszył się zainteresowaniem najmłodszych fanów Odry

zję. Ostatecznie wygrała
drużyna Marka Sobika, ale
nie wynik był tutaj najważniejszy. Młodzi chłopcy mie-

li niebywałą okazję zagrać z
zawodnikami, którzy tak jak
oni grali niegdyś na osiedlowych boiskach.
(art)
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 SZACHY – Drużynowe rozgrywki szachowe

W zawodach brało udział
prawie 100 zawodników
reprezentujących siedem
ośrodków szachowych w
naszym regionie. W składach
drużyn znajdowali się szachiści grający w rozgrywkach
centralnych ligi polskiej jak
również amatorzy stawiający
pierwsze kroki w poważnych
zawodach szachowych. W
tym roku po rozegraniu rundy zasadniczej cztery najlep-

TABELA KOŃCOWA
1. MKSz Rybnik – 16 (41)
2. Zeﬁr Boguszowice – 12 (30)
3. Skoczek Leszczyny – 9 (37,5)
4. SP – 11 Rybnik – 7 (33)
5. Dom Kultury Niedobczyce – 9 (29)
6. Hetman Gorzyce – 4 (24)
7. Wicher Wilchwy – 3 (10,5)
Na poszczególnych szachownicach najlepsze wyniki uzyskali:
I szach. – Kazimierz Drabiniok, SP–11 Rybnik
II szach. – Waldemar Staszczyk, Zeﬁr Boguszowice
III szach. – Kamil Cichy, MKSz Rybnik
IV szach. – Marek Bitman, MKSz Rybnik
V szach. – Wiesław Miłkowski, Zeﬁr Boguszowice
VI szach. – Marek Gołąb, Skoczek Leszcyny
VII szach. – Łukasz Liśnikowsk,i Hetman Gorzyce
VIII szach. – Angelika Dziodzio, MKSz Rybnik

sze drużyny grały w drugiej
rundzie o miejsca na podium.
Pozostałe trzy grały II rundę
między sobą. Po siedmiu mie-

siącach rozgrywek zwycięzcą została, tak jak w zeszłym
roku, drużyna MKSz Rybnik. Drużyny występowały

 ŻUŻEL – Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwo Polski

Fleger z kompletem
Na tarnowskim torze najlepiej spisywali się przedstawiciele częstochowskich
Lwów i rybnickich Rekinów. Nic w tym dziwnego
ponieważ tylko te dwie ekipy dysponowały pełnymi
składami. Na zawody nie
dotarli wcześniej awizowani Łukasz Kret, Adrian
Osmólski i Piotr Machnik.
W zespole Lubelskiego
Węgla w miejsce Dawida
Lamparta wystartował Kamil Prokop. Rybniczanie w
całych zawodach przegrali

tylko raz, z parą Włókniarza. Kamil Fleger z czterech
startach zgromadził komplet punktów. Oby jego forma przełożył się na występy
ligowe.
Rybniccy zawodnicy wraz
z żużlowcami z Częstochowy są liderem w III grupie.
W tabeli I grupy prowadzi
Stelmet Falubaz Zielona
Góra przed WTS Nice Warszawa. W drugiej grupie lideruje Unia Leszno przed
Polonia Bydgoszcz.
(pm)

w 8–osobowych składach z
podziałem na seniorów, juniorów i kobiety. Głównym
sędzią rozgrywek był sędzia

klasy państwowej Halina
Fojcik a organizatorem tych
największych rozgrywek
szachowych w regionie był

Klub Szachowy „Zeﬁr” Boguszowice oraz Dom Kultury Boguszowice.
Wiesław Miłkowski

Kamil Fleger wygrał
wszystkie swoje
biegi podczas
zawodów w
Tarnowie

WYNIKI:
1. KS ROW Rybnik 26 pkt
Mateusz Domański – 8 (2,3,1,2)
Kamil Fleger – 12 (3,3,3,3)
Łukasz Piecha – 6 (2,2,2,0)
1. CKM Włókniarz Częstochowa
26 pkt
Marcin Bubel – 6 (d,3,2,1)
Rafał Malczewski – 10 (3,3,1,3)
Artur Czaja – 10 (2,2,3,3)
3. KSM Krosno 16 pkt
Mateusz Wieczorek – 10 (3,2,3,2)
Dawid Bąk – 6 (1,1,2,2)
3. Orzeł Łódź 16 pkt
Damian Michalski – 9 (2,3,2,2)
Mateusz Borowicz – 7 (1,2,1,3)
5. Tauron Azoty Tarnów 12 pkt
6. Lubelski Węgiel KMŻ 11 pkt
7. Speedway Wanda Kraków
9 pkt

FOT. MATERIAŁY PRASOWE (3)

Zaskakująco dobrze zaprezentowali się rybniccy
juniorzy w zawodach o
Młodzieżowe Drużynowe
Mistrzostwo Polski, które
odbyły się w Tarnowie.
Wraz z zawodnikami z Częstochowy zajęli ex aequo
pierwsze miejsce.
Drużyny, które znalazły
się w III grupie MDMP
spotkały się na torze po raz
pierwszy. Inauguracyjna
runda zaplanowana w Rybniku została przełożona na
inny termin.

Laureaci 12. edycji drużynowych rozgrywek szachowych okręgu rybnickiego

FOT. MAREK PIETRAS

Dobiegły końca zmagania szachistów w XII
Drużynowych Rozgrywkach Szachowych
Okręgu Rybnickiego
– 2011.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

MKSz obronił tytuł

Celne oko i koncentracja to cechy dobrego łucznika

Uczniowe ekonomika spróbowali swoich sił w sumo

Dużą popularnością cieszyły się maxipiłkarzyki

 REKREACJA – Dzień sportu

Dzień sportu jakiego jeszcze nie było
W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych odbył
się szkolny dzień sportu
jakiego jeszcze w Rybniku nie było. Tym razem
nauczyciele wychowania
ﬁzycznego do współpracy
zaprosili profesjonalną ﬁrmę eventową Centaurus z
Bielska – Białej. Nie dziwi

zatem fakt ogromnego zainteresowania wśród uczniów.
Udział w zabawie wzięło
ponad 450 chętnych, głównie za sprawą nietypowych
i ciekawych konkurencji, w
których spryt, determinacja,
ogólna sprawność ﬁzyczna
były mile widziane. Ważne
było też poczucie humoru,

które dopełniało całość, w rezultacie wywołując uśmiech
na twarzy i wielką radość
z uczestnictwa w zabawie.
Uczniowie mieli okazję zmierzyć się z sobą oraz oczywiste
z pozostałymi uczestnikami
w takich dyscyplinach jak:
bungee run, wyścig z rurami,
łucznictwo, slalom na rower-

ku przeciwskrętnym, sumo
oraz „strzały na bramkę”.
Wielką popularnością cieszyła się 9–metrowa ścianka
wspinaczkowa, a także możliwość współzawodnictwa
w maxipiłkarzykach. Pierwotnie dzień sportu miał się
odbyć na terenie przyszkolnym, niestety zawiodła po-

goda. Dzięki bardzo dobrej
bazie sportowej ZSE–U organizatorzy bez przeszkód
mogli przenieść cała imprezę do hali sportowej, co nie
przeszkodziło w świetnej
zabawie. W trakcie imprezy
dzięki Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej w Rybniku, każdy uczeń mógł zrobić

sobie badanie spirometryczne, sprawdzające pojemność
płuc oraz sprawdzić grubość
tkanki tłuszczowej. Zaproszenie przyjął również sanepid
w Rybniku, który informował oraz przestrzegał przed
zagrożeniami podczas zbliżających się wakacji.
(opr.pm)
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PIŁKA NOŻNA – Turniej Puchar Prezydenta Raciborza

 PIŁKA NOŻNA – Liga ROW

Z NIEBA DO PIEKŁA

Habrowa

FOT. MAREK PIETRAS

Tak można opisać ostatni
mecz przed przerwą wakacyjną pomiędzy Habrovą
a Ryfamą, które rywalizują
w amatorskiej lidze ROW.
Oczywiście z perspektywy
tych pierwszych. Zawodnicy Habrovej prowadzili 2:0
i wydawało się, że kontrolują przebieg wydarzeń na
boisku. Innego zdania byli
jednak gracze Ryfamy, a w
szczególności Marcin Kołodziejczyk, który w kwadrans
trzy razy traﬁł do bramki Habrovej i zapewnił swojej ekipie komplet punktów.
Przed jedenastą serią spotkań obie ekipy dzieliły tylko 4 punkty w ligowej tabeli.
Habrova, która swoje mecze
w roli gospodarza rozgrywa
na sztucznej murawie w Kamieniu, bardzo chciała zniwelować tę różnice do jednego
oczka. Gdy pierwszego gola
zdobył Arkadiusz Juszkiewicz, a na 2:0 podwyższył Ta-

Drużyna Habrovej. Od lewej stoją: Bartłomiej Kuczera, Jarosław Czarniewski, Paweł Kuczera, Jacek
Chwastek, Rafał Kawulok, Damian Kruk, Łukasz Suski, Tomasz Trepka (sponsor klubu), Marek
Nędza. Klęczą od lewej: Łukasz Cofalik, Artur Klapcza, Tadeusz Sobocik, Szymon Kwaśniewski,
Kamil Oświęcimka, Arkadiusz Juszkiewicz, Sebastian Rudawski (kapitan).

deusz Sobocik, wydawało się,
że scenariusz ułożony przez
piłkarzy Habrovej zostanie
zrealizowany. Stało się jednak
inaczej. Od 60. minuty spotkania na boisku dominowali
zawodnicy Ryfamy. Ekipa gospodarzy z upływem każdej
minuty coraz gorzej prezentowała się pod względem ﬁ-

2:3

Ryfama

Bramki: Arkadiusz Juszkiewicz, Tadeusz Sobocik - Marcin Kołodziejczyk (3)
Habrova: Chwastek, Cofalik, Kwaśniewski, Czarniewski, Kuczera, Nędza, Kamiński,
Klapcza, Oświęcimka, Suski, Kawulok, Juszkiewicz, Sobocik.

zycznym. Goście, którzy mieli
szerszą ławkę rezerwowych
wykorzystali to bezlitośnie.
Z drugiej strony, drużyna z
takim doświadczeniem jak
Habrova nie powinna tak
łatwo wypuścić z rąk ciężko
wywalczonego prowadzenia.
Przyjezdni ostatecznie wygrali 3:2 i na wakacje udadzą się,
zajmując trzecie miejsce w
ligowej tabeli. Habrova po tej
porażce jest szósta. Drużyny
rywalizujące w I lidze rundę
wiosenną zakończyły już tydzień temu.
(pm)

Ryfama: Ostrowski, Romański, Robak, Szymura, Pytlik, Wawrzyn, Borkowski, Skorupa, Balicki, M. Kołodziejczyk, S. Kołodziejczyk, Babilas, Matochniejczuk, Bugiera,
Żymełka, Dzikowski, Szczepanicki.

II LIGA
Old Stars Boguszowice - KS Kleszczów 1:0
Klimapol Radlin - Iskra Rowień
1:3
Lubar Buzowice - Continental Żory 3:0 w.o.

 PIŁKA NOŻNA – I Turniej Dzikich Drużyn w Leszczynach

ukrywać, to też świetna dla
nas okazja, by popatrzeć co
też nam się tutaj w okolicy
„odchowało”, czy można kogoś zaprosić do gry w Piaście
– tłumaczy jeden z organizatorów turnieju, prezes Piasta
Leszczyny, Arkadiusz Adamczyk. – To też świetny sposób, by dać ludziom znać, że
Leszczyny wracają do gry w
lokalnej piłce – dodaje. Choć
drużyny były dzikie, poziom

Dzikość na boisku
Na boisku wracającego
do klasy C Piasta Leszczyny
odbył się niecodzienny turniej piłkarski. Sześć drużyn
– Joga Squad, Silesia KP Karlik, Kromki z Masłem, Trudne Sprawy, Piwnica „Wilki”

Rafako z pucharem

oraz Dzikie Hindusy – rywalizowały w Turnieju Dzikich
Drużyn. Celem całej imprezy
było przyciągnięcie młodych
(i nie tylko!) amatorskich piłkarzy i stworzenie im okazji
do rywalizacji. – Nie ma co

Dżonsony - Amator Boguszowice

0:4

FC Chwałowice - RowRyb

5:0

FC Habrova - Ryfama Rybnik

2: 3

Gospodarzem
weekendowego turnieju o Puchar
Prezydenta Raciborza w
piłce nożnej było LKS Brzezie. Oprócz gospodarzy w
turnieju zagrali: KS Rafako,
Studzienna, Płonia, Ocice i
Markowice. Turniej ten był
świetną okazją, aby zobaczyć
zmagania drużyn z różnych
klas podokręgu Racibórz
oraz KS Rafako grające w
klasie okręgowej.
Faworyta zawodów od początku upatrywano w drużynie Wojciecha Grabinioka.
Liczono również na to że
LKS Brzezie, jako gospodarz
turnieju powalczy o ﬁnał.
Prognozy się sprawdziły. W
ﬁnałowym meczu Rafako
zmierzyło się właśnie z eki-

pą Tomasza Gromali i spotkanie to szczęśliwie wygrało
2:1. Pierwsza bramka w tym
meczu padła z rzutu karnego,
drugą Rafako dołożyło po
błędzie bramkarza Brzezia.
Rafako do ﬁnału awansowało kosztem ekipy z Płoni,
którą pokonało 6:1, oraz dzięki zwycięstwu ze Studzienną
2:1. W trzecim meczu grupy
A Płonia poległa ze Studzienną 0:4. Sytuacja w grupie B
najkorzystniej ułożyła się dla
Brzezia, które wygrało mecz
z Ocicami 1:0, aby później po
zwycięstwie 1:0 nad Markowicami cieszyć się z pierwszego miejsca. Drugie zajęli
ex aequo Markowice i Ocice.
(wk)

RKP Caroline Team Rybnik - Viking Rybnik 2: 3
1. Old Stars Boguszowice 13 37 47: 6
2. Amator Boguszowice

13 27 46: 25

3. Ryfama Rybnik

13 26 34: 17

4. Iskra Rowień

13 24 38: 44

5. Caroline Team Rybnik

13 21 40: 25

6. FC Habrova

13 20 45: 32

7. Viking Rybnik

13 20 36: 30

8. Lubar Buzowice

13 19 33: 28

9. Klimapol Radlin

13 19 28: 30

10. Continental Żory

13 16 26: 40

11. KS Kleszczów

13 14 29: 34

12. FC Chwałowice

13 14 28: 34

13. RowRyb

13

3 23: 60

14. Dżonsony

13

3 15: 63

rozgrywek stał na zaskakująco wysokim poziomie. Z
pewnością jednym z powodów takiego stanu rzeczy była
obecność w składach piłkarzy
kilku drużyn z regionu.
Zwycięzcą turnieju, a tym
samym zdobywcą pucharu Piasta Leszczyny, została drużyna Joga Squad, w
szeregach której grał trzon
czerwioneckiego Górnika.
Na drugim miejscu uplaso-

KS Rafako Racibórz

wali się piłkarze Silesia KP
Karlik, którzy ulegli Jodze
3:1 w ﬁnale. Trzecie miejsce
zajął najstarszy skład tego
turnieju – Piwnica „Wilki”.
Wyróżniono także trzech
piłkarzy turnieju – najlepszym strzelcem został Mateusz Kuś z Jogi, najlepszym
bramkarzem Kamil Tkocz z
drużyny zwycięzcy turnieju,
natomiast najlepszym piłkarzem Mateusz Ptak z Silesii

Joga Squad – I miejsce

Silesia KP Kamień – II miesjce

Wilki Piwnica – III miesjce

Dzikie Hindusy

Kromki z Masłem

Trudne Sprawy

KP Karlik. – Trzeba podziękować wszystkim uczestnikom, bo sześć drużyn to
już prawie taka mała liga.
Podziękowania należą się
też sponsorom bez których
z pewnością impreza by nie
wypaliła – mówią organizatorzy. Za rok kolejna edycja
turnieju, który z pewnością
wnosi powiew świeżości do
lokalnego świata piłki nożnej.
(mark)
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Zagrali dla Tomasza
Reprezentacje podokręgów z Rybnika i Raciborza
zagrały w meczu charytatywnym ku pamięci tragicznie zmarłego Tomasza
Harnasza. W imieniu organizatorów bardzo dziękujemy
wszystkim piłkarzom, którzy pojawili się w Adamowicach, aby pomóc w zbiórce
pieniędzy dla córki Tomasza.

Dziękujemy również działaczom obu podokręgów, trenerom za stworzenie drużyn
i udział w meczu.
Reprezentacja
Podokręgu Rybnik
– Reprezentacja
Podokręgu Racibórz
3:0

Reprezentacja Gminy Lyski

Bramki: Tomasz Zaręba, Robert Skiba, Adam Śmigielski.
Reprezentacja
Podokręgu Rybnik
Marcin Antończyk, Dawid
Zimoń, Jacek Marszolik, Arkadiusz Syrek, Karol Szypuła, Tomasz Zaręba, Damian
Getler, Sebastian Pielczyk,
Bogusław Drobny, Maciej

Wieczorek, Robert Skiba, Michał Szkalbmierski, Szymon
Uliarczyk, Adam Śmigielski.
Trenerzy: Marcin Koczy,
Grzegorz Łukasik
Reprezentacja
Podokręgu Racibórz
Artur Staniek, Grzegorz
Styczeń, Roman Kachel, Dawid Bober, Paweł Wieczorek,

Szymon Cichecki, Dawid
Fryt, Wojciech Podolak,
Jacek Selera, Rafał Haras,
Damian Gawryluk, Marek
Prusicki. Trenerzy: Andrzej
Marców, Grzegorz Tomala,
Sebastian Sitek.
Reprezentacja
Gminy Lyski
Dariusz Bierza, Wojciech

Hetmaniok, Szymon Nikiel,
Adam Czekała, Artur Niestrój, Tomasz Zdziebło, Mirosław Słupik, Marko Piela,
Paweł Tomala, Łukasz Wojaczek, Michał Kachel, Tomasz Procek, Paweł Hajok,
Szymon Teodorowicz.
Sędziowały: Izabela Kowalska-Cichos, Justyna Pierchała i Magdalena Figura.
(r)

Reprezentacja Podokręgu Rybnik

REKLAMA

Nieprzyzwoicie
dobre ceny

HONDA CIVIC

Reprezentacja Podokręgu Racibórz w towarzystwie trzech uroczych sędzin

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

Juniorzy z Adamowic i Nowej Wsi zagrali „przedmecz”

Franciszek Wrana, prezes podokręgu Rybnik wręcza pamiątkowy
proporczyk Marianowi Teodorowiczowi, prezesowi LKS Adamowice

sport–365.pl 15
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Zbierali dla Natalki
Jedną z atrakcji okołomeczowych były przejazdy bryczką

Kilkaset osób przewinęło
się przez boisko w Adamowicach. Większość z nich włączyła się czynnie w zbiórkę
pieniędzy dla Natalki. Wszystkich zaskoczyła frekwencja i
hojność ludzi, którzy w tym

trudnym czasie postanowili
wesprzeć rodzinę Tomasza
Harnasza. Marian Teodorowicz, prezes klubu LKS Adamowice, który nadzorował
całość przedsięwzięcia opowiadał, że mieszkańcy sami

Mieszkańcy Adamowic i nie tylko tłumnie stawili się na miejscowym boisku

włączali się w prace związane
z organizacją meczu. Nikogo
nie trzeba było namawiać.
Partnerzy meczu:
Castorama Racibórz, Bank
Spółdzielczy w Krzyżano-

wicach, Provident, Auto
Schmidt Serwis, Zakład
Rzeźniczo-Wędliniarski Janeta, Grzegorz Janik – Poseł
RP, Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stania, Urząd Gminy
w Lyskach, Wydawnictwo

Galmadrin Gliwice, Piekarnia D.I.J. Kozielski sp.j., Kwiaciarnia w Adamowicach,
Sklep Sportowy Gol - Sport
w Raciborzu, Ogrodnictwo
Rajmund Mielimąka w Adamowicach, Sklep Spożywczy

ADA w Adamowicach, Krystian Wiedenka z Raszczyc,
Sklep Wielobranżowy ABC
w Adamowicach, Adam i
Anna Czajka z Adamowic,
Zarząd LKS Adamowice.
(r)

Natalia odbiera kosz pełen słodyczy

Natalka, córka śp. Tomasza niedawno skończyła dwa lata

Liczenie zebranych pieniędzy potrwa kilka dni

FOT. MAREK PIETRAS (13)

Mama i żona śp. Tomasza nie ukrywały wzruszenia

Wszyscy hojnie wrzucali do puszek

Druga tura loterii fantowej
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ROZSTRZYGAMY
KONKURS
WSPIERAJ SWÓJ KLUB
Od 28 czerwca do piątku – 8 lipca zbieramy kupony
– WSPIERAM SWÓJ KLUB.
Wszystkie kluby, które wzięły udział w konkursie mogą je
składać w podanych poniżej punktach.
Kupony prosimy dostarczyć przeliczone i spakowane.
RACIBÓRZ
• Wydawnictwo Nowiny, Sp. z o.o.,
(sekretariat)
ul. Zborowa 4, pn. – pt. 8.00 – 16.00

PSZÓW
• Sklep Spożywczy Aleksandra Jordan
ul. Pszowska 555
pn. – pt. 8.00 – 17.00, sob. 8.00 – 14.00

WODZISŁAW ŚL.
• Biuro Rachunkowe, ul. Wałowa 25, pn. – pt. 8.00 – 16.00

RYDUŁTOWY
• Sklep „Hit”,
ul. Oﬁ ar Terroru 59 a
pn. – pt. 8.00 – 17.00, sob. 9.00 – 13.00

RYBNIK
• Sklep „Regio”, ul. Brudnioka 4, czynne od 9.00 – 17.00

Istnieje możliwość odbioru kuponów na miejscu w klubie,
w tym celu prosimy o kontakt pod nr. tel. 600 058 849
lub mailowo: m.pietras@nowiny.pl

�����������������
Najwięcej
sportu w regionie
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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
2. 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.
3. PSZÓW ul. Jagienki. Mieszk. 2-pok. o pow. 50,49
m², położone na II piętrze w niskim bloku. Kuchnia
duża z oknem, łazienka razem z wc. Balkon i łazienka
wykafelkowana. Blisko szkoła, przystanek, przedszkole, sklepy, kościół. Cena: 99.000 zł.
4. PSZÓW, ul. Juranda. Mieszkanie na parterze o
pow. 38,47 m², 2 pokoje, łazienka wykafelkowana,
okna PCV, w pokojach na podłodze nowe panele.
Cena: 75 000 zł.
5. PSZÓW, ul. Kościuszki M-3 (2 pokoje, kuchnia i łazienka z oknem) o pow. 54,18 m². I piętro, niski blok.
Mieszkanie po remoncie. Cena: 110 000 zł.
6. PSZÓW, centrum, ul. Konopnickiej. Słoneczne, 3pok. 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.
7. RADLIN. Komfortowe mieszkanie 3-pok. o pow.
43,29 m². Kuchnia z oknem, okna nowe PCV, łazienka
wykafelkowana z wanną narożną, oświetlenie halogenowe. W pokojach nowe panele, w kuchni kafelki.
Nowe drzwi w całym mieszkaniu. Balkon, cena: 104
000 zł.

19. 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.

20. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 3pok. 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, bal- 10. PSZÓW. Do sprzedania budynek mieszkalno-hankon. Cena: 155 500 zł.
dlowy. Parter: 2 lokale handlowe,łazienka, pietro:
21. WODZISŁAW, os. 1. Maja. Mieszkanie 4-pok. mieszkanie 80 m², 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Na
o pow. 72,50 m², duży balkon, kuchnia z oknem, okna piętrze w pokojach na podłodze położony jest parkiet,
przedpokój i schody wyłożone granitem. Dom ocienowe, cena: 129 000 zł.
plony wełną mineralną pomiędzy murami. Parcela:
22. WODZISŁAW, ul. Przemysława. M-6 o pow. 160 m², cena: 380 000 zł.
84 m², 4 Pokoje, kuchnia, łazienka, wc, komórka w
11. PSZÓW, os. Biernackiego. Dom piętrowy po
mieszkaniu, I p. niski blok, Cena: 195 000 zł. PROWIZJĘ
remoncie, idealnie nadający się na dwie rodziny. 5
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki. Parcela: 735 m². Cena:
23. WODZISŁAW, ul. Tysiąclecia. Kawalerka o pow. 261 000 zł.
33,82 m², II p. 1 pokój, kuchnia z oknem, łazienka - 12. PSZÓW, ul. A. Krajowej. Do sprzedania dom pięwykafelkowana z kabiną prysznicową, w przedpoko- trowy idealny na dwie rodziny. 6 pokoi, 2 kuchnie,
ju i kuchni na podłodze kafelki, w pokoju na podłodze 2 łazienki CO: weglowe, nowy piec. Na piętrze na
nowe panele. Cena: 89 000 zł.
podłogach: parkiet, na parterze na podłogach: panele
24. WODZISŁAW ul. Wyszyńskiego. Mieszkanie 3- i deski. Łazienka: kafelki. Parcela: 6 868 m². Na parpok. o pow. 55,20 m², położone w niskim bloku na celi znajduje się budynek garażowo-gosp. oraz garaż
blaszany. Cena: 420 000 zł.
III piętrze. Kuchnia z oknem, okna PCV, balkon.Nowe
drzwi wejściowe. W mieszkaniu znaduje się komór- 13. PSZÓW, ul. K. Miarki Dom wysoki parter. 3 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka, hol. Wysokie piwka, cena: 128 900 zł.
nice do adaptacji na mieszkanie. Parcela: 5 269 m².
25. WODZISŁAW, ul. Wyszyńskiego 2-pok. o pow. Cena: 440 000 zł (do negoc.) PROWIZJĘ PŁACI TYLKO
44,71 m², IV p. Kuchnia z oknem, okna nowe. Do SPRZEDAJĄCY.
pokoi osobne wejścia. Łazienka wykafelkowana.
Balkon. W cenie mieszkania zostaną meble kuchenne 14. PSZÓW, ul. Konopnickiej. Dom mieszk.-usług.
położony na działce o pow. 528 m², stan surowy zawraz z lodówką i pralką. Cena: 125 000 zł.
mknięty, dach dwuspadowy pokryty dachówką (graﬁtową), okna brązowe PCV, cena: 239 000 zł.

DOMY DO SPRZEDANIA:

8. RADLIN. Mieszkanie 2-pok. o pow. 48,95 m², wy- 1. BEŁSZNICA, ul. Wałowa. Dom o pow. 101 m². 3
soki parter, kuchnia z oknem. Balkon. CO z sieci, w
pok., kuchnia, łazienka, wc, garaż, kotłownia. Rok
kuchni kafelki, w przedpokoju panele+ kafelki. W pobud. 1990. Okna nowe, drewniane. Parcela: 2 548 m²
kojach wykładzina PCV, cena: 99 900 zł.
w terenach budowl. Cena: 230 000 zł.
9. RYDUŁTOWY os. Orłowiec. Mieszkanie 3-pok.,
pow. 54,27 m², IV piętro. Okna nowe PCV, duży bal- 2. CHAŁUPKI, ul. Długa. Dom parterowy do remontu,
kon. Ciepła woda i co z sieci. W cenie mieszkania częśc. podpiwniczony. 4 pokoje, kuchnia, pomieszzostaną meble w sypialni i szafa w przedpokoju. W czenie na łazienkę, woda miejska + studnia, gaz przy
pokojach panele, łazienka wykafelkowana. W kuchni domu, c.o. - piece węglowe. Parcela: 2 542 m². Na
i przedpokoju na podłodze - kafelki. Cena: 139 000 zł. parceli znajduje się budynek gospodarczy o wymia10. WODZISŁAW, ul. 1000-lecia. Mieszkanie 2-pok. o rach 10 x 4 m, cena: 160 000 zł.
pow. 37,92 m². Położone na parterze w niskim bloku. 3. GORZYCE. Dom piętrowy częśc. podpiwniczony.
W pokojach na podłodze parkiet. Okna nowe PCV.
4 pok., 2 kuchnie, 2 łazienki, gaz na działce do podłąMieszkanie wolne od zaraz. Cena: 85 000 zł.
czenia. Parcela: 1 162 m². Na parceli garaż blaszany
11. WODZISŁAW, os. 1 Maja. Mieszkanie 2-pok. oraz budynek gosp. 5x4m. Cena: 240 000 zł. PROWIZJĘ
przerobione na 3 pokoje, kuchnia z oknem, 2 balko- PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
ny. Okna nowe PCV. Łazienka wykafelkowana, w
pokojach na podłodze panele. W cenie mieszkania 4. GORZYCE. Dom w stanie surowym zamkniętym
zostanie: w przedpokoju szafa COMANDOR, w kuch- o pow. 170 m². Parter: garaż, kotłownia, salon połąni meble kuchenne na wymiar z kuchenką gazową, czony z kuchnią, łazienka, poddasze: 4 pokoje, łazienw sypialni zabudowana szafa. Mozliwość wynajęcia ka. Na parterze rolety zewnętrzne. Dom ocieplony,
garażu murowanego. Cena: 107 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI otynkowany, tynk akrylowy. Dach pokryty dachówTYLKO SPRZEDAJĄCY.
ką BRASS. Parcela: 860 m². Media do podłączenia.
12. WODZISŁAW ul. 26 Marca. Mieszkanie o po- Cena: 315 000 zł.
wierzchni 27 m² tj. 1 pokój, kuchnia z oknem, przedpokój i łazienka. Okna nowe w całym mieszkaniu 5. JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. Szotkowicka. Dom piętro(wymienione 4 lata temu). Mieszkanie położone jest wy, 6 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki. Idealny na dwie
na II piętrze w w niskim bloku. Łazienka wykafelko- rodziny. Parcela: 4 940 m². Na parceli znajduje się
wana. Podłoga w kuchni, przedpokoju i łazience wy- budynek gospodarczy i stodoła. Cena: 450 000 zł.
kafelkowana. W pokoju na panele. Cena: 69 500 zł.
6. ŁAZISKA, ul. Stawowa. Dom piętrowy idealny
13. 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 meble
kuchenne, oraz zabudowana szafa w przedpokoju, łazienka wykafelkowana. Cena: 130 000 zł.

14. WODZISŁAW, os. Dąbrówki. Komfortowe mieszkanie 3-pok. o pow. 64 m². Łazienka, wc osobno.
Okna nowe, kuchnia połączona z dużym pokojem.
Cena: 190 000 zł.
15. WODZISŁAW ul. Górnicza. Komfortowe mieszkanie 1-pok. przerobione na 2-pok.. Łazienka wykafelkowana. Kuchnia z oknem i połączona z pokojem. W
całym mieszkaniu wymieniona stolarka drzwiowa i
okienna. Mieszkanie częściowo umeblowane. Cena:
105 000 zł.
16. WODZISŁAW, ul. PCK, 2-pok. mieszkanie o pow.
44,5 m², położone na IV p., kuchnia z oknem, balkon.
Cena: 89 500 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
17. WODZISŁAW, M-3 ul. PCK. 2-pok. o pow. 46,88
m², II p. balkon, cena: 114 000 zł.
18. 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.

9. ODRA, ul. Rogowska. Budynek mieszk.-usług..
Parter: część usługowa o pow. 136 m², składająca
się z sali bankietowej z barkiem, 2 wc, kuchnia z pełnym wyposażeniem gastronomicznym, wc dla personelu, pomieszczenie ciemne na produkty sypkie,
2 pomieszczenia na naczynia, pomieszczenie na lodówki i warzywa. Piętro - mieszkanie o pow. 140 m²,
4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, poddasze o pow.
70 m² do zagospodarowania. Parcela: 930 m². Cena:
580 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

15. PSZÓW, dom piętrowy, częściowo podpiwniczony, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, wc, hol, garaż,
Parcela: 600 m². Cena: 395 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI
TYLKO SPRZEDAJĄCY.

16. WODZISŁAW. Dom – stan surowy zamkniety o
pow. użyt. 136 m², pow. całk. 210 m², 5 pokoi, kuchnia, jadalnia, 2 łazienki, kotłownia, garaz, 2 garderoby. Parcela: 1 839 m². Cena: 349 000 zł.
17. WODZISŁAW ul. Pszowska. Dom typu wysoki parter z 1989 roku. Parter: kotłownia, łazienka, kuchnia,
3 pokoje, piętro: 4 pokoje, łazienka, kuchnia 2 balkony, CO węglowe. Parcela: 4 028 m². Na parceli znajduje się budynek gospodarczy. Cena: 590 000 zł.
18. WODZISŁAW. Dom wolnostojący o pow. 220 m² z
roku 1991. Parter: kuchnia, spiżarka, łazienka, salon,
przedpokój, wiatrołap, półpiętro: 3 pokoje, piętro:
4 pokoje, łazienka, kuchnia. CO węglowe i gazowe.
Garaż na 3 samochody w budynku. Dom położony
jest 2 km od centrum miasta. Parcela: 933m². Cena:
550 000 zł
19. WODZISŁAW – ZAWADA, ul. Dzika. Dom piętrowy,
idealny na dwie rodziny. 5 pokoi, 2 łazienki, kuchnia.
Podpiwniczony całkowicie. Okna nowe PCV. Parcela:
około 700m². Na parceli znajduje się garaż na dwa
samochody. Cena: 290 000 zł.
20. WODZISŁAW. Dom o wysokim standardzie pow.
użyt. 317 m². 9 pokoi, kuchnia, 3 łazienki z wc, ogród
zimowy, garaż, 2 balkony, piwnica, strych. Parcela:
1 810 m². na parceli znajduje się budynek gosp. i letnia altanka. Cena: 645 000 zł.

na dwie rodziny, podpiwniczony całkowicie. Parter:
5 pokoi, kuchnia, łazienka, piętro: 5 pokoi, kuchnia,
DO WYNAJĘCIA:
łazienka. Parcela: 2 800 m² - zagospodarowana.
Na parceli znajdują się 2 garaże, cena: 299 000 zł. 1. LUBOMIA, Korfantego, pom. handl.-usług. parter
pow. ok. 200 m² cena najmu 1000 zł/ m-c, piętro, ok.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
200 m² - czynsz 1000 zł/ m-c.
Goplany
(Grodzisko).
7. MARKLOWICE ul.
Komfortowy dom mieszkalny o pow. użyt. 198 m². 2. PSZÓW - Krzyżkowice. Do wynajęcia murowany
9 pokoi, kuchnia połączona z jadalnią, 3 łazienki (2 budynek piętrowy soc.-biur. o pow. użyt. 214 m² +
murowany budynek garażowy o pow. użyt. 123 m²
łazienki wykafelkowane, 1 łazienka do wykafelkowa+ parcela około 4000 m². Czynsz najmu 3 600 zł.
nia) CO: olejowe, dach dwuspadowy pokryty gonta/ 1 m-c
mi, okna nowe PCV. W piwnicy i na tarasie szyby antywłamaniowe. Dom oddany do użytku został w 2001 3. RADLIN, ul. Domeyki. Do wynajęcia działka o pow.
roku. Podpiwniczony całkowicie. Garaż połączony z 3 865 m². Dojazd droga asfaltowa. Przeznaczenie:
domem na dwa samochody. Parcela: około 3000 m². auto komis, wystawki, itp. Cena najmu 1,50 zł za / 1
m². Cena podlega negocjacji.
Dom w pełni umeblowany. Cena: 590 000 zł.
4. RADLIN, ul. Solskiego. Komfor. 2-pok. mieszk.
8. MSZANA, ul. Wodzisławska. Komfortowy par36,72 m², III p. w niskim bloku. Po remoncie (03.2011)
terowy dom o pow. 120 m² częśc. podpiwniczony. Okna PCV, Ściany w gładzi. Łazienka wykafelkoParter - salon z kominkiem połączony z kuchnią, po- wana, suﬁt podwieszany, oświetlenie halogenowe,
kój mały, łazienka, poddasze - sypialnia, 1 pokój, duża kabina prysznicowa. Piec gaz. 2-funkcyjny. Inst.
łazienka, garderoba. Co: gaz + węglowe (2 piece). wodna, elektr. nowa, c.o. w miedzi. Inst. ant. i inParcela: 857 m². Na parceli garaż + wiata. Działka ternet. Czynsz na 1 osobę 118 zł. Cena: 119 000 zł.
ogrodzona i zagospod., plac wybrukowany. Cena: Możliwość wynajmu mieszkania: czynsz + opłata za
450 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
najem 1 118 zł + kaucja 3 000 zł.

5. RZUCHÓW ul. Rybnicka. Do wynajęcia na I piętrze lokal biurowy o pow. 100 m², składający się z
jednego dużego pomieszczenia, pomieszczenia na
łazienkę i kuchnię. Przed budynkiem duży parking.
Lokal znajduje sie w budynku hurtowni materiałów
budowlanych Firmy GOLD, położony przy drodze nr
49 trasa Racibórz - Rybnik . Czynsz za 1 m-c 1 200 zł
brutto (do negoc.) + media.
6. WODZISŁAW, ul. Bogumińska do wynajęcia działka o pow. ok. 3000 m², przezn.: auto komis, działal.
wystawiennicza, czynsz: 2,50 zł/ 1 m².
7. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Do wynajęcia budynek o pow. 140 m² na działalność gospodarczą.
Budynek przygotowany jest pod aptekę - zgodne z
prawem farmaceutycznym. C.o. gazowe. Dach dwuspadowy pokryty onduliną. Parcela: 2 217 m². czynsz
najmu 2 000 zł / 1 miesiąc.

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.

27. WODZISŁAW. Działka budowlana o powierzchni
861 m². Dojazd drogą asfaltową. Media do podłączenia. Cena: 41 500 zł.

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. GORZYCZKI ul. Raciborska. Działka 7.099 m² w
sąsiedztwie lasów w terenach mieszkalnictwa pensjonatowego. Media w granicy (prąd, woda, gaz) szerokość 50,5 m. 800 m od zjazdu z autostrady. Dojazd
drogą asfaltową, cena: 560.000 zł.

29. 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.

9. KONIAKÓW. Działka widokowa o pow. 1 634 m²,
położona w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowa jednorodzinna z towarzyszącymi
obiektami nieuciążliwych usług komercyjnych i pu8. WODZISŁAW, do wynajęcia murowana hala han- blicznych. Uzbrojenie do podłączenia: kanalizacja,
dlowo-usługowa o pow. 1 150 m². Wysokość hali 7 woda, energia. Blisko wyciągi narciarskie. Cena: 109
m. Dodatkowe pomieszczenia to: jadalnia, szatnia, 3 000 zł.
wc. Czynsz 20 zł / 1 m².
10. ŁAZISKA. Działka bud. o pow. 2 827 m², otoczona
9. ŻORY, ul. Rybnicka. Do wynajęcia 4 pom.biuro- lasem. Pozwolenie na budowę, projekt domu partewe o pow. 280 m² w nowo wybudowany budynku rowego z poddaszem mieszkalnym o pow. 220 m².
handlowym, położone na I piętrze. Parking na pose- Wymiary działki 28 x 100m. Cena: 130 000 zł.

28. WODZISŁAW, ul. Chrobrego Działka bud. o pow.
925 m². Dojazd bezpośrednio z ul. Chrobrego. Cena:
49 900 zł. Do negoc..

30. 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.
31. 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.
32. WODZISŁAW, Turzyczka, ul. Starowiejska. Działka
rolna o pow. 3 066 m² z możliwością przekształcenia
na budowlaną. Cena: 99 000 zł.
33. 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.
34. 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.

sji. Dojazd droga asfaltowa. Czynsz najmu 30 zł/1 m² 11. PAWŁOWICE, ul. Pszczyńska. Działka o pow.
3 091 m², połozona w terenach MN1, R przy głównej
brutto do negoc.. Firma.
ulicy Pszczyńskiej. Kształt działki trójkąt. Do ulicy
Pszczyńskiej przylega 65 m. Uzbrojenie do podłączeOBIEKTY DO SPRZEDANIA
nia. Cena: 119 000 zł.
1. PSZÓW – ul. Konopnickiej. OKAZJA! NISKA
CENA! Budynek mieszkaniowo-usługowy o pow. 12. PSZÓW ul. Lubomska. Działka siedliskowa o pow.
użyt. 183 m². Stan surowy zamknięty. Okna PCV, 2553 m². (obecnie jest w trakcie przekształcenia na
dach dwuspadowy pokryty dachówką, parcela: tereny mieszkaniowe) cena: 49 000 zł.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
528 m², całkowicie ogrodzona. Cena: 239 000 zł.
13. PSZÓW, ul. Kolberga. Działka mieszk. o pow.
35. WODZISŁAW – JEDŁOWNIK, ul. Słowiańska.
1
379
m²,
położona
w
drugim
pasie
zabudowy.
2. PSZÓW, ul. K. Miarki. Do sprzedania budynek hanDziałka o pow. 3 530 m², położona w terenach
dlowo-usługowy o pow. użytkowej 250 m², poddasze Szerokość działki 27 m. Cena: 62 000 zł. PROWIZJĘ mieszk. Uzbrojenie do podłączenia. Cena: 99 000 zł.
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
do zagospodarowania (idealnie nadaje się na mieszPROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
kanie). Parcela: 563 m², cena: 123 000 zł. Istnieje 14. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka bud. pow. 1700 m²,
możliwość zakupu osobno piekarni za cenę 80 000 dojazd drogą asfaltową, media przy działce. Cena: 79
zł oraz sklepu za cenę 43 000 zł PROWIZJĘ PŁACI TYLKO 000 zł.
SPRZEDAJĄCY.
15. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka budowlano-rolna
3. RYDUŁTOWY, ul. Jadwigi. (targowisko). Pawilon o pow. 4 551 m², cena: 109 000 zł.
handl.-usług. pow. 26 m², sala sprzedaży 19 m² + 16. PSZÓW, ul. Karola Miarki działka bud.-rolzaplecze 7 m² oraz WC. Okna PCV. CO we własnym na o pow. 5 107 m². Na działce znajdują się
zakresie (obecnie jest elektryczne). Parcela: 59 m². 2 budynki murowane do rozbiórki, cena: 70 000 zł.
Cena: 71 980 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
17. PSZÓW, ul. Niedurnego. Działka o pow. 4 503m²,
4. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Budynek mieszk.- położona na terenach mieszk.-rolnych. Dojazd drogą
usług. pow. użyt. 140 m², pow. ogólna 210 m². utwardzoną. Szerokość działki około 20 m. W cenie
Podpiwniczony całkowicie, wysokość piwnic 2,5 m i zawarto również działkę rolną o pow. 1350 m², (odda2 m. Budynek przygotowany jest pod aptekę zgodnie lona od przedmiotowej działki około 400 m). Cena za
z nowym prawem fermaceutycznym. CO: gazowe. całość: 69 000 zł.
Parcela: 2 217 m². Cena: 550 000 zł.
18. RADLIN, ul. Wrzosowa. Działka o pow. 8 120 m²,
5. WODZISŁAW, ul. Górnicza. Magazyn o pow. 442 3/4 działki jest na terenach mieszkaniowych. Działka WODZISŁAW, osiedle 30 lecia. Mieszkanie 3
m² położony w terenach przemysł. o konstrukcji sta- uzbrojona w wodę, energię, szambo. Na działce znaj- pok. o powierzchni 55,16 m², IIp. w niskim
lowej, ściany i dach - blacha, posadzka betonowa. duje się piętrowy budynek murowany o wym. 9 x 7 bloku. Okna nowe PCV od strony południowej
parcela: 550 m² z możliwością dokupienia sąsiedniej m. Parter: dwa garaże, piętro: pom. socjalne o wyw oknach żaluzje zewnętrzne, nowy junkers.
parceli (teren przemysłowy) w zależności od potrzeb sokości 2,20 m. Dojazd drogą utwardzoną - około 100
W mieszkaniu wymieniona instalacja wodno- do 2 hektarów. Cena za 1 m² - 122 zł. Cena: za ma- m. Cena: 199 000 zł.
kanalizacyjna na PCV. Mieszkanie posiada
gazyn: 366 000 zł.
19. RYBNIK, ul. Wodzisławska. Działka komercyjna
duży (6 m) balkon. Blok ocieplony styropianem
os.
Dąbrówki. o pow. 3 330 m². Działka położona jest w terenach
6. OKAZJA! WODZISŁAW ŚL.,
Własnościowy lokal handl.-usług. o pow. 32,80 m². zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren usług 12 cm, otynkowany. Do mieszkania przynależna jest piwnica. Cena: 119 900 zł.
CO z sieci, woda ciepła z sieci. Idealnie nadający się o dowolnej funkcji. Cena: 799 000 zł.
na gabinet lekarski, punkt apteczny, zakład kosme- 20. RYDUŁTOWY, ul. Łokietka. Do sprzedania działka
tyczno-fryzjerski itp. Cena: 105 000 zł.
bud., prostokąt o pow. 1 560 m². Uzbrojenie do pod7. WODZISŁAW, ul. Górnicza. Obiekt mag.-usług.- łączenia. Dojazd drogą asfaltową. Działka ogrodzona
biurowy (2 hale, możliwość wjazdu sam. ciężarowy- betonowym płotem. Cena: 98 500 zł.
mi). Parcela: około 1000 m². Cena: 498 000 zł.
21. OLZA, ul. Bogumińska. Działka budowlana o pow.
8. WODZISŁAW. Garaż murowany na osiedlu 3 131 m². Szer. działki 24 m. Cena: 75 000 zł.
Dąbrówki o pow. 17,40 m². Media: energia, c.o. z 22. TURZA ŚL., ul. Wodzisławska. Działka bud. o pow.
sieci. Cena: 31 000 zł.
2 028 m², szerokość działki 25 m, droga dojazdowa
asfaltowa, uzbrojenie obok działki, cena: 75 000 zł.

OFERTA SPECJALNA

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.

PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

23. 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
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

2. CZYŻOWICE ul. Nowa. Działka o pow. 8 851 m² 24. TURZA ŚL. ul. Powstańców. Działka budowlana
położona w terenach przemysłowych (usługi, produk- o pow. 2 963 m², dojazd droga asfaltowa wymiary
działki 41 x 70 m. Cena: 129 000 zł.
cja, handel, stacje paliw itp.) cena: 230 000 zł.
3. CHAŁUPKI, ul. Długa. Dwie działki bud.-rolne każ- 25. TURZA ŚL. ul. Zwycięstwa, 2 działki budowlane
da o pow. 2 500 m². Dojazd droga asfaltowa. Cena o pow. 889 m² - cena: 43 000 zł, 1 014 m² - cena:
48 000 zł. Szerokość działek 25 m. Działka rolna o
jednej działki 75 000 zł.
pow. 3 440 m² - cena: 31 000 zł.
4. GODÓW. Działka o pow. 2 194 m², dojazd z dwóch
stron. Z jednej strony droga asfaltowa, z drugiej grun- 26. WODZISŁAW ul. Bracka. Bardzo ładnie położona
towa. Woda na działce, energia obok działki, wymia- działka budowlana z rozpoczętą budową domu (obecnie wylane fundamenty i zalana płyta, projekt domu o
ry 17 x 129 m, cena: 52 000 zł.
pow. użytkowej 134 m²) działka o pow. 3 477 m², 1/3
5. GORZYCE ul. Prusa. Działka budowlana o po- działki zalesiona lasem mieszanym. Przyłącze energii
wierzchni 1 340 m², położona w drugim pasie za- i wody. Gaz obok działki do podłączenia. Oferta godbudowy. Wymiary działki 33 x 40 m. Teren płaski, na polecenia. Cena: 175 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO
uzbrojenie do podłączenia, cena: 63 000 zł.
SPRZEDAJĄCY.

RADLIN. Dom piętrowy idealny na dwie rodziny o powierzchni użytkowej 148 m², podpiwniczony, położony na parceli o powierzchni 1956
m². Parter: 2 pokoje, kuchnia, łazienka - po remoncie, hol, na piętrze 4 pokoje, duża łazienka
- po remoncie, strych do adaptacji. Dom z roku
1962 po generalnym remoncie. Okna nowe
PCV, nowe drzwi zewnętrzne, nowa instalacja
wodno- kanalizacyjna, elektryczna, nowy piec
do centralnego ogrzewania wraz z instalacją.
Dach drewniany kryty papą termozgrzewalną.
Na działce znajduje się budynek gospodarczy
wraz z garażem. Działka ładnie zagospodarowana, ogrodzona (częściowo płot z przęseł
kutych). Cena: 450 000 zł.

Powyżej tylko wybrane oferty. Pełna oferta w Internecie: www.domian.pl i gazeta „Inwestuj w nieruchomości”

ZAKŁAD STOLARSKI

LETNIA PROMOCJA!

Wykonuje:

www.oknadrzwischody.pl

*OKNA
*DRZWI
*SCHODY

Schody projektujemy
komputerowo.
Wysyłamy folder
na życzenie.

Sprawdź nas!

47-451 Bieńkowice, ul. Bojanowska 41
Tel./fax 32 419 62 99, 601 471 162, 601 842 529
Czynne pn. – pt. 700 – 1600, sob. 700 – 1300

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

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

44 reklama
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