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STRON

Wśród ryb czuje się jak ryba w wodzie

Sportowy festyn na „trzydziestce”

Niektóre znaczki Witolda Klemenczaka
są warte kilkaset euro.

Adam Małysz przemawiający z telebimu do mieszkań 12
ców, a na scenie Grzegorz Lato, prezes PZPN.
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Jak nasi posłowie próbują obejść prawo
Kandydaci w wyborach do
parlamentu nie mogą prowadzić kampanii wyborczej,
bo ona formalnie nie ruszyła. Prześcigają się więc w
sztuczkach i pomysłach jak
obejść prawo i już teraz, po
czterech latach, przypomnieć
o sobie. Poseł Ryszard Za-

wadzki, którego wizerunek
widnieje na autobusach komunikacji miejskiej promuje
październikowe
spotkanie
absolwentów Zespołu Szkół
Technicznych w Wodzisławiu. Krzysztof Gadowski z
bilbordu zaprasza na swoją
stronę internetową, a Marek

Krząkała przy wykorzystaniu
dużych powierzchni reklamowych promuje kartę I-C-E
mającą ułatwiać pomoc poszkodowanym w wypadkach. Nie mniej ciekawa jest
akcja rybniczanki, która w
ostatnim czasie zaistniała w
szeregach SLD. Dr Magdale-

na Ogórek, przyszła „numer
2” na liście lewicy, zachęca
kobiety do badań mammograﬁcznych w ramach akcji
„Twoje zdrowie – Twój wybór”. Choć twarzą akcji jest
ktoś inny, to Ogórek widnieje
na plakatach, a kwiat (tulipan) z plakatu do złudzenia

przypomina dwójkę.
Podobnych sytuacji nie
brakuje w całym kraju.
Politycy prześcigają się w
obchodzeniu prawa. Państwowa Komisja Wyborcza
zwraca uwagę na działania
niezgodne z przepisami, ale
jest bezradna. – Możemy

Polityka mnie
nie interesuje

Radny grozi
rezygnacją
z mandatu jeśli
gmina nie
naprawi drogi

W minionych wyborach samorządowych
w Wodzisławiu uzyskał trzeci wynik. Choć
nie wszedł do drugiej tury, o mały włos nie
został wiceprezydentem. Co dziśJórobi
zef Szymaniec? (na zdj.)
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wydać jedynie opinię, ale
nie możemy nakazać właścicielom bilbordów łamiący prawo wyborcze zdjęcie
ich – wyjaśnia Krzysztof
Lorentz, dyrektor Zespołu
Kontroli Finansowania Partii
Politycznych i Kampanii.
Więcej str. 3

Niepełnosprawni
z pierwszeń
stwem
do zatrudnienia
w urzędzie

-

8

Wywiad na str. 9

Ksiądz Bogdan Rek z Paraﬁi św.
Jerzego w Rydułtowach był tego
rocznym stuprocentowym kan
dydatem do odznaki Złote Gra
bie. Okazało się, że wzór odznaki
jest wadliwy i nie może być ona
wręczana. Kornelia Newy, bur
mistrz Rydułtów znalazła wyjście
z sytuacji. Ksiądz Rek ma zostać
honorowym obywatelem miasta.

-

7

Uniknąć powtórki
z Chińczykami

Czy samorządy starają się ustrzec
przed powierzeniem inwestycji
podejrzanie tanim wykonaw
com? Czy w ogóle możliwe jest
odrzucanie ofert znacznie niż
szych niż kosztorys inwestorski?
I czy cena musi być decydującym
kryterium?
ISSN 1508-8820

9 7 7 1 5 0 8 882108

Bo im się chce…

Zbiornik przeciwpowodziowy
znów opóźniony i bez unĳnej dotacji

Kłopot
z uhonorowaniem
księdza

-

 4
29

Obecny w Lubomi dyrektor Regional
nego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gliwicach poinformował, że w tym

-

roku nie ma szans na złożenie do wo
jewody wniosku o zezwolenie na budo
wę zbiornika.

Więcej na str. 11

WODZISŁAW – Do wzięcia było 750 tysięcy zł

Wodzisław rezygnuje
z unĳnej dotacji
Projekt pn. „Misje gospo
darcze” zakładał promocję
terenów inwestycyjnych.
Szacowany był na 880 tys.
zł. Wniosek otrzymał doﬁ
nansowanie w wysokości
750 tys. zł. Miasto musia
łoby dołożyć jedynie 130
tys. zł. Prezydent z pienię
dzy zrezygnował.
– W tegorocznym budże
cie nie planowaliśmy tych
wydatków. Zgodnie z za
łożeniami zadanie miało
być realizowane w latach
2012 – 2013, a nie w tym
roku. Nastąpiła zmiana,
która nas zaskoczyła –

-

-

mówi Marcin Sieniawski,
kierownik biura promocji
i informacji Urzędu Mia
sta w Wodzisławiu.
Przypomnijmy,
że
wcześniej
Wodzisław
realizował podobny pro
jekt unijny. Promowano
tereny inwestycyjne pod
hasłem „Wodzisław Ślą
ski – Południowa Brama
Polski”. Obecnie miasto,
wspólnie z Pszowem,
Rydułtowami, Gorzyca
mi i Godowem realizuje
zadanie pn. Inwestycyj
na Unia Gmin. Promo
wanych jest 29 działek

-

-

-

przeznaczonych pod in
westycje. – Wycofanie
się z ostatniego przedsię
wzięcia nie oznacza, że
nie będziemy podejmo
wać działań zmierzają
cych do promocji i zbycia
terenów inwestycyjnych.
Przygotowaliśmy i złożyli
śmy już kolejny projekt na
lata 2012 – 2013. Wówczas
nie będzie problemów z
zabezpieczeniem w przy
szłorocznym budżecie
części funduszy – mówi
Marcin Sieniawski.

-

-

(raj)

„Wesołe podwórka” to inicjatywa grupy ludzi, którzy robią
wszystko, by dzieciom z Wilchw się nie nudziło. Gdy co środę
chodzą z megafonem po osiedlu i zapraszają na boisko, wielu
kręci głowami i puka się w czoło. Oni się nie zrażają i robią
swoje – bo im się chce…

Więcej str. 2
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W sprawie świadczeń
rodzinnych

– Od trzech lat na Wilchwach grupa zapaleńców bezinteresownie organizuje
zabawy dla dzieci z pobliskich blokowisk
WODZISŁAW

Ruszyły „Wesołe podwórka”

Pomysły
nie tylko nasze
Na boisko przychodzi kilkadziesiąt dzieci. Grają w piłkę,
rywalizują w szeregu konkurencjach, biorą udział w za-

prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc
listopad nastąpi do 30 listopada. Gdy wniosek traﬁ do
Ośrodka od 1 października do 30 listopada, wypłata
świadczeń przysługujących
za miesiąc listopad nastąpi
(red)
do 31 grudnia.

Program nie ma być ﬁkcją
POWIAT Radni powiatowi
przyjęli Powiatowy Program
Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego. Główne kierunki działania mają zmierzać
do ograniczania przestępczości. Aby program nie okazał się dokumentem, którego
nikt nie realizuje, Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku
działająca przy staroście postanowiła wyznaczać sobie
konkretne zadania i na bieżąco monitorować ich reali-

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Zabawy na betonowym boisku przy bloku 28 rozpoczynają się o godz. 10.30. Godzinę
wcześniej organizatorzy informują o tym przechadzając się
z megafonem po osiedlu. – Zapraszamy w każdą wakacyjną
środę – mówi Jarosław Świta,
przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 na
wodzisławskich Wilchwach.
Radna Teresa Rybka (przebrana w strój klauna, choć temperatura sięga 30 stopni) dodaje,
że wyjątkiem będzie 28 lipca
i 17 sierpnia, kiedy to w akcję
„Wesołe podwórka” włącza
się Wodzisławskie Centrum
Kultury. Pomaga także rada
rodziców miejscowej szkoły
oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Marcel. – Co tu dużo
mówić, są z nami fajni ludzie,
którzy nie narzekają, że się nie
da, ale biorą sprawy w swoje
ręce – dodaje Teresa Rybka.

WODZISŁAW Od 1 września w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej przyjmowane będą wnioski w
sprawie ustalenia prawa
do świadczeń rodzinnych
na nowy okres zasiłkowy
2011/2012. W przypadku,
gdy wniosek zostanie złożony do 30 września, ustalenie

Najmłodsi pokonywali slalom z pomocą dorosłych

jęciach plastycznych. – Jest
super i nawet ten upał nam
nie przeszkadza – mówią
Kalina Kołomańska i Kinga
Świstek. Repertuar zabaw jest
zróżnicowany. – Nasze pomysły z czasem się wyczerpują,
dlatego zapraszamy innych.
Są z nami wueﬁści i działacze
społeczni innych organizacji,
jak chociażby Towarzystwa
Charytatywnego Rodzina
– mówi Jarosław Świta.

Inicjatywę popiera
babcia
W ubiegłym roku na boisku zjawiło się prawie sto
maluchów. Przyprowadzają ich rodzice oraz dziadkowie. – Bawią się tutaj moje
wnuki. Już od tych trzech
lat. Są w dobrych rękach,
uśmiechnięte i zadowolone
ze wspólnej zabawy z rówieśnikami. Ponadto dostają napoje i coś słodkiego. Brawa

dla organizatorów – mówi
Irena Dymek. Inicjatywę
popiera gorąco także Małgorzata Smoleńska. – Kiedy
moje dzieci chodziły tutaj do
szkoły, takich akcji nie organizowano. Dzisiaj maluchy
mają okazję się dobrze zabawić. Warto naśladować
tych ludzi, którym chce się
to robić – przekonuje pani
Małgosia.

zację. Z tego powodu już na
początku czerwca starosta
Tadeusz Skatuła skierował
do włodarzy wszystkich
gmin powiatu wodzisławskiego apel o zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom letniego wypoczynku
organizowanego na ich terenie. Z kolei w sierpniu komisja planuje zapoznać się z
informacjami dotyczącymi
stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sanitarno-weterynaryjnego w powiecie.
(raj)

Słodka prezydencja

(raj)

REGION Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach uruchomił
dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych. Pierwsza
transza 7,8 mln zł traﬁ do czterech powiatów w województwie: Kłobuck, Tarnowskie
Góry, Będzin i Częstochowa.
Nie ma w tej grupie powiatu
wodzisławskiego. Nie ma go
także w grupie powiatów, które

otrzymają drugą transzę w wysokości 2,1 mln zł. W tym przypadku pieniądze przeznaczone
są na zwiększenie aktywność
zawodowej osób z grupy od
45 do 50 roku życia. Fundusze powędrują do powiatu w
Lublińcu, Pszczynie, Rybniku,
Będzinie, Bytomiu i Dąbrowie
Górniczej. – Występowaliśmy
o pieniądze na stworzenie no-

Bezpłatne porady

WODZISŁAW Zarząd
Koła Polskiego Związku
Niewidomych w Wodzisławiu oferuje bezpłatne porady psychoterapeutyczne.
Wszystko w ramach pro-

jektu „Rozwój umiejętności
umożliwiających zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych w powiecie
wodzisławskim”, który jest
doﬁnansowany ze środków

wych miejsc pracy dla osób po
45 roku życia oraz o dotację na
stworzenie własnej ﬁrmy. Niestety tym razem nie otrzymaliśmy środków – mówi Anna
Słotwińska-Plewka, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w
Wodzisławiu.
Przypomnijmy, że w tym
roku fundusze na aktywizację
bezrobotnych w powiecie wo-

dzisławskim są znacznie niższe
od puli ubiegłorocznej. Wynoszą ok. 5,5 mln zł. W ubiegłym
roku pieniędzy było prawie
trzy razy więcej. Choć mamy
połowę roku środków już prawie nie ma. Pozostały niewielkie kwoty na szkolenia i staże
dla ludzi po pięćdziesiątce i dla
niepełnosprawnych.

PFRON. Chętni mogą się
zgłaszać w siedzibie Koła
przy ul. ks. Kubsza, w każdy
czwartek, aż do końca listopada w godz. 16.00 – 18.00.
Z porad mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub ich
opiekunowie. Związek Nie-

widomych w Wodzisławiu
oferuje także inne porady w
zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością. Można z
nich skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. od
10.00 do 16.00. Szczegóły pod
(red)
nr tel. (32) 455 28 06.

(raj)

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Nie ma dodatkowych pieniędzy dla bezrobotnych

– Zapraszamy w każdy poniedziałek w godz. od 11.00 do 16.00
– mówi Kazimierz Mroczek z TMZW

WODZISŁAW Galeria Towarzystwa Miłośników Ziemi
Wodzisławskiej „Art. Wladislavia” w każdy poniedziałek
prowadzi akcję pn. „Słodka
prezydencja”. Przed galerią
znajdującą się na wodzisławskim rynku można otrzymać
bezpłatnie broszurki związane z informacją o prezydencji
Polski w UE. Każdy zainteresowany może też poczęstować
się cukierkami, których zakup

sﬁnansowało biuro europosła
Marcinkiewicza.
Bogdana
– Poprzez tego typu przedsięwzięcia chcemy z jednej strony przybliżyć mieszkańcom
zagadnienia związane z Unią
Europejską, a z drugiej promować własne przedsięwzięcia, jak chociażby wystawę o
Górnym Śląsku – mówi Kazimierz Mroczek z Towarzystwa
Miłośników Ziemi Wodzisław(raj)
skiej.
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REGION

– Choć kampania wyborcza jeszcze nie ruszyła, na banerach i bilbordach nie brakuje kandydatów do parlamentu

Tegoroczna
kampania
wyborcza miała stać pod
znakiem merytorycznych
dyskusji, konkretów i ciekawych projektów reform, nie
zaś wyścigu PR-owców, którzy są mistrzami w kreowaniu osobowości. I choć na
dobre się jeszcze nie zaczęła, już widać efekty nowego
podejścia do tematu. Bo choć
ustawa ma blokować agitację
wyborczą na bilbordach, politycy i tak się na nich pojawiają – w tym wypadku jednak
w innej zupełnie roli.
Poseł promuje zjazd
absolwentów
Fotograﬁa posła Ryszarda
Zawadzkiego z PO pojawia
się na 4 autobusach komunikacji miejskiej. Z naklejonego baneru parlamentarzysta
promuje zjazd absolwentów
Zespołu Szkół Technicznych
w Wodzisławiu. Przez lata
był dyrektorem tej szkoły, a
obecnie działa w komitecie
organizacji obchodów 50-lecia tej placówki. Kto zapłacił za reklamę? – Biuro
poselskie – odpowiada Rafał
Połednik, szef biura posła
Ryszarda Zawadzkiego. Dlaczego? – To jest między innymi informacja o działalności
posła – odpowiada Połednik.
Zapewnia, że nie jest to kampania wyborcza, a okres w jakim banery się pojawiły nie
jest przypadkowy. – Kilka
miesięcy wcześniej zachęcaliśmy do przekazywania
1% podatku dla organizacji
z naszego regionu. Wówczas
liczba oklejonych autobusów
była nawet większa – dodaje
Rafał Połednik.
Chcemy nagłośnić
ważną akcję
Podobną akcję prowadzą partyjni koledzy posła
Zawadzkiego.
Krzysztof
Gadowski na bilbordach zachęca do odwiedzenia swojej
strony internetowej. Roman

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Jak posłowie próbują obejść prawo

Bilbord z wizerunkiem Marka Krząkały stoi m.in. przy ul. Jastrzębskiej w Wodzisławiu

Foksowicz, szef biura posła
Gadowskiego zapewnia, że
bilbordy sﬁnansowane zostały z prywatnych pieniędzy posła. Marek Krząkała
z kolei promuje kartę I–C–E.
Bilbord z jego wizerunkiem
pojawił się m.in. w Wodzisławiu przy ul. Jastrzębskiej.
– Ogółem mamy 4 takie tablice. Zapłacił za nie poseł z
własnych pieniędzy – mówi
Łukasz Kłosek, dyrektor biura posła Marka Krząkały.
– Nasza akcja trwa od ponad
roku. Przekazujemy karty
przede wszystkim dzieciom
i młodzieży. Teraz z pomocą tych bilbordów chcemy
wszystkich zachęcić do odebrania dokumentu. Ogółem
wydaliśmy już ich prawie 60
tysięcy w ciągu całej akcji
– dodaje Kłosek.
Czym jest I–C–E? To karta „in case of emergency”.
Wypełniamy ją numerami
bliskich, którzy mają być powiadomieni o naszym stanie
zdrowia, np. po wypadku.
Dlaczego jednak bilbordy
z tak ważną inicjatywą pojawiają się dopiero teraz
– z początkiem czerwca, w
dodatku przed wyborami

parlamentarnymi? Marek
Krząkała podpisany jest jako
„poseł naszego regionu”, co
brzmi jak hasło wyborcze.
Również kolory na tablicy
przywodzą na myśl partię
Marka Krząkały. –Bilbordy
mają na celu promocję akcji
szczególnie w okresie licznych wakacyjnych wyjazdów. My po prostu chcemy
nagłośnić ważną akcję i dziwię się, że ludzie nazywają
to kampanią wyborczą – komentuje Łukasz Kłosek.
SLD dla zdrowia
Nie mniej ciekawa i ważna
jest akcja rybniczanki, która
w ostatnim czasie zaistniała
w szeregach SLD. Dr Magdalena Ogórek, przyszła „numer
2” na liście lewicy, promuje
badania mammograﬁczne
w ramach akcji „Twoje zdrowie – Twój wybór”, w którą
zaangażowała nawet Edytę
Pazurę, żonę znanego aktora.
Odkąd jednak potwierdziła
się wiadomość o obecności
rybniczanki na liście SLD,
lokalni politycy i działacze
poddają intencje akcji w wątpliwość. Pytania mnożą się w
nieskończoność. Dlaczego

akcję w Rybniku promują
plakaty, na których widnieje
nie „twarz akcji”, czyli Edyta
Pazura, a właśnie Magdalena
Ogórek? Dlaczego ta akcja
wypłynęła dopiero teraz? I
chyba najciekawsze pytanie
– dlaczego kwiat (tulipan)
widniejący na plakacie do
złudzenia przypomina dwójkę. – Tulipany są symbolem
sławy, lecz nie o to w tej akcji
chodzi – zapewnia pomysłodawczyni i koordynatorka.
– Nie wiem, jakimi kryteriami kierują się ludzie, którzy
tak oceniają akcje promujące
zdrowie, ratujące życie. Jeśli
przynajmniej jedną z tych

pań, które przyszły na badanie, udało się dzięki tej akcji
uratować, to nie interesuje
mnie, jak ludzie na to patrzą
– tłumaczy Magdalena Ogórek. – Sama straciłam mamę,
która zachorowała na raka i
przegrała walkę – dodaje.
Mogą czy nie mogą?
Agitacja wyborcza poza
okresem kampanii jest zabroniona. Ponadto ustęp
czwarty artykułu 110. Kodeksu Wyborczego stanowi, że w samej kampanii:
„zabrania się umieszczania
plakatów wyborczych o powierzchni większej niż 2 m

kw.”. Jest to wynik działań,
mających na celu zniesienie
walki na bilbordy, jaką mieliśmy okazję oglądać cztery
lata temu. Jednak, czego artykuł nie określa, bilbordy
kandydatów niekoniecznie
muszą mieć charakter polityczny. Agitacja to bowiem
(według kodeksu) „publiczne
nakłanianie lub zachęcanie,
do głosowania w określony
sposób lub do głosowania
na kandydata określonego
komitetu wyborczego”. Kodeks wyborczy zaskarżono
do Trybunały Konstytucyjnego. Decyzja ma zapaść 20
lipca.
(mark, raj)

KOMENTARZ
Prezydent Bronisław Komorowski ogłosił, że
wybory parlamentarne odbędą się 9 października. Oﬁcjalnie ma to potwierdzić w sierpniu.
Dopóki tego nie zrobi, nie można prowadzić
kampanii wyborczej. Kandydaci do parlamentu na kolejną kadencję nie są w ciemię bici i
sobie z tym radzą. Prowadzą kampanię nieoﬁcjalnie promującą różne inicjatywy społeczne.
Chwała im za to. Pozostaje jednak niesmak
i pytanie, dlaczego obudzili się teraz? Oczywiście większość powie, że tak jest co cztery
lata. Aktywność wzrasta wraz ze zbliżającą się

datą wyborów. W tym roku dochodzi do tego
jeszcze jeden ważny argument. Nowy Kodeks
Wyborczy zabrania m.in. umieszczania plakatów wyborczych o powierzchni większej niż
2 m kw. Jeśli Trybunał Konstytucyjny nie podważy tego zapisu, agitacja z wykorzystaniem
bilbordów czy banerów podczas kampanii wyborczej będzie zabroniona. Stąd pojawiają się
one już teraz, przed kampanią. W ten sposób
stanowiący prawo pokazują jak można je skutecznie obejść.
Rafał Jabłoński

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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3 tysiące ton soli rezerwuje Powiatowy Zarząd Dróg

Po wpadce w minionym roku
już zamawiają sól na zimę
Kierowcy doskonale pamiętają sytuację z grudnia
ubiegłego roku. Jeszcze nie
nastała kalendarzowa zima
a w PZD zabrakło soli do
posypywania dróg powiatowych. Jeden z kierowców zawiadomił nawet prokuraturę,
oskarżając PZD o narażenie
życia i zdrowia kierowców.
Organy ścigania już na
wstępnym etapie uznały, że
zarzuty są nieuzasadnione i
nie wszczęły postępowania.
Odpowiedzialni za zimowe
utrzymanie dróg tłumaczyli,
że dostawca nie wyrabia się
z zamówieniami.

POWIAT

Możemy zamówić
mniej
W ubiegłym roku wykorzystano 1100 ton soli. Umowę
na jej dostawę podpisano
16 października. W 2009 r.
umowę podpisano jeszcze
później, bo 30 października. W tym roku procedurę
znacznie przyspieszono. Wiele wskazuje na to, że umowa
zostanie podpisana jeszcze
w wakacje. Ogłoszono już
przetarg, który zostanie rozstrzygnięty w lipcu. Zgłosiły
się dwie ﬁrmy. Zamówienie
obejmie 2500 tys. ton soli.
Nie oznacza to, że tyle PZD

będzie musiało kupić. – Na
taką ilość będzie musiał być
przygotowany dostawca. Jeśli zima będzie łagodniejsza,
to kupimy mniej – wyjaśnia
Józef Żywina, wicedyrektor
PZD. Dodaje, że sól będzie
musiała być dostarczona do 3
dni po telefonicznym zgłoszeniu potwierdzonym faksem.
500 ton kary
Ogólnie soli w PZD będzie
więcej. Około 200 ton to rezerwa z ubiegłego sezonu,
natomiast dodatkowe ponad
500 ton ma jeszcze dostarczyć ﬁrma odpowiedzialna

za ubiegłoroczne opóźnienia. – W trakcie niełatwych
negocjacji doszliśmy do porozumienia. W zamian za
kary umowne ﬁrma dostarczy nam dodatkową ilość
soli. Ma ona traﬁć na naszą
bazę do końca września, co
jest dla nas korzystne. Sól nie
będzie niepotrzebnie zalegać w naszej bazie. – Mam
nadzieję, że przyspieszenie
procedury związanej z zakupem soli uchroni nas przed
niespodziankami jakie miały
miejsce w ubiegłym roku –
podsumowuje Józef Żywina.
(raj)

FOT. TOMASZ RAUDNER

POWIAT –Ponad

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 19 lipca 2011 r.

Zatoczki autobusowe po obydwu stronach ul. Strzelców
Bytomskich już są, brakuje jeszcze zadaszenia

RYDUŁTOWY Trzy nowe

wiaty pojawią się na przystankach w mieście. Dwie wiaty
staną przy zmodernizowanej
ul. Strzelców Bytomskich.
Każda kosztowała 1900 zł.
Do tego jedna wiata zostanie
zamontowana na przystanku
przy ul. Raciborskiej, niedaleko Zakładu Gospodarki Komunalnej. O ustawienie tam

nowego zadaszenia od lat zabiegali mieszkańcy Osiedla
Na Wzgórzu i tamtejsi radni.
Obecna wiata jest w fatalnym
stanie technicznym. – Nowe
zadaszenie już mieliśmy, ale
zawsze coś stawało na przeszkodzie przed montażem
– mówi Krzysztof Jędrośka,
sekretarz miasta.
(tora)

– Jak miasta i gminy bronią się przed podejrzanie niskimi ofertami w przetargach?

Uniknąć powtórki z Chińczykami
– jak skutecznie dokończyć inwestycję
Głośne na cały kraj problemy z chińskimi ﬁrmami,
które obiecały wybudować
za pół darmo autostrady,
skłoniły nas do sprawdzenia,
czy miasta i gminy starają się
ustrzec się przed powierzeniem inwestycji podejrzanie
tanim wykonawcom. Czy w
ogóle możliwe jest odrzucanie ofert znacznie niższych
niż kosztorys inwestorski? I
czy cena musi być decydującym kryterium?

krótki, bo dwumiesięczny
termin realizacji. Z kolei wynagrodzenie miało być płatne ryczałtem, bez możliwości
późniejszego negocjowania
wysokości. – W sytuacji,
kiedy okazałoby się, że są
problemy, bo wykonawca
źle wyszacował inwestycję
i potem po podpisaniu umowy próbowałby z nami negocjować wartość lub chciałby
odstąpić od umowy, to tak naprawdę mogłoby to inwestycję położyć – mówi Tomasz
Dzierżawa, zastępca burmistrza Pszowa. Nawet gdyby
urząd jeszcze nie zapłacił nierzetelnej ﬁrmie, to musiałby
ogłaszać nowy przetarg, przesuwać termin, a boiska dalej
by nie było. Tego za wszelką
cenę urzędnicy chcieli uniknąć.

Burmistrz pyta
o szacunki
Nasze samorządy, na tyle,
na ile pozwala im prawo,
starają się nie dopuścić zbyt
tanich ﬁrm. Konkretny przykład z ostatnich dni pochodzi
z Pszowa i dotyczy przetargu
na budowę boiska do piłki
ręcznej przy szkole podstawowej w Krzyżkowicach. Nawet o połowę taniej
Najniższa oferta była niższa
Podejrzenia okazały się
o około 23 procent od koszto- słuszne. Okazało się, że autor
rysu inwestoroferty skłamał.
Zgodnie z wyskiego i średnio
– Jeszcze 5-6 lat
mogami przeniższa o około
temu oferta niższa o targu dołączył
20 procent od
p o z o s t a ł yc h 20% od kosztorysu
oświadczenie,
czterech ofert. uznawana była za
że zobaczył teDysproporcja rażąco niską. Teraz
ren przyszłej
nie była więc na przykład przy
budowy. Tymrażąca. Mimo robotach budowlaczasem w ogóle
wszystko bur- nych w grę wchodzą nie pojawił się
w szkole. Odpomistrz zwrócił oferty o 50-60%
wiadając burmisię na piśmie do niższe od kosztorywłaściciela ﬁr- su – mówi Dariusz
strzowi napisał,
my z pytaniem,
Szymczak, wicepre- że wycofuje się
z powodu nieczy właściwie
zydent Wodzisławia. doszacowania
oszacował swoją ofertę. Inweinwestycji. Rostycja miała restrykcyjnie botę dostała druga z kolei
zakreślone ramy czasowe, ﬁrma. Oczywiście nie ma

Odrobić
gwarancji, że spisze się na Kwoty odbiegają od
stracone pieniądze
medal. Formalnie spełniła siebie nawet o jedno
Do tej pory inwestycją
jednak wszystkie wymogi, zero
O tym jak ułomne jest prawo w Pszowie o największym
zapewnia też terminowe wyw zakresie zamówień publicz- stopniu ryzyka była budowa
konanie zlecenia.
W pozostałych miastach nych przekonał się Wiesław chodnika przy ul. Kolberga.
Blutko, prezes Według kosztorysu zadanie
powiatu woPrzedsiębiorstwa powinno kosztować ponad
dzisławskie– Marzy mi się, aby Wodociągów i 1,7 mln zł. Tymczasem najgo sytuacji z
Kanalizacji
w niższa oferta wynosiła nieco
wycofaniem można było odWo d z i s ł aw i u . ponad 600 tys. zł. Tutaj dyssię ﬁrmy po rzucać najniższą i
Obecnie ﬁrma, proporcja była już rażąca.
b l i ż s z y m najwyższą ofertę, a
którą on kieruje – Wtedy na nasze zapytanie
s p r a w d z e - pozostałe rozpatrybuduje kanali- dostaliśmy odpowiedź, że jak
niu
oferty wać. Wówczas bynie było. Nie łaby większa szansa zację w ramach najbardziej wszystkie czynniunijnego Fundu- ki zostały uwzględnione przy
oznacza to, na powodzenie
szu Spójności. ustalaniu oferty. Więc podpiże samorzą- inwestycji – mówi
dy nie miały Wiesław Blutko, pre- Inwestycja pro- saliśmy umowę, a zlecenie
wadzona jest na zostało wykonane. Ale nawątpliwości.
zes wodzisławskich terenie czterech sze obawy mogły się potem
– Kilka razy
wodociągów.
gmin
powiatu potwierdzić, bo okazało się,
występowaliwodzisławskie- że ta ﬁrma zleciła podwykośmy do ﬁrm
o uzasadnienie podejrzanie go, a jej wartość może sięgnąć nanie inwestycji komuś inneniskiej ceny i dodatkową nawet 200 mln zł. Kilka tygo- mu, kto miał wobec tej ﬁrmy
kalkulację. Za każdym ra- dni temu z terenu budowy w duże zobowiązania. A przy
zem otrzymywaliśmy kon- wodzisławskiej dzielnicy Ra- okazji innych przetargów
kretne informacje. Nie było dlin II wyrzucono ﬁrmę,która ﬁrma ta już inaczej wyceniakonieczności
odrzucenia miała bardzo duże opóźnie- ła usługi jakby próbując odoferty. Warto dodać, że rażą- nia. Kolejny przetarg dopiero robić to, czego nie zarobiła
chcąc wejść na
co niskiej ceny nie można tłu- zimą, więc rok
rynek z bardzo
maczyć na przykład rabatem został stracony.
konkurencyjdla zamawiającego czy poli- – Niestety mu- – Niektóre ﬁrmy
ną ceną – mówi
tyką cenową ﬁrmy – mówi simy wybierać walczą o przetrwaTomasz DzierDariusz Szymczak, wicepre- ofertę najtańszą nie. Jeśli nie mają
żawa. Krzyszzydent Wodzisławia. Doda- i potem mamy zleceń, a nie chcą
skutki zwalniać pracownitof Jędrośka,
je, że podejście do oceniania tego
sekretarz miaofert przetargowych w prze- – mówi Blutko. ków, to dają ceny
ciągu ostatnich lat znacznie – Marzy mi się, poniżej kosztów, by- sta Rydułtowy
się zmieniło. – Jeszcze 5-6 lat aby można było leby mieć na wypła- mówi, że niemal w każdym
temu oferta niższa o 20% od odrzucać najniż- ty – mówi Krzysztof
przetargu pojakosztorysu uznawana była za szą i najwyższą
Jędrośka sekretarz
wia się jedna
rażąco niską. Teraz na przy- ofertę, a pozomiasta Rydułtowy
oferta znacznie
kład przy robotach budowla- stałe rozpatryniższa od pozonych w grę wchodzą oferty wać. Wówczas
o 50-60% niższe od kosztory- byłaby większa szansa na po- stałych. Kwoty odbiegają od
su – mówi prezydent Szym- wodzenie inwestycji – dodaje siebie nawet o jedno zero.
Najniższe oferty są bacznie
Wiesław Blutko.
czak.

sprawdzane. – Przekonujemy
się, że niektóre ﬁrmy walczą
o przetrwanie. Jeśli nie mają
zleceń, a nie chcą zwalniać
pracowników, to dają ceny
poniżej kosztów, byleby mieć
na wypłaty – mówi Krzysztof
Jędrośka.
Trzeba uwierzyć
na słowo
Marek Gajda z Urzędu
Miasta w Radlinie uważa, że
w praktyce na etapie przetargu udowodnienie ﬁrmie czy
jej wyjaśnienia i argumenty
są wiarygodne jest bardzo
trudne. Nawet kontrolerzy
regionalnej izby obrachunkowej mówią, że praktycznie
jest to niewykonalne. Kiedyś
braliśmy jeszcze zaświadczenia z banków o zdolności
kredytowej oferentów. Z tym
był problem, bo banki nie zawsze chciały takie zaświadczenia wystawiać – mówi
Marek Gajda, urzędnik odpowiedzialny za kontakty z
mediami.
W efekcie jeśli ﬁrma spełniła wszystkie wymogi i mieści
się w kosztorysie, musi wygrać przetarg. Samorządy nie
mogą na przykład wybierać
ﬁrm, z którymi już wcześniej
udanie współpracowały. Z
prawnego punktu widzenia
byłoby to sprzeczne z wolną
konkurencją. Można na przykład regulować dostępność
przetargów stawiając wymóg
referencji. Firmy muszą się
wówczas wykazać np. dwiema podobnymi realizacjami
o zbliżonej wartości.
(tora, raj)
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Oskarżony o próbę zabicia żony

Kajakarz znalazł topielca

WODZISŁAW Prokuratura rejonowa przesłała do
sądu akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu Robertowi M. Oskarża go o próbę
zabicia małżonki nożem 18
listopada zeszłego roku w
Wodzisławiu. Podejrzany

się w wodzie zwłoki mężczyzny ujawnił kajakarz, który w
niedzielę 17 lipca pływał po
zbiorniku Balaton. Kajakarz
dokonał makabrycznego odkrycia około godz. 12.45 w
miejscu, gdzie kąpiel nie jest
dozwolona. W tym czasie
nad Balatonem plażowało
mnóstwo osób. Na miejsce

przyznał się do winy. Grozi
mu dożywocie. Na proces w
wydziale V karnym zamiejscowym w Rybniku Sądu
Okręgowego w Gliwicach
czeka w areszcie.
27-letni wodzisławianin
podczas śledztwa zeznał,

Mieszkaniec pomógł
złapać złodziei metalu

że do ataku na żonę skłoniły go konﬂikty rodzinne. Zadał małżonce kilka ciosów
nożem. Kobieta w stanie
ciężkim traﬁła do szpitala. Lekarzom udało się ją
uratować. Poszkodowana
tygodniami dochodziła do

WODZISŁAW Unoszące

siebie. Podejrzanego przebadali psychiatrzy. Nie mieli wątpliwości, że sprawca
podczas ataku na żonę był
poczytalny. Dodajmy, że
małżonkowie mają dwoje
dzieci.
(tora)

Złapany
na kradzieży napojów
WODZISŁAW W tymcza-

sowym areszcie poczeka na
proces 18-letni wodzisławianin przyłapany na kradzieży
napojów z witryny jednego ze
sklepów w centrum miasta.
Podejrzany razem z 15-letnim
kolegą w nocy z 13 na 14 lipca
wyłamali drzwiczki zabezpieczające witrynę chłodniczą.
Skradli napoje o wartości ok.
350 zł. Dzięki szybkiej informacji przekazanej przez anonimowego świadka, na miejsce
skierowano patrol policji.
Włamywacze zaczęli uciekać

wezwano policję, straż pożarną i pogotowie. Topielec
został wyciągnięty na brzeg.
Lekarz go reanimował, ale na
pomoc było za późno. Zmarłym okazał się 48-letni rybniczanin. Policjanci nie znaleźli
na ciele zewnętrznych obrażeń. Mimo wszystko prokurator zarządził sekcję zwłok.
(tora)

Uderzył
w pędzący motocykl
GORZYCE Kierowca ﬁata
brawo doprowadził do groźnego wypadku. W niedzielę
17 lipca około godz. 11.00 na
ul. Bogumińskiej 38-letni jastrzębianin skręcał w lewo
w ulicę dojazdową do sklepu. Nie zauważył jadącego z

kiedy zauważyli funkcjonariuszy. Policjanci szybko ich
zatrzymali. Podczas czynności procesowych policjanci wydziału kryminalnego ustalili,
że pełnoletni złodziej ma więcej kradzieży na sumieniu. Od
kwietnia do lipca dziesięć razy
włamywał się do placówek
handlowych i usługowych. Dopuścił się też jednego rozboju
na terenie Wodzisławia. 15 lipca Sąd Rejonowy aresztował
go tymczasowo. Grozi mu do
12 lat więzienia. Kompanem
zajmie się sąd rodzinny. (tora)

dużą prędkością motocykla
wyprzedzającego ciąg samochodów. Doszło do zderzenia.
23-latek kierujący kawasaki
ma poważnie uszkodzony
bark. Ma również uraz kolana. Przebywa w szpitalu w
Wodzisławiu.
(tora)

Sekcja zwłok wyjaśni
przyczynę śmierci wędkarza

WODZISŁAW, MARKLOWICE Szalejąca w czwartek

Straż miejska odzyskała pięć kratek

RADLIN 13 lipca przy pomocy mieszkańca Radlina
straż miejska złapała trzech
złodziei kratek metalowych
spod urzędu miasta. Brak
pięciu pokaźnych rozmiarów krat zauważono w środę rano. – Przeszukiwaliśmy
okoliczne skupy złomu. W
pewnym momencie odebraliśmy anonimowy telefon z in-

formacją, że ktoś widzi trzech
podejrzanie wyglądających
mężczyzn niosących metalowe kraty – relacjonuje Andrzej Porębski, komendant
Straży Miejskiej w Radlinie.
Złodzieje kierowali się do
skupu surowców wtórnych.
Straż miejska zaskoczyła ich
na ul. Lompy. Sprawcy zostali
przekazani policji.
(tora)

14 lipca burza spowodowała
dwa pożary domów jednorodzinnych. Najpierw około
godz. 15.30 od pioruna zapalił
się dach domu jednorodzinnego przy ul. Lipowej w Marklowicach. Płomienie objęły około
6 metrów kw. poszycia dachu.
Ogień nie przedostał się na
szczęście do wnętrza domu.
Kiedy strażacy walczyli z żywiołem błyskawica uderzyła
w dom jednorodzinny przy ul.

Czarneckiego w Wodzisławiu.
Tam z kolei ogień objął więźbę
dachową i ocieplenie pod poszyciem. Straty w obydwu pożarach sięgnęły kilku tys. zł.
– Wyładowania atmosferyczne
są przypuszczalną przyczyną
wybuchu pożarów. W okolicy
była burza z piorunami, zaś
poszycia dachowe pozbawione były instalacji elektrycznej.
Zatem wiążemy pożary z błyskawicami – mówi Jacek Filas,
dowódca JRG w Wodzisławiu.
(tora)

Pechowa wpadka

Okradł wędkarza na kempingu producenta narkotyków
SKRZYSZÓW Kompresor, wiadomił policję, która jeszcze
fotel, sprzęt wędkarski, kabel
i kilka butelek wódki skradli
złodzieje z kempingu przy
ul. 1 Maja. Sprawcy włamali
się 16 maja. 60-letni wędkarz
szybko odkrył włamanie. Po-

REKLAMA

tego samego dnia w pościgu
złapała jednego ze złodziei. To
19-letni mieszkaniec powiatu
wodzisławskiego. Skradzione
rzeczy były warte około 3 tys.
zł.
(tora)

MARKLOWICE 25-letni
marklowiczanin wpadł w ręce
policji, kiedy likwidował swoje
poletko konopi indyjskich przy
ul. Porzeczkowej. 15 lipca mężczyzna wkładał do samochodu

15 sadzonek konopi, kiedy natknął się na patrol policji. Rośliny wydały się policjantom
podejrzane. Za uprawę konopi
grozi do 3 lat więzienia.
(tora)

FOT. TOMASZ RAUDNER

FOT. TOMASZ RAUDNER

Uderzył piorun - dwa pożary

Poszukiwania trwały trzy dni

OLZA W środę 13 lipca
rano ze zbiornika wyłowiono zwłoki wędkarza. Rodzina
potwierdziła, że był to poszukiwany od soboty 31-letni
rybniczanin. Prokurator zarządził sekcję zwłok, która
pozwoli ustalić przyczynę
śmierci rybniczanina. Na ciele mężczyzny nie znaleziono
obrażeń zewnętrznych.
Przypomnijmy. Wędkarza
początkowo szukał 33-letni
kolega, z którym wybrał się
na ryby. Kolega wędkarza
zasnął i nie wiedział, gdzie
oddalił się 31-latek. Po prze-

budzeniu w nocy zaczął go
szukać. Po bezowocnym
przeszukaniu terenu powiadomił rodzinę kolegi. Bliscy
czekali na rybniczanina. W
niedzielę około godz. 14.00
zawiadomili policję. Mundurowi szukali zaginionego
z psem tropiącym. Z łodzi
pomagali im strażacy. W poniedziałek dołączyli płetwonurkowie. Poszukiwania nie
przynosiły rezultatu. W środę
ciało denata wypłynęło na powierzchnię. Zwłoki zauważył
przechodzień, który powiadomił policję.
(tora)
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– Dopłaty do kotłów ekologicznych już tylko symboliczne. Ciągle są pieniądze na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Na jakie dotacje możesz liczyć
W ubiegłym roku urząd
miasta zakończył realizację
trzyletniego programu ograniczenia niskiej emisji przy
ﬁnansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Tym
samym nie ma już szans na
kilkutysięczną dotację do solarów czy wymiany starego
pieca węglowego na ekologiczny. Można było otrzymać
60% kosztów inwestycji, czyli
nawet 6 tys. zł dotacji. Przez

trzy lata doﬁnansowano 163
inwestycje. Średnio mieszkańcy otrzymali po 5,8 tys. zł. Cały
projekt kosztował ponad 2 mln
zł. Niecały milion to pożyczka
WFOŚiGW, powiat dołożył kolejne 70 tys. Realizację programu zakończono w ubiegłym
roku i nic nie wskazuje na to,
by podobne doﬁnansowanie
było wkrótce możliwe. – W
ramach programu mogliśmy
przekazać doﬁnansowanie
do 300 kotłowni. Zainteresowanie było znacznie mniejsze.

Pieniądze traﬁły do 163 rodzin.
To nasuwa pytanie o sens realizacji kolejnego przedsięwzięcia – mówi Tadeusz Dragon,
naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta
w Wodzisławiu. Dodaje, że
w dalszym ciągu realizowany jest program, który umożliwia przekazanie dotacji na
poziomie 1 tys. zł. Od 1997 r.
skorzystało z niego 950 właścicieli budynków. W tym roku
na realizację tego programu
zarezerwowano 40 tys. zł.

Azbest – przyjmują
wnioski na przyszły
rok
Ciągle możliwe jest otrzymanie dotacji na likwidację
materiałów budowlanych zawierających azbest. Mieszkaniec płaci jedynie 20% kosztów
demontażu i utylizacji niebezpiecznych materiałów. Po 40%
pokrywa urząd miasta i starostwo powiatowe. Od 2003 r.
zrealizowano 221 wniosków,
przekazując 290,5 tys. z dotacji. W tym roku planuje się

Dziś bramka boiska niemal styka się z bramą wjazdową. Nowy
obiekt zostanie odsunięty od bramy.

PSZÓW Rusza budowa

boiska do piłki ręcznej
ze sztuczną trawą przy
Szkole Podstawowej nr 3
w Krzyżkowicach. Wykonawca musi się uwinąć
do 20 września. Boisko będzie miało wymiary 20 na
40 metrów, czyli dokładnie
tyle, ile potrzeba do gry w
piłkę ręczną. Całość otoczy
ogrodzenie. Boisko posłuży
uczniom i nauczycielom jak
i ogólnie mieszkańcom po
lekcjach. Ta sama formuła
sprawdziła się już w przy-

padku boiska przy Szkole
Podstawowej nr 1. W Krzyżkowicach obiekt zastąpi
obecne boisko asfaltowe,
które nie nadawało się już
do gry ani zajęć wychowania ﬁzycznego. Płyta nowego boiska tylko częściowo
pokryje się z obecną. Zostanie odwrócona o 90 stopni.
W nowym kształcie boisko
będzie cofnięte od bramy
wjazdowej do szkoły. Uzyskaną przestrzeń będą mogli wykorzystać rodzice do
wjeżdżania samochodami i

bezpiecznego wysadzania
dzieci do szkoły czy sąsiadującego z nią przedszkola.
Do tej pory byli zmuszeni
robić to na ulicy.
W urzędzie miasta nie obyło się bez małego zamieszania z wyborem wykonawcy.
Oferty złożyło 5 ﬁrm. Mieściły się w przedziale 280 – 400
tys. zł. Urzędnicy oszacowali
koszty na 360 tys. zł. Najniższa oferta wydała im się zbyt
niska. Zamierzali uniknąć
sytuacji, kiedy wykonawca
w czasie roboty zaczyna żądać dodatkowych pieniędzy
lub schodzi z placu budowy.
– Skontaktowaliśmy się z
oferentem zapytując na piśmie czy uwzględnił wszystkie prace – mówi Tomasz
Dzierżawa, zastępca burmistrza. Rozliczenie miało być
ryczałtowe. Wykluczało to
możliwość negocjowania
stawki. Obawy okazały się
słuszne. Oferent nie przeprowadził wizji lokalnej,
choć złożył oświadczenie,
że wykonał taką czynność.
Przyznał, że nie doszacował
oferty i zrezygnował. Drugi
w kolejności wykonawca
zobowiązał się wykonać
boisko za 329 tys. zł.
(tora)

�������������������������������������������
W Wodzisławiu możemy znaleźć kilkadziesiąt topowych modeli dwu i jednoczęściowych strojów kąpielowych i kąpielówek męskich. Ponadto sklep posiada
także w swojej ofercie kostiumy pływackie ﬁrm: GWINNER, NOVELLA, bieliznę:
NIPPLEX, MAT, RÓŻA oraz liczne akcesoria.
„Chcieliśmy zaprezentować naszą bogatą kolekcję kostiumów w jednym miejscu. Do tej pory poszczególne sklepy zamawiały pojedyncze modele i Klienci
nie mieli szans zapoznać się z naszą bogatą ofertą” - wyjaśnia Jacek Góralczyk,
przedstawiciel LORIN na Polskę.
Sklep w Wodzisławiu Śl. jest wyjątkowy również z jeszcze jednego powodu.
100% oferowanych w nim produktów wytwarzana jest w Polsce. Tak się składa
iż nasz kraj jest europejskim liderem w produkcji strojów kąpielowych i bielizny.
Doskonały design i jakość stawiają nas bardzo wysoko w rankingach.
Sklep znajduje się w centrum Wodzisławia Śląskiego przy ul. Krótkiej 2
(łącznik ul. Powstańców Śląskich i Księżnej Konstancji).
Czynny jest od 9.00 do 17.00, w soboty od 9.00 do 13.00.
Najnowszą kolekcję kostiumów kąpielowych można przejrzeć na stronie internetowej sklepu: www.atenis.com.pl.

Program zakłada doﬁnansowanie 110 oczyszczalni. W 2009
r. zrealizowano 10 wniosków
(plus dwa z dotacją miasta),
natomiast w ubiegłym roku 20.
Wydano już na ten cel ponad
167 tys. zł. W tym roku planuje
się doﬁnansowanie 30 instalacji tego typu. Miasto zaciągnęło
już pożyczkę w WFOŚ na 150
tys. zł. W 2012 r. planuje się
budowę aż 50 przydomowych
oczyszczalni. W dalszym ciągu
można składać wnioski.
(raj)

Dwa dni nagradzali małżonków

TEKST SPONSOROWANY

W czerwcu 2011 r. otwarto pierwszy w Polsce salonik mody plażowej i bielizny
ﬁrmy LORIN. Do tej pory ﬁrma stawiała na odbiorców hurtowych i eksport, jest
to jej nowatorski projekt.

Pieniądze na oczyszczalnie jeszcze są
Nawet 5 tys. zł (połowę
kosztów inwestycji) można
otrzymać z kolei na budowę
przydomowej oczyszczalni
ścieków pod warunkiem, że
znajduje się ona poza obszarem
objętym budową kanalizacji.

WODZISŁAW We wtorek 28 czerwca w Urzędzie
Stanu Cywilnego 13 parom
wręczono medale Prezydenta RP. To nagroda za co
najmniej pół wieku wspólnego życia. Dzień później te
same wyróżnienia odebrało
kolejnych 12 małżeństw. W
pierwszym dniu uroczystości
nagrodzono: Danutę i Romana Duda, Katarzynę i Bolesława Gaczorek, Martę i Emila
Kondrotek, Gizelę i Norberta Piechaczków, Mariannę

i Andrzeja Prokopów, Różę
i Adolfa Rojków, Walerię i
Henryka Rychlików, Helenę i Wiesława Sewerynów,
Zoﬁę i Ryszarda Sobczyków,
Gertrudę i Ryszarda Wita,
Krystynę i Franciszka Wojaczków, Annę i Kazimierza
Ozga, Helenę i Kazimierza
Wiśniewskich. W środę 29
czerwca nagrodzono z kolei:
Stefanię i Eugeniusza Andrzejczyków, Małgorzatę i
Janusza Bertrandów, Renatę
i Mariana Gołębickich, Edel-

traudę i Teoﬁla Hytroszków,
Elżbietę i Władysława Klima,
Henrykę i Jana Kowalów, Hildegardę i Jana Miziarskich.
Hildegardę i Gintera Mrozków, Helenę i Stanisława
Smajków, Elżbietę i Henryka
Stępniów, Emilie i Eugeniusza Szczechowiczów. Jedyną
parą z Marklowic wyróżnioną medalem (mieszkańcy tej
gminy korzystają z wodzisławskiego USC) byli Aniela
i Reinhold Hetmaniok.
(red)

Urząd Stanu Cywilnego będzie oświetlony

FOT. TOMASZ RAUDNER

FOT. TOMASZ RAUDNER

Boisko dla Krzyżkowic

doﬁnansowanie 20 wniosków.
Całkowity koszt zadania szacuje się na 50 tys. zł. Obecnie
przyjmowane są wnioski na
przyszły rok.

Ekipa rozpoczęła już montaż oświetlenia

RYDUŁTOWY Już wkrótce
zabytkowy budynek urzędu
stanu cywilnego diametralnie
zmieni wygląd zewnętrzny.
Spółka energetyczna Vattenfall zafundowała miastu
efektowną iluminację składającą się z energooszczędnych
lamp ledowych. Obiekt wybrały władze Rydułtów. Wielkiego pola manewru nie było.
Najładniejsze budynki jak
Rydułtowskie Centrum Kultury Feniks czy odnowiony
Rydułtowski Ośrodek Kulturalno -Oświatowy są oświetlone. Zewnętrzna elewacja
urzędu stanu cywilnego i tak
była przewidziana do remontu w ramach szkód górniczych
wypłaconych przez kopalnię.
Budynek zyska więc nową elewację i oświetlenie. Wszystko
ma być gotowe do 20 sierpnia.
Niewykluczone, że Vattenfall
razem z władzami miasta zorganizują uroczystą premierę

iluminacji. Tak było na przykład z uruchomieniem oświetlenia budynku Starostwa
Powiatowego w Rybniku.
Vattenfall instaluje lampy w
ramach swojej akcji wymiany
w gminach źródeł światła na
energooszczędne. Przy okazji
proponuje lokalnym władzom

oświetlenie jednego wybranego obiektu. Rachunek za prąd
płaci już samorząd. Tak będzie również w Rydułtowach.
Według szacunków koszty
energii nie wzrosną, a nawet
spadną. Firma wymieniła
już w mieście lampy w latarniach na energooszczędne.
Tak więc nawet po dołożeniu
punktów świetlnych na USC
rachunek za prąd ma być niższy niż przed wymianą latarń.
Już wkrótce będzie można się
przekonać, czy jest tak naprawdę.
Niezależnie od instalacji
oświetlenia od kilku tygodni
Zakład Gospodarki Komunalnej przebudowuje ogrodzenie
USC. Od strony ul. Raciborskiej zdezelowany płot zastąpi
wykafelkowany murek z donicami na szczytach słupów.
.

(tora)

Wizualizacja urzędu stanu cywilnego oświetlonego w nocy.
Budynek w rzeczywistości może wyglądać inaczej, ponieważ nie
wiadomo jeszcze, jakiego koloru będzie nowa elewacja.
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– Nie mogą przyznać odznaki, bo ksiądz zmienił paraﬁę

Przepychanka trwa
Komisja heraldyczna przy
ministerstwie spraw wewnętrznych dopatrzyła się
nieprawidłowości w herbie
miasta umieszczonym w
odznace. Herbowe grabie
miały zbyt mało ząbków w
porównaniu do oryginalnego herbu. W lutym rada
miasta poprawiła wzór odznaki. Wzorzec traﬁł do
kancelarii prezydenta RP,
który opiniuje odznaczenia.
Kancelaria odpisała, że tym

– Cieszę się, że siedmioletnia posługa została zauważona i
doceniona – mówi ks. Bogdan Rek

nie zajmuje się prezydent,
a komisja heraldyczna przy
MSWiA. Z kolei urzędnicy w
Rydułtowach upierają się, że
po zmianie przepisów właśnie prezydent ma wydać
zgodę na używanie odznaki
po zasięgnięciu opinii heraldyków. I to prezydent ma
zwrócić się o opinię. Przepychanka trwa, skutkiem czego Złotych Grabi nie można
używać. Tymczasem ksiądz
Rek z końcem lipca przesta-

nie być mieszkańcem Rydułtów. Od początku sierpnia
będzie proboszczem w Raciborzu-Brzeziu. Złote Gra bie mogą otrzymać jedynie
rydułtowicy. Jak więc uhonorować kapłana, którego
działalność na rzecz miasta
nie podlegała dyskusji?
Nie robię tego dla-za
szczytów
Kornelia Newy, burmistrz
Rydułtów zaproponowała

REKLAMA

REGION – Kandydaci

niezależni z naszego terenu z uwagą śledzą
nowy ruch społeczny Obywatele do Senatu, który według sondażu może pokonać Platformę Obywatelską

Bez politycznych łatek
Eugeniusz Wala, obecnie
przewodniczący rady powiatu wodzisławskiego zapowiada, że jeśli ruch rzeczywiście
będzie skupiał kandydatów
bezpartyjnych, chętnie do
niego się przyłączy. W dwóch
sytuacjach wyklucza jednak
wspólny start. Po pierwsze,
kiedy w jego szeregi wejdą
polityczni spadochroniarze,
osoby, które w swoich środowiskach politycznych są
wypalone i szukają sposobu
dostania się do senatu. EuBezpartyjny tylko z-na geniusz Wala nie będzie się
zwy?
również angażował w ruch,
Zamieszanie nie tyle wyni- jeśli poparcia udzieli mu jaka z faktu powstania nowe- kaś partia polityczna. – Mam
go organizmu na politycznej tu na myśli przede wszystkim
mapie Polski, co sondażowe- PJN, którego przedstawiciele
go poparcia. Z badania Mil- mówią, że będą popierać kanlward Brown SMG/KRC, dydatów ruchu Obywatele do
przygotowanego na zlecenie Senatu. Czyli de facto robi się
ruchu wynika, że niezależni to ruch partyjny. Ja nigdy w
kandydaci do senatu mogą li- żadnej partii nie byłem, nie
czyć na poparcie 26 procent wyobrażam więc sobie, by na
ankietowanych. W tym sa- moim plakacie wyborczym
mym badaniu w tyle zostały był napis Eugeniusz Wala,
Platforma Obywatelska – 23 kandydat popierany przez
proc. oraz PiS – 22 proc. Nic PJN – mówi Eugeniusz Wala.
dziwnego, że inicjatywa prezydentów miast kusi naszych Okaże się w sierpniu
kandydatów niezależnych.
Podobny punkt widzenia

Sporo zamieszania na scenie politycznej wywołał ruch
społeczny Obywatele do Senatu. To nowa inicjatywa
prezydentów kilku miast, w
tym Krakowa i Wrocławia.
Jak powiedział prezydent
Wrocławia Rafał Dutkiewicz,
ruch Obywatele do Senatu
ma użyczać szyldu lokalnym
niezależnym kandydatom do
senatu, a prezydenci miast
zaangażowani w inicjatywę
będą ich popierać.

prezentuje Adam Hajduk,
bezpartyjny kandydat do senatu z powiatu raciborskiego. Uważa, że inicjatywa jest
bardzo cenna. – My tu w samorządach możemy mówić
głośno o różnych sprawach,
ale na górze nasz głos w ogóle nie jest słyszalny. Dlatego
ruch Obywatele do Senatu
zakładany z myślą o samorządach może odegrać istotną rolę. Widzę w nim swoje
miejsce, o ile pozostanie bezpartyjny. Ja zawsze byłem
bezpartyjny – mówi Adam
Hajduk, obecnie starosta ra ciborski.
Według kandydatów byłoby szkoda, gdyby Obywatele
do Senatu związał się z którąkolwiek partią polityczną.
Wyniki sondażu wskazują,
że ludzie chcieliby zagłosować na kandydatów bezpartyjnych, którzy stanowiliby
razem silną grupę w senacie.
W sierpniu, kiedy ruch opublikuje swoje listy wyborcze
okaże się, na ile prawdziwe
były deklaracje o stawianiu
na bezpartyjnych, niezależnych.
Tomasz Raudner
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MICHAŁ LEWANDOWSKI
z Raciborza
opowiada jak został komentatorem
Eurosportu. Wspomina
również swoją
tenisową karierę ���

���������
���������

nw@nowin
y.pl

��������

ODRA ZWYCIĘŻA – str.

���

4

 BADMINTON

���

Kibice w Rybniku mogli
podziwiać w akcji najlepszych
że przyjechali na zawody
żużlowców świata. Ci
podkreślali,
z szacunku dla tragicznie
zmarłego Łukasza Romanka.
3

 TEMAT TYGODNIA

��������������������������������
 PIŁKA NOŻNA – Podokręg

���������
Racibórz, Rybnik

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

�������������� ������

SIATKÓWKA

W NASTĘPNYM NUMERZE:

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

���

JEDENASTU W PUCHARZE

– str. 12

 KOSZYKÓWKA

� �������������������
��������������

��

��������

RONNIE
JAMROŻY

��������
���
�
��

JEST AWANS – str. 12

 ZŁOTE MYŚLI

Nie patrzę na to, z kim
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nadanie księdzu honorowego obywatelstwa miasta.
Jest to wyróżnienie o wyższej randze niż Złote Gra bie, przyznawane znacznie
rzadziej, i niekoniecznie
mieszkańcom. Od usamodzielnienia się Rydułtów
władze miasta uhonorowały obywatelstwem ledwie
10 osób. Burmistrz skierowała już stosowny wniosek
do przewodniczącego rady
miasta. W uzasadnieniu napisała m.in.: „Ksiądz Bogdan
zaraża ludzi niespotykaną
energią i pasją. Każde paraﬁalne święto wzbogacane
było przez wydarzenie przez
niego wymyślone i zrealizowane. Przy jego ogromnym
nakładzie sił realizowane
były przez wiele lat czerwcowe festyny paraﬁalne.
Tylko ksiądz Rek wie, jak
udawało mu się pozyskać
na te festyny znakomite zespoły, czy ludzi powszechnie
znanych i szanowanych”.
Kapłan autentycznie cieszy
się z wyróżnienia. – Cieszę
się, że siedmioletnia posługa
została zauważona i doceniona. Zaznaczam, że służyłem Bogu i mieszkańcom,

��

Ksiądz Bogdan Rek, jeszcze do końca lipca formalnie
wikariusz paraﬁi św. Jerzego, był tegorocznym stuprocentowym kandydatem do
odznaki Złote Grabie. Przy znawana jest mieszkańcom
Rydułtów za szczególne zasługi dla rozwoju miasta.
Co roku Złote Grabie otrzy mują jedna, dwie osoby. W
tym roku władze Rydułtów
zamierzały uhonorować odznaką księdza Reka, zwłaszcza, że kończyła mu się
siedmioletnia posługa w św.
Jerzym. Wystąpiły jednak
problemy z samymi Złotymi
Grabiami.

FOT. TOMASZ RAUDNER
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O sprawie zawirowań
wokół odznaki Złote Grabie pisaliśmy 10 maja

a nie dla zaszczytów. To, że
władze to zauważyły, jest
dla mnie radosną wiadomością. Myślę, że każdy człowiek ucieszyłby się – mówi
skromnie ksiądz Bogdan.

Niewykluczone, że rada
miasta podejmie uchwałę o
nadaniu honorowego obywatelstwa księdzu Rekowi
na jednej z powakacyjnych
sesji.
(tora)
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WODZISŁAW – Drugie

podejście władz miasta potwierdziło nikłe zainteresowaniem powołaniem do życia spółki wodnej

Weź paragon

Spółki wodne – nieaktualne
Kilka miesięcy temu urzędnicy przygotowali ankietę, w
której mieszkańcy mieli się
opowiedzieć, czy chcą spółki
wodnej. Każdy rocznie wpłacałby określoną kwotę pieniędzy, za które spółka czyściłaby
rowy melioracyjne, czyli te
służące do odwadniania bądź
nawadniania pól. Zaintere-

sowanie było nikłe. Postanowiono powtórzyć ankietę w
wybranych dzielnicach. – Powołanie spółki przynajmniej
w jednej dzielnicy pozwoliłoby mieć nadzieję na powodzenie tej inicjatywy. Gdyby inni
zobaczyli, że działa to sprawnie, może by się zdecydowali
– mówi Tadeusz Dragon, na-

czelnik wydziału ochrony środowiska w Urzędzie Miasta w
Wodzisławiu.
Tym razem ankiety traﬁłydo
Jedłownika – Turzyczki – Karkoszki, do Zawady, Radlina
II, na Wilchwy i do Kokoszyc.
Do urzędu miasta wpłynęły
93 ankiety, z czego 62 ankiety
wypełniono w Zawadzie. Tutaj

52 mieszkańców opowiedziało się za powołaniem spółki.
To zdecydowanie za mało, by
taki podmiot powołać do życia.
Nawet gdyby spółkę stworzyło
stu mieszkańców, to inicjatywa
nie miałaby sensu. Nie udałoby się zgromadzić funduszy
nawet na drobne prace.
(raj)

Niepełnosprawni mile widziani w urzędzie
Posłowie opowiedzieli się
za zmianami w ustawie o
pracownikach samorządowych. Nowelizacja zakłada,
że osoby niepełnosprawne
będą miały pierwszeństwo
przy naborze do urzędów.
Sejm przyjął zmiany w
ustawie o służbie cywilnej,
o pracownikach urzędów
państwowych i pracownikach samorządowych,

które mają zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych w urzędach.
Projekt wprowadza nowe
zasady rekrutacji na stanowiska m.in. w urzędach
gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich.
W myśl nowych przepisów w toku naboru do
urzędu samorządowego ma
być wyłonionych nie wię-

cej niż pięciu kandydatów,
przedstawionych szefowi
danej jednostki. Jeżeli pracownicy niepełnosprawni
będą stanowić mniej niż 6
proc. ogólnej liczby pracowników urzędu, osoba
niepełnosprawna będąca
w pierwszej piątce kandydatów będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu.
Pracodawcy zatrudniający

ponad 25 pracowników są
zobowiązani do comiesięcznych wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych,
o ile wskaźnik zatrudnienia
tych osób jest mniejszy niż
6 proc. Przepisy te obejmują
również urzędy administracji samorządowej.
PAP-Samorząd

Dotacje do chuligana i butów
RADLIN Rada miasta przekazała po 2 tys. zł dotacji dla OSP
Biertułtowy i OSP Głożyny.
Druhowie dołożą te pieniądze
do zakupu sprzętu i odzieży. To

mniej więcej połowa potrzebnych funduszy. Drugą część
wykłada zarząd ochotniczych
straży pożarnych. Ochotnicy
z Biertułtów kupią narzędzie

ratowniczo-burzące Hooligan.
To nowoczesny, elektryczny
łom służący np. do wyważania drzwi, zrywania stropu. Do
tego zaopatrzą się w ubrania

wyjściowe, kominiarki i rękawice pożarnicze. Z kolei OSP
Głożyny kupi 10 kompletów
ubrań koszarowych i butów.
(tora)

Zmienili znaki przy przejazdach kolejowych
REGION Zakończyła się
wymiana oznakowania przy
przejazdach kolejowych na
drogach wojewódzkich. Za
ponad 238 tys. zł wymieniono wszystkie znaki pionowe
i większość oznakowania poziomego. Prace wykonano
m.in. na drodze wojewódzkiej
936 w Bukowie i w wodzisławskiej dzielnicy Zawada. Znaki
wykonano z folii odblaskowej
III generacji, która odbija dużo
więcej światła niż folia starszych typów. Ponadto znaki
ustawiono na tle ﬂuorescencyjnych tablic. Oznakowanie

pionowe jest teraz usadowione po obu stronach drogi.
Oznakowanie poziome wykonano w technologii grubowarstwowej. Zainstalowano
także punktowe elementy odblaskowe, tzw. „kocie oczka”.
– W ubiegłym roku nowe oznakowanie znalazło się na trzech
przejazdach. Doskonale zdało
egzamin, dlatego w tym roku
zainstalowano je na kolejnych
32 przejazdach. Przyjęliśmy
założenie, że niezależnie od
tego, czy mamy do czynienia
z przejazdem strzeżonym, czy
nie, kierowca powinien z dale-

Oznakowanie wymieniono także przy niestrzeżonym przejeździe
na drodze wojewódzkiej w Bukowie

ka widzieć, że zbliża się do niebezpiecznego miejsca, gdzie
należy zmniejszyć prędkość i
zachować szczególną uwagę –
mówi Ryszard Pacer, rzecznik
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach.

Przypomnijmy, że trwa
obecnie kampania społeczna
wspierana przez PKP, policję
i kilka innych instytucji, pn.
„Zatrzymaj się i żyj”.
(red)

POWIAT Powiatowy Rzecznika Konsumenta włączył
się we wspólną kampanię
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Ministerstwa Finansów pn. „Nie
bądź jeleń, weź paragon”.
Celem akcji jest uświadomienie klientom jak ważne jest
domaganie się od sprzedawców paragonu. Ten niewielki kawałek papieru nie tylko

powoduje eliminację szarej
strefy, ale przynosi klientom
wymierną korzyść w postaci prawa do reklamowania
wadliwego towaru. Bez paragonu nie jest to możliwe.
Tegoroczną kampanię promuje rysunek jelenia na zakupach autorstwa Andrzeja
Mleczki, jednego z najpopularniejszych polskich rysowników.
(red)

Łatwiej o ślub
poza urzędem
stanu cywilnego?
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
chce ułatwić zawieranie małżeństw poza siedzibą urzędów stanu cywilnego. Jak
zapewnia rzecznik resortu,
na razie prowadzone są prace koncepcyjne nad zmianą
ustawy o aktach stanu cywilnego.
Wiceszef MSWiA Adam
Rapacki tłumaczy, że decyzja co do zawarcia małżeństwa poza urzędem za
każdym razem należy do
kierownika USC. On ocenia,
czy w danej sprawie zachodzą uzasadnione przyczyny,
czy w proponowanym przez
nupturientów miejscu możliwe będzie zachowanie
uroczystej formy zawarcia
małżeństwa, a nadto czy
możliwości organizacyjne
USC pozwalają na ceremonię poza siedzibą urzędu.

Rapacki potwierdził jednak konieczność zmiany
przepisów w tym zakresie.
„Wobec coraz powszechniejszych głosów i postulatów osób zamierzających
zawrzeć związek małżeński, a także podmiotów
specjalizujących się w organizacji ceremonii ślubów,
w toku prac nad kształtem
nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, rozważona zostanie kwestia
zliberalizowania zasad zawierania związków małżeńskich poza lokalem USC”.
Na razie jednak nie jest
znany termin zakończenia
prac nad projektem nowej
ustawy. Jak poinformowała
Małgorzata Woźniak, rzecznik MSWiA, obecnie trwają
dopiero prace koncepcyjne.
PAP-Samorząd

PROMOCJA

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY: tel. 32 455 68 66 w. 38, 39, l.tomaszewska@nowiny.pl, w.ostojski@nowiny.pl

rewolucja

CENOWA!

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

wywiad 9

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 19 lipca 2011 r.

WODZISŁAW

– Co dzisiaj robi człowiek, który o mały włos nie został wiceprezydentem...

POLITYKA MNIE NIE INTERESUJE

– To działalność czysto biznesowa. Co robi Pan jako
osoba ze sporym poparciem
mieszkańców? Mam tu na
myśli działalność społeczną
czy polityczną.
– Zawsze zaznaczałem, że
nie jestem politykiem i działalność stricte polityczna
mnie nie interesuje. Interesuje mnie działalność samorządowa. W tej dziedzinie
chciałbym nadal działać. W
ramach stowarzyszenia Forum Ziemi Wodzisławskiej
zamierzam sięgnąć po środki unijne na wprowadzenie
cyklu szkoleń w ramach Kapitału Ludzkiego. Jesteśmy
już po konsultacjach. Projekt praktycznie jest gotowy.
Ogólnie mówiąc, mamy na
celu wspieranie kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to temat, który
coraz częściej przewija się w
mediach. Nie chodzi tylko
o wdowy po górnikach czy
panie poniekąd związane z
przemysłem wydobywczym.
Chodzi o zmianę podejścia
pań do pracy, do swojej atrakcyjności zawodowej.
– Mówi Pan o Forum Ziemi
Wodzisławskiej. Czy to stowarzyszenie jeszcze istnieje? Od wyborów nic na jego
temat nie słychać. Ostatni
wpis na stronie internetowej
Forum jest datowany na 17
listopada 2010 r.

Józef Szymaniec
45 lat, były dziennikarz i prezenter radiowy w Radiu
90, konferansjer, pracownik samorządowy – przez
8 lat był rzecznikiem prasowym wodzisławskiego
starostwa, obecnie właściciel ﬁrmy świadczącej
usługi medialne i reklamowe. Żona Renata, córka
Magdalena (20 lat) i syn Maksymilian (7 lat). W
ubiegłorocznych wyborach samorządowych głosowało na niego 3256 osób (ponad 18%). W drugiej
turze Anna Białek przegrała z obecnym prezydentem Mieczysławem Kiecą zaledwie 359 głosami. Jej
wygrana oznaczałaby, że wiceprezydentem byłby
Józef Szymaniec.

– Przede wszystkim naszą
intencją jest teraz większe
ukierunkowanie działalności na konkretne cele, czego
przykładem jest przygotowywany projekt europejski.
Chcemy zrobić coś realnie
dla społeczności lokalnej.
Jeśli chodzi o stronę internetową, to rzeczywiście nic się
nie dzieje. Dlatego myślimy o
zmianach organizacyjnych w
Forum. Osobiście zrezygnowałem nawet z funkcji prezesa, bo chciałbym skupić się
na projektach i konkretnym
działaniu, natomiast inni nasi
członkowie zajmą się witryną
internetową i otoczką medialną. W Forum jest kilkanaście
osób, które potraﬁą te sprawy
poprowadzić bardzo dobrze.
Nie jestem w stanie skutecznie zajmować się zarówno
jednym jak i drugim.
– Tworzycie grupę ludzi o
poglądach konserwatywnych. Nie jest tajemnicą, że
jednym z inicjatorów powstania Forum Ziemi Wodzisławskiej jest były poseł
PiS Adam Gawęda – dziś
poseł partii Polska Jest Najważniejsza. Wielokrotnie
wypowiadał się Pan o nim
w samych superlatywach.
Czy w związku z tym zamierza Pan zaangażować się w
kampanię wyborczą posła
Gawędy, który myśli dzisiaj
o senacie?
– Na pewno poseł Gawęd
jest jednym z najskuteczniejszych polityków w regionie i
mogę to potwierdzić nie tylko ja, ale także ludzie, którzy
mieli okazję kontaktować się
z nim bezpośrednio czy poprzez jego biuro poselskie.
Wiele spraw dotyczących
zwykłych ludzi doprowadził do szczęśliwego końca
niejednokrotnie narażając
się na ostrą krytykę swoich
oponentów politycznych. W
kampanii wyborczej mówiłem często o współpracy z posłami ziemi wodzisławskiej,
wszystkimi posłami. Jeśli
chodzi o kampanię wyborczą do parlamentu, to jesz-

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

– Rafał Jabłoński: Co robi
Józef Szymaniec, który w
ostatnich wyborach prezydenckich w Wodzisławiu
był trzeci z poparciem ok.
3300 (ponad 18%) i choć nie
wszedł do drugiej tury niewiele brakowało, by został
wiceprezydentem?
– Józef Szymaniec: W kwietniu tego roku obchodziłem
pięciolecie działalności moje
ﬁrmy, którą prowadzę nieprzerwanie od 2006 r. Zajmuję się szeroko rozumianym
marketingiem, reklamą i pijarem. W najbliższym czasie
chciałbym się zająć wprowadzaniem w naszym regionie
nowych technologii. Zaangażowałem się w outsourcing,
czyli opieranie części swojej
działalności przez przedsiębiorstwa na usługach ﬁrm
zewnętrznych. To oczywiście
daje oszczędność kosztów i
lepszą obsługę. Konkretnie
zamierzam wprowadzić nowoczesny system telerejestracji medycznej dla lekarzy.
Mówiąc krótko, ułatwia on
życie pacjentowi i lekarzom.
Pacjent może 12 godzin na
dobę się rejestrować, a lekarz
nie musi pilnować terminów
i się martwić, że jakaś wizyta
wypadła. Zrobi to za niego ﬁrma zewnętrzna, która pilnuje
graﬁku i jest czymś na wzór
zewnętrznej sekretarki.

cze raz podkreślam, że jest
mi bliższy samorząd i nasze
społeczeństwo lokalne. Jak
na razie nie mam planów
związanych z kampanią wyborczą, co nie znaczy, że jeśli
taka propozycja padnie, to jej
nie rozważę, ale bardziej biorąc pod uwagę wartość człowieka niż jego przynależność
partyjną. Pamiętajmy, że czy
to PiS, czy PJN czy PO, to jest
de facto prawica. Patrzenie
przez pryzmat partii jest nieporozumieniem zwłaszcza
na poziomie lokalnym, miasta czy powiatu.
– Mimo to pociągnę jeszcze
temat Adama Gawędy jako
posła. Czy jego zachowanie
Pana zaskoczyło? Chodzi o
zmianę barw partyjnych,
przejście do PJN i co niewykluczone, rezygnacja z sejmu na rzecz senatu?
– Informację o senacie znam
z „Nowin Wodzisławskich”,
w których poseł Gawęda nie
przesądza sprawy. Nie mówi
wprost, że wystartuje w wyborach do senatu. Trudno
więc mi się na ten temat wypowiadać.
– W ostatnich wyborach samorządowych Anna Białek
w drugiej turze minimalnie
(różnica 359 głosów) przegrała z Mieczysławem Kiecą.
Przed ostateczną rozgrywką
ogłosiła, że będzie Pan wiceprezydentem zajmującym
się sportem i kulturą. Jak
dzisiaj ocenia Pan działania
obecnego prezydenta?
– Po kilku miesiącach nie
można sumiennie i rzetelnie
oceniać czyjejś działalności,
ponieważ czas jest zbyt krótki. Obecne władze zostały
wybrane w ważnych wyborach i czas kilku miesięcy
nie służy ocenie. Są pewne
działania, które są zbieżne
z moim programem wybor-

czym, jak chociażby organizacja Dni Wodzisławia na
stadionie. Ta inicjatywa okazała się strzałem w dziesiątkę.
Chociaż przyznam szczerze,
że na koncercie Miki Urbaniak było zaledwie 40 osób,
a to dla mnie była prawdziwa
gwiazda tej imprezy. Ale cóż,
o gustach nie będziemy dyskutować. Nie każdy lubi taki
rodzaj muzyki. Natomiast
wracając do pytania uważam, że zapominamy dzisiaj
o ludziach starszych. Społeczeństwo niestety się starzeje
i oferta imprez dla tej grupy
osób jest zbyt uboga.
– Będzie to jeden z Pana
postulatów w wyborach
prezydenckich za ponad
trzy lata? Czy ten potencjał
wypracowany wspólnie z
Anną Białek zamierza Pan
wykorzystać? Macie ze sobą
kontakt. Planujecie jakieś
inicjatywy?
– Jest to kontakt bardziej towarzyski. Znamy się lata. Nie
można tutaj mówić o jakiejś
wspólnej działalności, przynajmniej na razie. Prezydent
Kieca w wyborach otrzymał
żółtą kartkę od mieszkańców,
przechodząc minimalną różnicą głosów. Jest jednak prezydentem, który otrzymał po
raz kolejny kredyt zaufania.
Oczywiście nie wykluczam
kolejnego startu, jednak
mówienie o tym dzisiaj jest
przedwczesne. Jestem pochłonięty sprawami, o których tutaj mówiłem. Na taką decyzje
przyjdzie czas. Zależna ona
będzie od sytuacji w mieście,
od tego czy prezydent Kieca
zrealizuje swoje zamierzenia.
Jego program wyborczy był
wyjątkowo ambitny i należy
mu życzyć szczęścia.
– Wystarczy siły, cierpliwości i odporności, by spróbować jeszcze raz?

– Nie było tak źle. Dzięki
doświadczeniu medialnemu i marketingowemu poradziłem sobie dość dobrze.
Oczywiście było ciężko.
Jako jedyny kandydat organizowałem spotkania czysto
wyborcze z mieszkańcami w
każdej dzielnicy. To pomogło
mi m.in. przygotować się do
debaty organizowanej przez
„Nowiny Wodzisławskie”.
Oczywiście bez wsparcia najbliższych nie dałbym rady.
Nie żałuję swojej decyzji o
starcie w wyborach. Ubolewam jedynie nad tym, że ludzie nie chcą głosować. Jeśli
prezydentem w 48-tysięcznym mieście zostaje osoba,
która zgromadziła niespełna 7 tys. głosów, to coś jest z
nami jako społeczeństwem
nie tak.
– Mówi Pan o doświadczeniu medialnym, a czy
pomogło doświadczenie samorządowe? Przez 8 lat był
Pan rzecznikiem prasowym
starostwa. Odejście nie było
miłe. W ostatnim okresie
Pana stosunki ze starostą
Jerzym Rosołem, delikatnie
mówiąc, nie były najlepsze.
– Nasze poglądy na temat
tworzenia wizerunku powiatu były rozbieżne. Nie
nazwałbym tego sporem, ale
różnicą zdań. Zdecydowałem
o odejściu i tej decyzji nie żałuję. Doświadczenie nabyte
w starostwie jest cenne. Tworząc struktury informacyjne
w nowo powstałym powiecie
mogłem poznać mechanizmy tutaj obowiązujące. Wykorzystuję to dzisiaj w pracy
społecznej i zawodowej.
– Wróćmy na koniec do rodziny. Mówi Pan o niej wyjątkowo chętnie. Podobnie
było w kampanii wyborczej,
gdzie rodzina i dzieci obecne
były w Pana wypowiedziach,

szczególnie córka i jej osiągnięcia.
– W moim systemie wartości
na pierwszym miejscu jest
rodzina, a praca na drugim.
Może mój system wartości
jest inaczej ustawiony niż ten
przyjmowany w dzisiejszych
czasach. Dlatego cieszą mnie
sukcesy mojej rodziny, moich
dzieci. Magdalena skończyła pierwszy rok studiów na
Ringling College of Art and
Design w Sarasocie na Florydzie. Jako wyróżniająca się
studentka otrzymała kryształową kulę Fundacji Davisa,
z której pochodzi jej stypendium. Chciałbym podkreślić
wyraźnie, że taką drogę jaką
przechodzi Magda może
przejść każdy uzdolniony
młody człowiek, bez względu
na sytuację materialną rodziców. Magda edukację za granicą zaczęła od Towarzystwa
Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego. Wygrała konkurs i organizacja ta ufundowała jej szkołę
średnią w Norwegii. Tam dostrzegły ją władze uczelni
na Florydzie i zaproponowały miejsce na studniach
oraz stypendium. Gdyby nie
stypendium, nie byłbym w
stanie opłacić tych studiów.
Oczywiście, żeby osiągnąć
taki sukces należy się wcześniej uczyć języków.
– A syn?
– Maks to bardzo poważny
facet (śmiech). Jest absolwentem Przedszkola nr 1 w
Wodzisławiu i od września
zaczyna naukę jako pierwszoklasista w Szkole Podstawowej nr 3. Jego głównym
zajęciem jest tworzenie
konstrukcji z klocków Lego,
często bardzo skomplikowanych. Sam jestem ciekaw, co
z tego wyniknie.
– Dziękuję za rozmowę.

10 gminy
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MARKLOWICE – GORZYCE –

Za poprawki zapłaci wykonawca, który odpowiada za fuszerkę

Poprawiają spapraną drogę

Do końca lipca
Firma odpowiedzialna za
remont drogi obiecała poprawić nawierzchnię do końca
czerwca. Prace ruszyły w
lipcu i miały się zakończyć
do połowy tego miesiąca.
– Zgodnie z naszymi ustaleniami roboty mogą być przedłużone do końca lipca, jeśli
przeszkadzać będzie pogoda. Na początku miesiąca jak
wiadomo była niekorzystna,
więc dajemy czas do końca
lipca. Patrząc na intensywność robót wydaje się, że
zakończenie nastąpi wcześniej – mówi Józef Żywina,

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI (2)

Drogę przy ul. Wiosny Ludów remontowano w ubiegłym roku. Oddano ją do
użytku we wrześniu 2010 r.
Już po pół roku okazało się,
że nawierzchnia się rozłazi.
Asfalt wylewał się na okalające drogę krawężniki. O
sprawie pisaliśmy w połowie czerwca w tekście pt. „W
Marklowicach zwijają asfalt i
to nie żart”.

Asfalt wylewał się na chodnik

wicedyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg, który administruje drogą przy Wiosny
Ludów. Prace prowadzone
są po lewej stronie drogi patrząc od szkoły podstawowej
w kierunku szybu kopalni
Marcel. Odcinek 430 metrów jest wykonywany w całości, natomiast na długości

Poprawki mają być wykonane do końca lipca

1,6 km ubytki uzupełniane są
punktowo.

Za unĳne fundusze
Przypomnijmy, że nowa
nawierzchnia drogi na ul.
Wiosny Ludów kosztowała
ponad 3 mln zł i realizowana była w ramach projektu
Regionalnego
Programu

Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007–2013.
Dotacja urzędu marszałkowskiego wyniosła ponad 2,5
mln zł, zaś powiat dołożył do
inwestycji ponad 455 tys. zł.
Asfalt rozłazi się na
środku
Kolejną drogą wymaga-

Wójt wybrał bank,
w którym pożyczy pieniądze
GODÓW Gmina będzie po-

trzebować od banku do 4 mln
zł na pokrycie deﬁcytu budżetowego. Padło na BRE Bank,
który w przetargu pokonał
Bank PKO S.A. Koszty kredytu wyniosą prawie 728 tys. zł.

Sam kredyt spłacany będzie
do 2017 roku. Jego wysokość
nie jest jednak przesądzona.
Wiele będzie zależeć od sytuacji budżetowej, czyli wpływów oraz wydatków gminnej
kasy. – Umowa przewiduje, że

wysokość kredytu może być
niższa. Wówczas też automatycznie niższe będą koszty
kredytu – wyjaśnia Mariusz
Adamczyk, wójt Godowa.
Gmina czeka m.in. na resztę
dotacji związanej z budową

tów budowlanych, zawierających azbest. Właściciel
budynku, z którego zdejmowany będzie azbestowy
dach pokryć będzie musiał
jedynie 20 procent kosz-

tów tej operacji. – Resztę
kosztów po połowie pokryje starostwo powiatowe i
nasz urząd gminy – wyjaśnia Maria Fibic, zastępca
wójta Lubomi.

drogi do strefy gospodarczej.
Urząd marszałkowski nie
wypłacił ostatniej raty wartej
3 mln zł. – A te środki mamy
zapisane w budżecie gminy
po stronie dochodów – przypomina Adamczyk.
(art)

Druki wniosków dostępne
są w urzędzie gminy, w pokoju nr 18 lub na stronie internetowej www.lubomia.pl.
(art)

Tak się nie godzi, więc przeniosą krzyż

Krzyż znajduje się przy ul. Wolności w Połomi

także w tym przypadku. Dogadujemy się w tej sprawie ze
Spółką – mówi Alojzy Wita,

radny z Połomi. Jeszcze nie
widomo gdzie stanie krzyż,
który liczy sobie ponad 120

(raj)

Uwagi mieszkańców na stan
budynku Szkoły Podstawowej
w Rogowie odniosły skutek.
Urząd gminy rozpoczyna
pierwszy etap remontu placówki, która od lat zmaga się
z nadmiarem wilgoci. Mieszkańcy narzekali głównie na
zawilgocone ściany i związany z tym fatalny stan szatni. – Pierwszym krokiem w
kierunku poprawy sytuacji
ma być wykonanie drenażu
opaskowego szkoły – wyjaśnia Maria Władarz, sekretarz
gminy. Do tego modernizację
przejdzie instalacja hydrantowa, co jest pokłosiem uwag
ze strony służb przeciwpożarowych. Wymienione zostaną
również rynny na budynku sali
gimnastycznej, zaś w jej środku zostaną odmalowane ścia-

ny i wycyklinowany parkiet.
Wszystkie roboty mają zostać
ukończone do końca wakacji.
Kosztować będą 220 tys. zł.
Konieczny jest również remont wnętrz. – Prace będziemy
kontynuować w miarę możliwości ﬁnansowych budżetu
– zaznacz Władarz. Kolejny
etap nastąpi nie wcześniej niż
w wakacje przyszłego roku.
Remont przechodzą również
inne placówki oświatowe. W
Olzie trwa remont dachu i kominów oraz malowanie części
pomieszczeń. Gmina wyda na
ten cel prawie 100 tys. zł. Podobna kwota zostanie wydana również w Przedszkolu w
Rogowie, gdzie trwa wymiana
instalacji elektrycznej w części
kuchennej budynku.
(art)

Biblioteka w Gołkowicach
czeka na czytelników

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

MSZANA Po raz kolejny
Jastrzębska Spółka Węglowa
prowadzi remont ul. Wolności w Połomi. Woda z pobliskiego zalewiska co rusz
zalewa jezdnię, konieczne jest
jej podniesienie. Tym razem
droga usadowiona będzie aż 8
metrów wyżej. Dlatego w tym
miejscu usypano potężny wał.
To spowodowało, że krzyż
znalazł się w dole, otoczony
hałdą. – Mieszkańcy mówią,
że tak się nie godzi. Skoro
wielokrotnie przenoszono
krzyże na trasie budowanej
autostrady, to należy to zrobić

Na miejscu nie pojawiły się
jeszcze ekipy mające naprawić drogę. Do zrobienia jest
700 metrów nawierzchni.
Zarówno w Marklowicach
jak i w Gorzycach za poprawki zapłacą wykonawcy
w ramach gwarancji.

W szkole nie będzie już
tak mokro

Zbierają wnioski na azbest
LUBOMIA Do 1 sierpnia
w Urzędzie Gminy w Lubomi można składać wnioski
o doﬁnansowanie do prac
związanych z demontażem
i utylizacją dachów z obiek-

jąca poprawki jest jezdnia
w Gorzycach łącząca sołectwa Rogów i Czyżowice. W
tym przypadku asfalt rozłazi się na środku. Podobnie
jak w Marklowicach, prace
w ramach gwarancji mają
się zakończyć do końca lipca. Nic nie wskazuje na to,
by termin ten był aktualny.

lat. Znajduje się na nim cytat
z Biblii i data 1887 r.
(raj)

Po remoncie budynku
Ośrodka Kultury w Gołkowicach swoje podwoje dla
czytelników otwarła również
tamtejsza ﬁlia gminnej biblioteki publicznej. Czynna jest
w każdy wtorek od godz. 9.00
do 15.00 oraz w środy i piątki
od 12.00 do 18.00. Czytelnicy przyzwyczajeni do tego,
że przed remontem była ona
otwarta codziennie, muszą
pamiętać, że wtedy w Gołkowicach znajdowała się siedziba GBP. Została ona jednak
przeniesiona do Godowa, do

budynku dawnej strażnicy
wojsk ochrony pogranicza.
W Gołkowicach znajduje się
obecnie jedynie ﬁlia GBP. To
oznacza również, że księgozbiór jest nieco uboższy niż
dotychczas. – Na pewno jest
też nieco starszy. Natomiast
jeśli okaże się, że zainteresowanie czytelników w Gołkowicach jest spore to w
ramach możliwości ﬁnansowych będziemy powiększać
księgozbiór o nowe pozycje
– deklaruje Bożena Holesz,
dyrektor GBP.
(art)
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REGION –

Rozpoczęcie budowy zbiornika przeciwpowodziowego odwlecze się w czasie

Zbiornik przeciwpowodziowy znów
opóźniony i bez unĳnej dotacji
Obecny w Lubomi dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Artur Wójcik poinformował, że
w tym roku nie ma szans na
złożenie do wojewody wniosku o zezwolenie na budowę
zbiornika. Jeszcze kilka tygodni temu było pewne, że
taki wniosek zostanie złożony jesienią. – Kilka dni temu
dostaliśmy informację z Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, że niezbędne jest
opracowanie raportu oddziaływania na środowisko i to na
etapie uzyskania pozwolenia

na budowę – powiedział Artur
Wójcik.
Rok 2015 nierealny
Oznacza to, że nim do wojewody zostanie złożony wniosek o zezwolenie na budowę,
to najpierw musi zostać opracowany raport oddziaływań na
środowisko. – W optymistycznej wersji może to potrwać 9
miesięcy. Jeśli natomiast będziemy zmuszeni wykonać
pełny cykl obserwacji tych
wszystkich ptaszków i innych
zwierząt, to potrwa to równy
rok. Do tego trzeba doliczyć

– Nazwą przedszkole imieniem
byłej dyrektorki
LUBOMIA

Elżbieta Sojka patronem
Przedszkola w Lubomi

czas niezbędny na napisanie
raportu i przejście całej procedury. Dlatego nie da się określić jak wielki będzie poślizg w
rozpoczęciu budowy zbiornika. Na pewno jednak nie uda
się tej inwestycji ukończyć do
2015 roku – mówi Wójcik.
Przesunięcia możliwe
To z kolei oznacza, że zbiornik nie ma szans na otrzymanie
doﬁnansowania ze środków
unijnych w wysokości 300
mln zł, bo tej pomocy nie uda
się rozliczyć w wymaganym
terminie. Lata zwłoki w rozpo-

GORZYCE

częciu inwestycji spowodowały, że koszty budowy wzrosły i
sam kredyt z Banku Światowego na budowę zbiornika już nie
wystarcza. Dlatego potrzebne
są dodatkowe środki. Wójcik
uspokaja, że bez tej dotacji
zbiornik też powstanie. – Te
pieniądze nie przepadną. Po
prostu zostaną skierowane do
wykorzystania przy budowie
śluz na wrocławskim węźle
wodnym. Natomiast sam zbiornik budowany będzie z pieniędzy, z których budowany miał
być węzeł wodny – zaznacza
Wójcik. Takie przesunięcia są

możliwe, bo budowa węzła i
budowa zbiornika to projekty
realizowane w ramach jednego Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Wieś wybudują bez poślizgu
Dyrektor RZGW zaznacza
jednocześnie, że poślizg nie
będzie miał wpływu na realizację inwestycji okołozbiornikowych, takich jak chociażby
odbudowa Nowych Nieboczów. – Tu wszystko pójdzie
zgodnie z planem. Właśnie
rozpoczynamy wykupy grun-

Niewielu chętnych do pochwalenia się ogrodem
Tylko trzy kandydatury
wpłynęły na konkurs na najpiękniejszy ogród gminy Gorzyce. Termin zgłoszeń miał
upłynąć z końcem czerwca,
ale wskutek tak małego zainteresowania urząd gminy, który
jest organizatorem, postanowił przedłużyć go do końca

lipca. – Przecież pięknych
ogrodów w naszej gminie nie
brakuje. Liczymy więc, że ktoś
się jeszcze zgłosi – mówi Maria Władarz, sekretarz gminy.
Do zgłoszeń nie zachęciły
nawet atrakcyjne nagrody.
Zwycięzca otrzyma 1000 zł,
zdobywca miejsca drugiego

700 zł, zaś za trzecie miejsce
przewidziano nagrodę w wysokości 500 zł. Jak widać, warto zgłosić ogród. Wystarczy
pobrać w urzędzie gminy lub
ze strony internetowej gorzyce.pl odpowiedni formularz
zgłoszeniowy, do niego dołączyć 5 zdjęć w formacie pa-

2013 roku w kranach poleci woda z Raciborza

FOT. ARTUR MARCISZ

Po 3 latach od zawarcia
porozumienia o budowie
wodociągu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Gliwicach i Urząd Gminy
w Lubomi podpisały kolejną umowę. Tym razem obie
strony zapewniają, że nie ma
możliwości, by nie została
ona zrealizowana.

wzór dla każdego malucha to
prawdziwy skarb. Grzechem
byłoby z tego nie korzystać
– dodaje Brachmańska.
Data uroczystości nadania
imienia nie jest jeszcze znana. Najpewniej odbędzie się
w październiku lub listopadzie. Dyrekcja przedszkola już
planuje zaprosić na nią osoby
spokrewnione z patronką i jej
dawne znajome.
Elżbieta Sojka żyła w latach 1932 – 1991. Urodziła
się w Rydułtowach. Od 1951
mieszkała w Lubomi, gdzie
pełniła funkcję nauczycielki w przedszkolu i zarazem
kierowniczki placówki, którą
była aż do przejścia na emeryturę w 1988 roku. W ubiegłym
roku została pośmiertnie honorowym obywatelem gminy
Lubomia. Pamiątkowy medal
i dyplom znajdują się w specjalnej gablotce, wywieszonej
na korytarzu przedszkola w
Lubomi.
(art)

Teraz ma być inaczej
Chociaż na razie nie powstał ani metr magistrali wodociągowej, która połączy
Racibórz z Lubomią, to ma
ona już swoją kilkuletnią historię. Jej budowa wiąże się z
tym, że gmina utraci własne
ujęcia wody, które znajdą się
w obwałowaniu zbiornika
Racibórz Dolny. Pierwotnie
planowano, że ujęcia zostaną
odtworzone w innym miejscu. Szukanie wody okazało
się kłopotliwe i nie przynosiło skutków. W próbnych
odwiertach wody było zbyt
mało. RZGW zaproponował
więc, by gmina przeszła na
zasilanie zewnętrzne. Padło
na Racibórz (pod uwagę brany był również Pszów). To
wiązało się z koniecznością
budowy długiej rury, od miejsca w którym znajduje się
centrum handlowe Auchan
w Raciborzu aż do zbiorników na Kopcu w Syryni. W
ramach odtworzenia zasilania gminy w wodę koszty

FOT. ARTUR MARCISZ

Umowa na wodociąg w końcu podpisana

W czerwcu dyrekcja i rada
rodziców Przedszkola w Lubomi zwróciły się do rady
gminy o nadanie placówce
imienia Elżbiety Sojki, byłej
dyrektorki przedszkola w
Lubomi. W czwartek 14 lipca radni przychylili się do tej
prośby i jednogłośnie przegłosowali stosowną uchwałę.
– Pani Elżbieta była bardzo dobrym pedagogiem i po prostu
dobrym człowiekiem. Do dziś
jest tu bardzo dobrze wspominana. Wychowała przecież
całe pokolenia mieszkańców
Lubomi – podkreśla Grażyna
Brachmańska, dyrektor placówki.
Nic więc dziwnego, że
inne kandydatury nawet nie
były rozpatrywane. – Mieć w
swojej społeczności takiego
człowieka, który w swoim podejściu do obowiązków może
być wzorem dla każdego nauczyciela, zaś ze względu na
swą dobroć może stanowić

Artur Marcisz

– Konkurs na najpiękniejszy ogród gminy przedłużony

LUBOMIA – W

Dyrektor Grażyna Brachmańska przy gablotce honorowej
obywatelsk Lubomi, a wkrótce i patronki przedszkola w Lubomi

tów na Dąbrowach – zapewnia. Natomiast poślizg dotknie
właścicieli gruntów w czaszy zbiornika, którzy planują
ubieganie się o wypłacenie
odszkodowania od inwestora.
Zgodnie ze specustawą powodziową o odszkodowanie można się ubiegać w terminie do 90
dni od wydania decyzji przez
wojewodę na realizację inwestycji. Spodziewano się, że
nastąpi to pod koniec tego lub
na początku przyszłego roku.
Teraz termin ten przesunie się
co najmniej o rok.

Umowę podpisali: Artur Wójcik, obecny szef gliwickiego RZGW i
wójt Czesław Burek

budowy miał pokryć RZGW.
Pierwsze porozumienie, które w 2008 roku z ramienia
RZGW podpisał ówczesny
szef Franciszek Pistelok, rozbiło się sprawy związane z ﬁnansowaniem. Teraz ma być
inaczej.
Zabezpieczyli się
W umowie znalazły się
dwa ważne zapisy, których
nie posiadało wcześniejsze
porozumienie. – Po pierwsze, RZGW gwarantuje, że
posiada zabezpieczone środki niezbędne do realizacji tej
inwestycji. Po drugie, że nie
odłączy nas od naszych źródeł, dopóki magistrala nie
zostanie uruchomiona – zaznacza Czesław Burek, wójt
Lubomi. – To, że ta umowa
zostaje podpisana świadczy
o tym, że sprawy związane

z budową zbiornika idą do
przodu – podkreśla Artur
Wójcik, obecny szef gliwickiego RZGW.
Najdalej w sierpniu ogłoszony zostanie przetarg na
budowę magistrali. Budowa
ma się rozpocząć w listopadzie tego roku i potrwa do
lutego 2013 roku. Wcześniej
była mowa o jesieni 2012. – To
bezpieczniejszy termin, który
pozwoli uniknąć niepotrzebnych nerwów związanych z
niesprzyjającą aurą – wyjaśnia Wójcik. Za budowę rury
odpowiedzialna będzie gmina, która w tym celu już dwa
lata temu wybrała inwestora
zastępczego. Wstępny koszt
inwestycji oceniany jest na 20
mln zł. – To będzie zdecydowanie największa inwestycja
w historii naszej gminy – podkreśla wójt.
(art)

pierowym nie większym niż
format A4. Zdjęcia należy też
przesłać drogą elektroniczną,
z podaniem adresu uczestnika, na adres e–mail gorzyce@gorzyce.pl lub dołączyć do
zgłoszenia na nośniku elektronicznym, np. płycie CD.
(art)

Setka dzików
w Godowie
GODÓW Niedawno na naszych łamach poruszaliśmy
problem coraz większej liczby i dzikich zwierząt, które
nierzadko są przyczyną sporych szkód w uprawach i domowych ogrodach. Sporym
problemem są dziki. – Z informacji jakie uzyskałem od
jednego z naszych myśliwych
wynika, że na terenie naszej
gminy przebywa około setki dzików – mówi Mariusz
Adamczyk, wójt Godowa.
W związku z tym urzędnicy
przypominają, że w sprawie
odszkodowań należy kontaktować się z zarządcami kół
łowieckich. Na terenie Godowa działają dwa – KŁ „Róg”
i KŁ „Odra”. Ulica 1 Maja w
Skrzyszowie jest drogą rozgraniczającą obwody. Jadąc w
kierunku Godowa prawa strona terenu to obwód KŁ „Róg”
w Katowicach, zaś lewa – KŁ
„Odra” w Rybniku.
Osobami do kontaktu w
razie szkód w przypadku KŁ
„Róg” są: Łucjan Brzemia
32/4726034, Jerzy Karyczak
32/4564369, Marian Materzok 32/4561824 i Aleksander Rzeszotarski 507160863.
W przypadku KŁ „Odra”
należy kontaktować się z:
Bogdanem Bednarczykiem
602795970, Grzegorzem Jureczko 32/4727338 i Henrykiem Jordanem 32/4766089.
(art)

12 gminy
GOŁKOWICE
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– Czy Punkt Informacji Turystycznej jest potrzebny?

W późniejszym czasie punkt
wzbogaci się o elektroniczne
gadżety, takie jak nadajniki GPS, audioprzewodniki
i aparaty cyfrowe, które będzie można wypożyczyć. Na
miejscu oprócz uzyskania
informacji turystycznych będzie można również wypocząć. Punkt został bowiem
wyposażony w fotele i stoliki,
przy których będzie można
spokojnie usiąść i nabrać sił
przed dalszymi wojażami.

W leżących przy czeskiej
granicy Gołkowicach 1 sierpnia zostanie otwarty Punkt
Informacji Turystycznej. Powstanie on w ramach realizacji projektu „Śląski System
Informacji
Turystycznej”,
realizowanego przez Śląską
Organizację Turystyczną wespół z samorządami.
Będą się rozwĳać
– Na początku dostępne
będą broszurki oraz foldery
i mapki z miejscami, które
warto odwiedzić. Turyści
będą mogli skorzystać również ze stanowiska komputerowego z linkami do stron o
turystyce pogranicza. Wszystko to udostępniane będzie
nieodpłatnie – wyjaśnia Judyta Marcol, kierowniczka
Ośrodka Kultury w Gołkowicach, gdzie mieści się punkt.

Informacja
regionalna
Gmina Godów w atrakcje
turystyczne raczej nie obﬁtuje. – Ale już na przykład w
sąsiednich czeskich miejscowościach jest co zwiedzać.
Materiały dostępne w punkcie dotyczyć będą nie tyle samej gminy Godów, co całego

regionu przygranicznego a
także naszego województwa
– podkreśla Judyta Marcol.
Decyzji o powstaniu punktu broni wójt. – Przez naszą
gminę podróżuje sporo turystów, którzy kierują się do
Czech. Atutem Gołkowic jest
lokalizacja. Tu przecież znajduje się przejście graniczne.
W Gołkowicach informacji
szukać mogą również Czesi,
przyjeżdżający na turystyczne wojaże do naszego kraju.
Przekraczając granicę, od
razu mogą odwiedzić punkt
i dowiedzieć się, co warto
zobaczyć w naszym regionie
– uważa Mariusz Adamczyk,
wójt Godowa. Dlatego większość broszurek i folderów
dostępnych w punkcie jest
napisana w dwóch językach
– polskim i czeskim.
(art)

– Rekord w długości usuwania skutków zimy na gminnych drogach
ŁAZISKA

Przez ponad dwa tygodnie
po fragmencie ulicy Skotnickiej w Łaziskach można było
przejechać co najwyżej… traktorem. Albo przynajmniej solidnym autem terenowym.
Wszystko przez to, że drogowcy pod koniec czerwca
powycinali spore fragmenty
uszkodzonej jezdni. Na zaasfaltowanie wyrw trzeba było
długo czekać. – Przecież to
jakieś nieporozumienie. Jak
można w ten sposób brać się
za łatanie drogi? I w dodatku
tak późno. Pozimowe remonty
dróg gmina miała zakończyć
w maju, a w Łaziskach zaczęto
tak późno i jeszcze robi się to w
tak fatalny sposób. Mieszkańcy do mnie mają pretensje,
bo uważają, że nie potraﬁę
zadbać o sołectwo – nie kryje
zdenerwowania Brunon Pyrchała, radny z Łazisk.
Kupa pecha
W urzędzie gminy tłumaczą,
że szybciej nie można było
sprawy załatwić. – Zamówiliśmy 300 ton asfaltu, ale ta ilość
okazała się niewystarczająca,
dlatego musieliśmy rozszerzyć zamówienie. A kiedy już
przystąpiono do remontowania Skotnickiej i wycięto fragmenty asfaltu, to w robotach
przeszkodziła kapryśna aura.
Trudno lać asfalt kiedy na drodze stoi woda. Do tego przedstawiciele ﬁrmy powiedzieli
nam, że otaczarnia, która dostarcza asfalt miała awarię i
nie była w stanie dostarczyć
asfaltu odpowiednio szybko
– wyjaśnia Tomasz Kasperuk,
zastępca wójta Godowa, odpowiedzialny m.in. za drogi.

FOT. ARTUR MARCISZ

Radny grozi rezygnacją z mandatu
jeśli gmina nie naprawi drogi

Brunon Pyrchała uważa, że sposób w jaki remontuje się ul.
Skotnicką woła o pomstę do nieba

Łaty to za mało
Łatanie Skotnickiej to zdaniem radnego Pyrchały wyrzucanie pieniędzy w błoto.
– Pod wyciętym asfaltem
jest zwykła ziemia. Żadnego
utwardzenia. To jak długo
wytrzymają takie łaty? Za
rok znów to będzie rozsypane
– nie ma wątpliwości radny.
Dlatego uważa, że droga potrzebuje porządnego remontu. Tym bardziej, że przed
laty część Skotnickiej już
wyremontowano. Mariusz
Adamczyk, wójt Godowa
przyznaje radnemu rację. –
Remont cząstkowy to doraźne
działanie. Droga nadaje się do
remontu generalnego. Mamy
już gotowy projekt. Mamy
niezbędne pozwolenia. I droga ta zostanie na pewno wyremontowana. Znajduje się
na drugim miejscu w kolejce
następnych inwestycji drogowych. W pierwszej kolejności
wyremontujemy ulicę Dębową w Skrzyszowie, która znajduje się w jeszcze gorszym

stanie, a w kolejnej właśnie
Skotnicką. Ale do tego czasu
trzeba ją połatać – zapewnia
wójt.
Radny stawia na szali
swój mandat
Dębowa zostanie wyremontowana w przyszłym roku.
Skotnicka
niekoniecznie.
Wszystko zależeć będzie od
tego, czy w budżecie gminy
znajdą się środki. – Obie inwestycje są dość kosztowne.
Remont Dębowej może kosztować 2 mln zł, a Skotnickiej
1,4 mln. Wychodzi drogo, bo
przy tej ulicy trzeba położyć
kanalizację deszczową. A robienie modernizacji bez odwodnienia nie miałoby sensu
– wyjaśnia Adamczyk.
O długim czekaniu na remont Pyrchała nie chce słyszeć. – Jak Skotnicka nie
zostanie wyremontowana w
przyszłym roku to rezygnuję z
mandatu radnego. Nie będę się
denerwował – rzuca radny.
Artur Marcisz
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Tutaj dowiesz się, co warto zobaczyć

Judyta Marcol podkreśla, że w punkcie będzie można uzyskać wiedzę o atrakcjach całego regionu
przygranicznego

Opłaty za przedszkola – w Mszanie
i Pszowie podwyżki, w Lubomi
tylko zmiana zasad
POWIAT Nowa uchwała
podjęta przez radnych w Lubomi przewiduje zmiany w systemie płatności za przedszkola.
Do tej pory rodzice płacili stałą
opłatę za przygotowanie posiłków (czesne), która wynosiła
od 30 do 40 zł miesięcznie w
zależności od liczby posiłków,
oraz miesięczną opłatę za wyżywienie (wkład do kotła),
ustalaną przez dyrektora każdego przedszkola. Wynosiła
ona w obydwu przedszkolach
do 3,5 zł dziennie w zależności od liczby posiłków. Ponadto rodzice płacili stałą opłatę w
wysokości 10 zł za dodatkowe
zajęcia. Maksymalnie więc
przy 22 dniach roboczych rodzic płacił do 130 zł.
Pięć godzin za darmo
Nowe warunki wejdą w życie
1 września i zdają się być dla rodziców nie gorsze niż dotych-

GORZYCE –

czas. Określają one , że zgodnie
z ustawą każde 5 godzin dziennie w ramach podstawy programowej dziecko spędzi bez
żadnych opłat. Z kolei za każdą
godzinę ponadprogramową rodzice zapłacą 1,5 zł. Oznacza to,
że jeśli dziecko spędza dziennie 6 godzin (1 nadprogramową), to miesięcznie rodzic przy
22 dniach szkolnych zapłaci 33
zł, przy 7 godzinach 66 zł, przy
8 godzinach 99 zł, zaś przy 9
godzinach 132 zł. – Nie chcieliśmy, by rodzice płacili więcej
niż do tej pory. A w niektórych
przypadkach zapłacą wręcz
mniej, albo wcale, jeśli ich
dziecko przychodzić będzie do
przedszkola tylko na 5 godzin
– mówi Ewa Ciuberek, dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi
Placówek Oświatowych.

W Mszanie drożej o 50%
W Mszanie radni zdecy-

dowali, że za każdą godzinę
ponad bezpłatną pięciogodzinną podstawę od września
należy zapłacić tyle samo co
w Lubomi, czyli 1,5 zł. Do tej
pory była to złotówka. – Do
tej pory w naszej gminie obowiązywała najniższa opłata.
Na rynku wszystko idzie w
górę, opieka przedszkolna
też. Nawet po podwyżce będziemy się mieścić w dolnym
pułapie opłat – mówi Katarzyna Bylicka, kierownik referatu administracji, informacji
i edukacji Urzędu Gminy w
Mszanie. Drożej od września
będzie także w Pszowie. Tutaj
również podwyżka wynosi
50% (z 1 zł do 1,5 zł)
Wcześniej opłaty podniesiono w Wodzisławiu i Godowie – obecnie wynoszą tutaj
1,8 zł za godzinę, w Gorzycach i Rydułtowach należy
zapłacić 2 zł.
(raj)

Powoli pięknieje zabytkowe osiedle

Kolejny familok odzyska dawny blask
Na osiedlu familoków w
Kolonii Fryderyk wyremontowany zostanie drugi budynek.
Właśnie rozpoczęły się roboty,
które mają przywrócić prawie
100-letniemu obiektowi dawną świetność. Wymieniony zostanie dach i stolarka okienna.
Ponadto zostanie odświeżona
elewacja budynku. Po remoncie będzie wyglądał tak jak
pierwszy familok, który doczekał remontu w zeszłym roku.
Koszt modernizacji to prawie
400 tys. zł. Nieco więcej niż w
przypadku poprzedniego bu-

dynku (remont wykonuje ta
sama ﬁrma z Turzy Śl.). – Zakres robót jest nieco większy,
ponieważ więźba dachowa
jest w gorszym stanie niż w
przypadku poprzedniego budynku – wyjaśnia Maria Władarz, sekretarz gminy.
Osiedle doczekało się też
asfaltowych dróg wewnętrznych. To i tak jednak niewiele w porównaniu z tym ile
trzeba zrobić, by całe osiedle wyglądało pięknie. Liczy
ono 7 budynków tylko przy
skrzyżowaniu Kopalnianej z

Leśną. Plus kilka innych przy
ulicy Leśnej w kierunku dawnej kopalni. Przydałaby się
również rewitalizacja terenu
na osiedlu. Gmina pozyskała
nawet na ten cel pół miliona
złotych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Inwestycja stoi jednak pod znakiem
zapytania, bo do dotacji gmina
będzie musiała dołożyć sporo
środków z własnego, trzeszczącego w szwach budżetu.
Przewidywalny koszt tej inwestycji może wynieść nawet 2,2
mln zł.
(art)

ciekawi ludzie 13

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 19 lipca 2011 r.

PSZÓW

– Witold Klemenczak posiada ogromną kolekcję około 15 tys. znaczków pocztowych z rybami. Niektóre są warte kilkaset euro.

Kiedy na giełdach i zlotach
widzą go ﬁlateliści, mówią:
– O, Rybka idzie. Ksywka
pasuje do Witolda Klemenczaka jak ulał. Zodiakalna
ryba. Zapalony wędkarz,
degustator owoców morza.
A przede wszystkim posiadacz bodaj największej
w Polsce kolekcji znaczków pocztowych z rybami.
Przez 30 lat zebrał ich około 15 tys. sztuk. Z najodleglejszych zakątków świata.
– Kiedyś to policzyłem. Wyszło, że mam znaczki z 210
państw. Ale nie twierdzę, że
z wszystkich. Są kraje, które
nie wydały znaczków z rybami. Tak samo tworzą się
nowe państwa, np. Sudan
Południowy. Co prawda nie
ma dostępu do morza, ale
przecież może wydać serię
z rybami akwariowymi czy
słodkowodnymi – mówi kolekcjoner. Wiele znaczków
posiada jako jedyny Polak.
Niektóre warte są fortunę.
Zagraniczni kolekcjonerzy dają po kilkaset euro
za sztukę. Pszowik tylko
się uśmiecha: – Nie są na
sprzedaż.
Listonosz z Międzyrzecza
Pan Witold znaczki zbierał
od 10. roku życia. Filatelistyką zaraziła go wychowawczyni w szkole. Prowadziła
kółko ﬁlatelistyczne. – Wtedy, w 1960 roku ukazała się
subskrypcja z okazji 500-lecia poczty polskiej. Założył
ją król Zygmunt August. Ci,
co byli starsi ode mnie, to
sobie wykupili tę subskrypcję. Nam nie wolno było,
bo byliśmy za młodzi. A
subskrypcja warta jest dziś
ze 100 tys. zł – opowiada z
rozrzewnieniem ﬁlatelista.
Na znaczkach z rybami postanowił się skupić w 1983
roku. Mieszkał wówczas w
Międzyrzeczu, ładnej miejscowości na ziemi lubuskiej.
Od miejscowego listonosza,
wziętego wędkarza i ﬁlatelisty, kupił mały klaser ze
znaczkami o rybach Ameryki. I tak rozpoczął nowy etap
ﬁlatelistycznej pasji. Wtedy
jako 33-letni mężczyzna
miał już 23-letni staż.

Penetruje świat
przez internet
Pasjonat zdobywa okazy głównie przez internet.
Szuka biur ﬁlatelistycznych w różnych krajach.
Śledzi i zamawia nowości.
Sprawdza na bieżąco aukcje na eBay. Koresponduje
ze znajomymi ﬁlatelistami
z całego świata. Odwiedza
witryny internetowe urzędów pocztowych w danych
państwach. Każdy wyjazd
zagraniczny, każda wizyta
w mieście poza Polską zawiera obowiązkowy punkt
– odwiedziny w sklepie
ﬁlatelistycznym. Na giełdach gdziekolwiek w Polsce to mnie znają. Tylko się
pojawię, mówią – Rybka
idzie. Nawet nie muszę się
pytać. Mówią, czy mają coś
z ryb.
Witolda Klemenczaka
kojarzą nawet celnicy z
Rybnika. Trudno się dziwić, kiedy przez ich ręce
co chwilę przechodzą
przesyłki z Afryki, Oceanii, Dalekiego Wschodu
czy Kanady. Zresztą koperty same w sobie są rarytasami. Japońskie gejsze,
słonie, wieloryby – poczty
poszczególnych państw z
fantazją zdobią koperty. Filatelista część zostawia. To
też pamiątka. Koperty wypełniają kilka kartonów.
Rozpoznawany
z daleka
Przed internetem, a właściwie przed zmianami
ustrojowymi w Polsce kontakt z zagranicą był utrudniony. W latach 80. pan
Witold podstawowo zaopatrywał się na giełdzie w
Katowicach. Jeździł co wtorek. Znaczkami handlowali
głównie ﬁlateliści z Warszawy. Na zakupy zjeżdżali się
kolekcjonerzy z całej Polski.
W Katowicach była jedna z
największych giełd w kraju.
W szczytowym okresie – w
latach 80. i na początku 90.
przewijały się przez nią tysiące ludzi. – Ludzie wtedy
mieli pieniądze, a nie mieli
za bardzo na co wydawać.
To zbierali monety, znaczki
– komentuje ﬁlatelista.

Zbiór przedwojennych znaczków wydanych przez duńskie
Akwarium

FOT. TOMASZ RAUDNER (5)

Wśród ryb czuje się jak ryba w wodzie

Witold Klemenczak o znaczkach może opowiadać godzinami. Tutaj z cennym eksponatem z Australii – obrazek z życia rafy
koralowej na znaczku i monecie.

Kosztowne hobby
Pszowik nie ukrywa, że
hobby jest kosztowne. Seria
znaczków za 100 dolarów
czy 100 funtów to żaden
ewenement. Dlatego, aby
trochę wyjść na swoje, od
około 5 lat kupuje zestawy
podwójnie. Jeden zostawia
dla siebie, drugi po pewnym
czasie wystawia na serwisach aukcyjnych i sprzedaje
z zyskiem. Sama przesyłka
z drugiego końca świata potraﬁ kosztować kilkadziesiąt
dolarów czy euro.
Wytrwałość wynagrodzona
Ryby zapełniły już 13 klaserów. Czternasty tom mężczyzna uzupełnia krok po
kroku. Najnowszy nabytek
to kolekcja znaczków z Polinezji Francuskiej. Filatelista
czekał na dostawę pół roku.
W tym czasie zdążył zamówić zestaw w Papui Nowej
Gwinei. Przesyłki jeszcze
nie dostał. Przeglądając kolejne klasery przyznaje, że
zebrać taką kolekcję nie
było łatwo. Na jeden zestaw

polował 30 lat. Aż kupił w
Stanach Zjednoczonych. To
seria znaczków z Barrbudy
z nadrukiem. Tylko on ma te
znaczki w Polsce. Dla nawiązania kontaktów sam nauczył
się angielskiego. Listy pisał
ze słownikiem. Podczas wyjazdów zwroty pisał sobie fonetycznie. Mówi otwarcie, że
kaleczył język, ale próbował.
Sam nauczyciel historii, dziś
emerytowany, pytał kolegów
belfrów czy dobrze wymawia
słówka. Aż nauczył się. Dziś
angielskim posługuje się bez
problemu. A już fachowe ﬁlatelistyczne i ichtiologiczne
słownictwo to dla niego bułka z masłem.
Myśli o wystawie
Witold Klemenczak przymierza się do zorganizowania
wystawy swoich znaczków.
Ma kilka pomysłów, aby uczynić z wystawy wydarzenie,
które zostanie zauważone
przez wiele osób. Znając jego
upór i cierpliwość można być
spokojnym o efekt. A znaczki
rzeczywiście są piękne.
Tomasz Raudner

Jeden z wielu rarytasów – zbiór znaczków ciętych z arabskiego
Kataru. W Polsce unikat.

Filatelista koresponduje z całym światem. Koperty, ciekawe
same w sobie, przechowuje w kartonach.

Welonki z Chin – te znaczki kazał zniszczyć chiński dyktator Mao
Tse Tung podczas rewolucji kulturalnej w latach 60. zeszłego wieku

14 weekend

Sportowy festyn
na „trzydziestce”

FOT. ARTUR MARCISZ (2)
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Aktorzy Teatru Wodzisławskiej Ulicy w
spektaklu „Igraszki z diabłem”

Taniec ognia w wykonaniu grupy Lunatycy

Noc kulturalnych wrażeń

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI (3)

W sobotnią noc 16 lipca na
plaży ośrodka wypoczynkowego LAS-POL w Olzie odbyły się Nocne Konfrontacje
Kulturalne. Impreza rozpoczęła się o godz. 21.00. Widzowie bawili się jeszcze po
północy.
Była to już trzecia edycja tej
imprezy. – W zeszłym roku

CZYŻOWICE

Samochód rajdowy Adama Małysza

tańca Navras – mówi Katarzyna Siedlaczek, dyrektor
Wiejskiego Domu Kultury w
Olzie. W przerwach między
kolejnymi występami czas
publiczności umilał Fryderyk Jona, muzyk solowy i
orkiestrowy, występujący w
Niemczech.
(art)

– VI Ogólnopolski Konwent „Fort LARP”

łysz przemawiający z telebimu do mieszkańców, a na
scenie Grzegorz Lato, prezes
PZPN. Osiedlowy festyn wypalił. Parking na osiedlu XXX-lecia wypełniał się ludźmi już
od sobotniego południa. Pod
wieczór były już tłumy.

Najmłodsi ze sceny wychwalali wakacje

Ludzie docenili
Z przebiegu imprezy zadowolony jest Jan Grabowiecki,
prezes SM ROW. – Zaproponowaliśmy mieszkańcom program odbiegający nieco do
tradycyjnych przedsięwzięć
tego typu. Pojawili się ciekawi goście. Było wiele atrakcji.
Organizatorów nagrodzili
mieszkańcy poprzez swoje
uczestnictwo w imprezie.
Strzałem w dziesiątkę okazały
się pozdrowienia kierowane
do mieszkańców przez Adama Małysza – podsumowuje
Jan Grabowiecki.
(raj)

Nie do poznania...

Już po raz szósty Stowarzyszenie „Grupa Inicjatyw
Twórczych” przy wsparciu
ﬁnansowym Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
zorganizowało 8-10 lipca na
terenie „Pikniku Country” w
Czyżowicach Konwent RPG
„Fort LARP”.
Uczestniczyło w nim ok.
130 zapaleńców nie tylko z
powiatu wodzisławskiego
ale także m.in. z Krakowa,
Opola, Wrocławia, a nawet
Londynu.
Odbywający się w powiecie wodzisławskim Konwent
to jedno z najważniejszych
tego typu przedsięwzięć w
Polsce, na którym nie może
zabraknąć żadnego miłośnika RPG.
W tegorocznej edycji,
oprócz starannie przygotowanego scenariusza, mechaniki gry, postaci i frakcji,
uczestnicy mieli do dyspo-

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Najazd postaci fantasy
na Czyżowice

WODZISŁAW Adam Ma-

Rozdawali gadżety
Euro 2012
Imprezę
zorganizowała
rada dzielnicy, Spółdzielnia
Mieszkaniowa ROW i miejscowa piwiarnia. Na scenie
zaprezentowała się Kapela
Wujka Idziego, grupa Acustic,
Kurcbend i Kapela Bawarska.
Obecni byli także rajdowcy z
RMF Caroline Team. Prezentowali m.in. samochód rajdowy, którym ściga się Adam
Małysz, członek grupy. On
sam nie uczestniczył w imprezie. Przemówił do wodzisławian z telebimu. Gośćmi
festynu byli też członkowie
Polskiego Związku Piłki Nożnej z prezesem Grzegorzem
Lato na czele. Rozdawali gadżety związane z Euro 2012.

mieliśmy przerwę ze względu na powódź i jej skutki.
W tym roku prezentują się
nasi Gryﬁarze, czyli muzycy ćwiczący na co dzień w
naszym ośrodku. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć
Lunatyków z tańcem ognia.
Zaprosiliśmy również Teatr
Wodzisławskiej Ulicy i teatr

W Czyżowicach po raz kolejny dochodziło do bójek

zycji całe miasto. Własnym
sumptem oraz dzięki oﬁarności sponsorów Stowarzyszenie zbudowało m.in.
warownię, karczmę, arenę
wojowników, cmentarz czy
grotę krasnoludów.
Konwent to nie tylko gra
terenowa, lecz również spotkania, konkursy, prelekcje,
koncerty i wiele innych
atrakcji, przekładających

się nie tylko na świat osadzony w wyobraźni, ale
czerpiący także z dziedzictwa kulturowego naszego
kraju i regionu, o czym może
świadczyć chociażby samo
miejsce imprezy – wedle
podań właśnie na ziemi wodzisławskiej znajdowała się
warowania – fort o nazwie
Czadownia.
(red)

Gorąca sobota w rytmie reggae

FOT. ARTUR MARCISZ (2)

GODÓW Kilkaset osób bawiło się

Publiczność nie zawiodła

Muzycy grupy Drenkrom

w sobotni wieczór 16 lipca w muszli
koncertowej w Godowie, gdzie odbyła się pierwsza impreza Gorący Godów. Koncertowy wieczór upłynął
pod znakiem klimatów rock&reggae.
Organizator imprezy czyli Gminne
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zaprosiło trzy zespoły – Don’t
Do That, Drenkrom oraz gwiazdę
wieczoru Tabu. Każdy mógł więc
znaleźć coś dla siebie, a że pogoda
dopisała, to i miejsca na obiekcie w
Godowie zapełniły się niemal do
ostatka.
Każda grupa miała swoich fanów.
Najwięcej osób przyszło jednak

posłuchać popularną nie tylko w naszym regionie grupę Tabu. – Dlatego że grają w miarę optymistyczne
i łagodne rytmy – uważa Dawid z
Godowa. Przyznaje, że sam nie jest
wielkim fanem ani rocka ani reggae,
ale na koncert przyszedł z ciekawości. – Dobrze, że coś się tu dzieje
– dodaje.
Tatiana Stopyra, dyrektor GCKSiT
ma nadzieję, że Gorący Godów będzie imprezą cykliczną. – Będziemy
starać się o to, by co roku w lipcu
zorganizować taki gorący wieczór.
Mam nadzieję, że nic nie stanie na
przeszkodzie by tak się stało – mówi
(art)
Tatiana Stopyra.
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Ta r e k l a m a
może być twoja!

DODATE K

T E R A Z
Kolejne wydanie
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ZAMÓW REKLAMĘ

 BUDOWNICTWO  ARCHITEKTURA  WNĘTRZA  OFERTY 

0606 698 903

Jedną z podstaw efektownej aranżacji wnętrza jest wykończenie ścian. Mogą być one tłem dla innych elementów lub przyciągającą wzrok dekoracją

Ściany jako kreator wnętrza

Oddziaływanie
kształtem i formą
Podstawą
większości
aranżacji są proste, gładkie
ściany. Ich ciągłość przerywają jedynie okna, drzwi
czy otwarte przejścia. Takie
ściany tworzą doskonałe tło
dla wyeksponowania mebli
i innych elementów wyposażenia. Jednak coraz częściej
ściany przybierają różne
formy. Poza dominującymi
prostymi płaszczyznami
wnętrza mogą kształtować
ściany biegnące po łuku,
rozbite wnękami i niszami czy też niedociągnięte
do suﬁtu. Tak zaprojekto-

wane ściany urozmaicają
wnętrze i budują jego klimat. Ponieważ przykuwają
uwagę i silnie oddziałują na
przestrzeń, powinny być zawsze przemyślane, ich użycie wymaga uzasadnienia.
Jeśli np. wnęki lub uskoki
są wynikiem konstrukcji
domu i zaprojektowano je w
niepożądanych miejscach,
często nie można ich wykorzystać – wówczas lepiej je
ukryć.
Ściana po łuku
Taka forma ściany często
jest powiązana z kształtem
jakiegoś elementu wnętrza.
Może być na przykład wynikiem kształtu schodów
prowadzących na drugą
kondygnację – gdy biegną
one po łuku, również ściana
zasłaniająca ich konstrukcję
przybiera taki kształt. Łukową lub ukośną ścianę można wykorzystać także wtedy,
gdy chcemy skierować uwagę w stronę ważniejszego,
bardziej atrakcyjnego pomieszczenia. Takie rozwiązanie warto zastosować w
holu, ściana oddzielająca
go od salonu będzie wówczas czytelnie określała
szlak komunikacyjny. Jeśli
zdecydujemy się na łukową
lub „falistą” ścianę, dodatkowo nie wzbogacajmy jej niszą czy prześwitem, natłok

koracją. Jeśli znajdzie się w
miejscu, na którym najdłużej
zatrzymujemy wzrok – będzie trójwymiarowym tłem
dla obrazów, rzeźb czy dekoracyjnej porcelany. Wnękę
można często przemalowywać, obudowywać, oklejać.
Jeżeli chcemy wydobyć jej
głębię, zastosujmy ciemną farbę lub okleinę. Żeby
podkreślić urodę wnęki,
warto zamontować w niej
źródło światła – uwypukli
ono jej bryłę, a także wydobędzie zawieszony w niszy
obraz czy ustawiony tam
przedmiot. Do oświetlenia
wnęki od wewnątrz nadają się halogeny, świetlówki
i LED-y. Źródło światła należy umieścić w trakcie jej
budowy.

FOT. BENJAMIN MOORE

Duża płaszczyzna ścian
ma wpływ na odbiór
wnętrza. Zamyka przestrzeń, jej zadaniem
jest także stworzenie tła
dla innych elementów
wyposażenia, takich jak
meble czy przedmioty
ozdobne. Znaczenie
ma ich kształt i forma –
ściana nie zawsze musi
być płaska i połączona
z podłogą pod kątem
prostym. Ogromne
możliwości aranżacyjne
daje też wykańczanie
ścian kolorem i fakturą.

form powoduje bowiem chaos. Pamiętajmy też, że taki
kształt domaga się przemyślanego wykończenia i ma
konsekwencje w aranżacji
wnętrza. Biegnąca po łuku
ściana ogranicza liczbę mebli i dekoracji w pomieszczeniu.
Nisze i wnęki
Również modne obecnie
rozbijające płaską ścianę
nisze i wnęki wymagają
uzasadnienia funkcjonalnego bądź estetycznego. Właściwie zastosowane mogą

zmieniać proporcje wnętrza
czy porządkować przestrzeń.
Coraz częściej powstają one
w sposób zamierzony: nowo
budowanej ścianie działowej
celowo nadaje się taki kształt,
by utworzyć w niej wnękę
lub kilka różnej wielkości.
Wnęki stają się też konkurencją dla wolno stojących mebli. Komody, regały i kanapy
wstawione w nisze nie wystają poza ścianę, wprowadzają
do wnętrza ład i nie ograniczają optycznie przestrzeni.
Wstawienie mebla we wnękę
pozwala również na ukrycie

jego bocznych, nie zawsze
wartych wyeksponowania
ścianek.
Szczególnie
popularne
są szafy we wnękach, które pozwalają maksymalnie
oszczędzić miejsce – nie powstają wtedy trudne do zagospodarowania i utrzymania
w czystości wolne przestrzenie między szafą a suﬁtem.
W ścianie z wnękami warto też ukryć sprzęt AGD. W
zależności od potrzeb łatwo
można zmieniać jej funkcje
i wyposażenie. Sama wnęka
lub nisza także często jest de-

Ściana
ażurowa
Doskonałym środkiem w
manewrowaniu przestrzenią
są ściany z prześwitami lub
niepełnej wysokości, które
otwierają wnętrza. Ażurowa
ściana oddziela pomieszczenie i jednocześnie odsłania
jego atrakcyjne element.
Anna Wojciechowska

REKLAMA

OKAZJA MIESIĄCA
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ul. Kolejowa 10 a (RAMPA KOLEJOWA)
www.rotex-sruby.pl

SZLIFIERKA KĄTOWA
MAKITA

OKNA PCV

219 zł netto

Racibórz, tel./fax 32 415 34 94, 755 23 60

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
dostawa • montaż • serwis • transport

MATERIAŁY BUDOWLANE
 okucia budowlane
 narzędzia budowlane

MATERIAŁY METALOWE

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:
0608 678 209, 032 415 47 27 w.12

 gwoździe, wkręty, kołki
 śruby, nakrętki, podkładki
 elektrody, druty spawalnicze
 artykuły ścierne

GA 5030 720W

WIERTARKA
UDAROWA

SKIL MASTERS SDS PLUS

234 zł netto
PRZEZWAJANIE SILNIKÓW,
WYPOŻYCZALNIA, SERWIS
RACIBÓRZ, ul. Pracy 22, tel./ fax 032 419 08 81
RYBNIK, ul. Młyńska 4, tel. 032 423 68 56
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Podczas wakacji
łatwiej nam dbać o
regularne spożywanie
płynów, a tym samym
o prawidłowe nawodnienie organizmu.
Niestety, często po
powrocie z urlopu i
rozpoczęciu codziennych intensywnych
zajęć zapominamy
o regularnym piciu
napojów.
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Badanie MillwardBrown zrealizowane na reprezentatywnej
grupie Polaków, maj 2011, wyniki w %.
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Po wprowadzeniu
zakazu palenia w miejscach publicznych,
właściciele klubów,
pubów i restauracji
szukają nowych sposobów na dotarcie do
klienta. Czy rozpylane
tam zapachy mogą
zwiększyć sprzedaż
alkoholu i przyciągnąć
więcej gości?
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���� �� �������������� ����� ���
����������� ������� ������
����������� ��� ������ ����
����������� ��� ���������
����������� ����� ���������
�� ����������� ����������
������� ���� ������������ ���
������ ����� �� ������ �������
���������������������������
������������ �������������
�������
� �� �������� �������������
��������������������������
�������������� ������� ���
����������������������������
����������������������������
����������������������������
��������������������������
���������������������������
���� ����������� ����� �����
����� ����������� ������� ���
���� ����������� ���������� ���
��������������������������
����������������������������
���������������
� �� ����������� ��������
���� ������������ ���������
������ �� ������ �����������

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

W krajach arabskich uszanujmy religię muzułmańską
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Podczas włoskiej sjesty nie planujmy posiłków

Co kraj to obyczaj – o czym powinieś wiedzieć zanim wyjedziesz za granicę
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18 CZERWCA PARA MOTOCYKLOWYCH PODRÓŻNIKÓW – SONIA I ŁUKASZ WINIARSCY WYRUSZYLI W KOLEJNĄ WYPRAWĘ PO EUROPIE

Cztery tysiące kilometrów
wspaniałej przygody
Po zwiedzeniu Bałkanów i Europy Zachodniej
w latach 2009 i 2010 tym
razem celem naszym
było objechanie jednej z
najpiękniejszych tras dla
motocyklistów, czyli Alp.
Jechaliśmy na motocyklu marki BMW R1150R
z 2002 roku. Wybierając
drogę chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej dzikiej
przyrody i dlatego celowo
omĳaliśmy autostrady i
duże miasta. Plan zakładał
przejechanie dystansu od
250 do maksymalnie 450
km dziennie.
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Lazurowe Wybrzeże – Francja

���������������������������
���������������
Włoski serwis
� �������� ����� ������� �����
���������������� ��������
������������������ ���� ���
������� �������� ����������
������������ �������� ����
�� �������� ������ �� ��������
���������������������������
���������������������������
�������� ����� ��� ����������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
������ ���� ���� ���������� ���
�����������������������������
���������������������������
����� ����������� ����� �����
���� ��� ����� ������������� ���
���������������������������
���������������������������
������ ������� ���� �������
�������������������������
���� �� �������� ��������� ����
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
��������
� ��������������������������
���������������������������
����������� ��������� ����
��� ��� ���������� ��������
�������� ��� �������������
���������������������������
������������������������������
�������� ��� ��������� ����
��������� ����� �� �����������
���� ��� ��� ���������� ����
��������� �������� ���������
������ �������������� �� �����
������������� �������� ����
���������� ������ ���� ����
������ � ������ � �����������
�������������������������
���������������������������
�������������������������������
�������������������������������
���������� �������� ��������
�����������������������������
���������������������������
�������������������������
��������������

Francuski
luksus
� ������������������������
��� ������� ����������� ���
�������� ���� ����� �������
���������������������������
��� ���������� �����������
���� ������ �� ���� ��������
����������
�����������
��������� ������� �� ������
���������������������������
��������������������������
����������� ��������� ��
��������������������������
���������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
����� ����������� ��������
���������������������������
������������������������
������� ������ �������� �����
�������������������������
����� ����������� ��������
������������������������
������ ��� ��������� �������
��������� ��������� ������
��������������������������
��� ������ ������ ��� ��� �����
�������������������������
��������������������������
�������������������������
������ ��������� �����������
���������������������������
��������������������

W drodze przez Włochy

Szwajcarski porządek
� ��������������������������
������������������������������
���������� ������ �����������
����������� ��� ���������
����� �� ������� �����������
���������� ���� ����������
�������� ��� ������������
��� ������� ������������ ���

��������������������������
������������������������������
����� ���������������� ����
����������������������������
������������������������������
��������������������������
������� ����������� ����� ���
����������� ��� ������������
���������������������������
��������������������������
����������������������������
���������������������
Niemiecki zlot
� ���������������������������
����������������������������
���������� ������� �� ��� ����
���������������������������
����������������������������
�����������������������������
���������������������������
�� ������������� �������� ��
�������� �� ������ ��������
�������� ����� ������� �����
����������� ���� ����������
��� �����������������������
��� ��������� ����� ����������
���������������������������
����������������������������
������������� ����� ������

Hochalpenstrasse – Austria

Portoﬁno – Włochy

����� ���� ���������� ���
���� � ������� ������������ ����
���� ������������ ��� �������
���������� �� �����������
��� �� ������� ������������ ��
��������� ��������� ������ ���
����������� ����� ������ ��
����������������������������
��������������������������
���� ��������� ������ ����
������ ��� ��� ������ ���� ���
���������������������������
���������������������������
� �������������������������
�������� ������������ ��� ��
�����������������������������
������������������������
�����������������������������
�������� ����������� ������
������� �� ���������� ������
����� �������������� �����
��������������������������
���������������������������
���������������������������
����������������������������
�����������������������������
����������������������������
���������������������
Łukasz Winiarski

krzyżówka
z nagrodami 35
19
���������������������

Nowiny
• wtorek,
192011
lipcar.2011 r.
TygodnikWODZISŁAWSKIE
RYBNICKI • wtorek,
19 lipca

Krzyżówka z nagrodą

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

���������������������������

KRZYŻÓWKA
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W YGR AJ PŁY TĘ CD. Aby w ygrać w yślĳ SMS na numer 7101 (koszt 1 zł + VAT) z preﬁksem NRE i drugim oraz czwar t ym
wyrazem z hasła. Konkurs trwa do poniedziałku 25 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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15.07, 16.07 oraz 17.07 godzina 19:00
MIĘDZY ŚWIATAMI
Nicole Kidman zachwyca w roli kobiety, która po dramatycznym przeżyciu próbuje odnaleźć się na krawędzi dwóch światów. Niezrozumiana przez twardo stąpającego po ziemi
męża znajduje pocieszenie w przyjaźni z tajemniczym młodzieńcem, który kiedyś przyczynił się do śmierci jej synka. Chłopak oczaruje ją niezwykłą wizją rzeczywistości, która
pozwoli bohaterce pogodzić się z losem i odnaleźć upragnioną drogę do szczęścia.

WAKACJE W MOK RADLIN

16.07 i 17.07, godzina 17:00
ZEMSTA FUTRZAKÓW
Twórcy „Nocy w muzeum” i „Różowej pantery” zapraszają na doskonałą zabawę dla
całej rodziny, komedię o lekkim zabarwieniu... ekologicznym. Kiedy Dan wraz z rodziną
przeprowadza się do zielonego Oregonu, nawet nie podejrzewa jak trudno przyjdzie
mu żyć w zgodzie z naturą. Gdy rozpoczyna pracę nad budową dużego osiedla okazuje
się, że ten teren jest już zajęty.

NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI

POWTÓRKA Z GOLCAMI

19 – 26 lipca, Radlin
We wtorek od godz. 10.00 turniej piłkarzyków. W środę w godz.
10.00-13.00 wycieczka piesza do Studzienki w Jankowicach. W
czwartek w godz. 10.00-13.00 wakacyjne wełniaczki – zajęcia
z ﬁlcowaniem wełny. W piątek w godz. 10.00-13.00 wycieczka
rowerowa. We wtorek za tydzień w godz. 10.00-12.00 gry i zabawy, w godz. 12.00 – 13.00 zajęcia plastyczne.
(tora)

POKAZ KONIA ŚLĄSKIEGO
29 i 30 lipca, Wodzisław
Pod takim hasłem w parku miejskim odbędzie się festiwal reggae.
– To największy darmowy festiwal reggae w Polsce, którego ranga z
roku na rok rośnie. Do dyspozycji uczestników będzie pole namiotowe
– mówi Marcin Sieniawski, kierownik Biura Promocji i Informacji w
Urzędzie Miasta w Wodzisławiu. W pierwszym dniu imprezy zagrają:
DNS Selekta, Śliwek & DrLove, Dreadsquad & KaCeZet, Natural Dread Killaz sound system, iLLBiLL HiTEC ft. Longﬁngah (de), Kuba 1200
& Grizzlee. W sobotę natomiast zagrają: Baobab, Jahoo, Naaman,
Konopians, Ras Luta & Riddim Band, Tabu, United Flavour (cz/esp),
Habakuk. Ostatnie zespoły, zarówno w pierwszym jak i drugim dniu
festiwalu, wyjdą na scenę po północy.
(raj)
24 lipca, Krostoszowice
Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni „Mustang” ze Skrzyszowa zaprasza na jubileuszowy V Pokaz Konia Śląskiego wszechstronnie użytkowego. Pokaz odbędzie się na terenie Ośrodka
Konno-Rekreacyjnego w Krostoszowicach, przy ulicy Szybowej,
obok kompleksu boisk orlik. Prezentacje będą prowadzone przez
zawodowego sędziego. Organizatorzy przewidzieli również wiele
atrakcji towarzyszących – występy uczniów i przedszkolaków z
miejscowych szkół, występy laureatów konkursu gawędziarskiego
„Fedrowanie w godce”, występy zespołów folklorystycznych zabawę z udziałem młodzieżowego zespołu „The Thinners” oraz „Tercetu Biesiadnego”. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych.
Początek imprezy o godz. 14.00.
(art)

FESTYN NA SZLUCHCIE
30 lipca, Radlin
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na kolejny festyn na
Szluchcie przy ul. Mielęckiego. Początek zabawy o godz. 14.00.
Tematem festynu będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo. W
programie m.in. pokazy ratownictwa medycznego, policyjnych
psów tropiących, akcji ratowniczej w wykonaniu straży pożarnej.
Także gry i zabawy dla dzieci, karaoke, poczęstunek dla uczestników.
(tora)

PRZYGRANICZNE SPOTKANIE MOTOCYKLISTÓW

HARCERZE ZAPRASZAJĄ DO JELEŚNI
27 lipca - 10 sierpnia
Trwa przyjmowanie zapisów na obóz harcerski organizowany
przez rydułtowski huﬁec. Mogą wziąć w nim udział dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat. Jeleśnia to urokliwe miejsce 9 km
od Żywca, nad rzeką Sopotnią. Harcerze zapewniają mnóstwo
atrakcji na miejscu, wycieczki górskie i autokarowe. Całkowity
koszt 680 zł.
(tora)

KUP LODA, WYGRAJ BILET
Do 26 lipca, Wodzisław
Wodzisławskie Centrum Kultury rozpoczęło kolejną akcję zachęcającą dzieci do korzystania z atrakcji podczas wakacji. W 10
lodziarniach m.in. w Gorzycach, Gorzyczkach, Godowie, na wodzisławskich Wilchwach (Waltar), w Wodzisławiu (Bolimar koło
PKS-u), os. XXX-lecia (Jagódka i Ptyś), w Kokoszycach, w Zawadzie, w Radlinie II, dzieci, które kupią lody otrzymają darmowy
bilet na dowolnie wybrany seans w Kinie Pegaz. Oferta obowiązuje do 26 lipca. Do wyboru są ﬁlmy: Zakochany wilczek, Safari,
Zaplątani oraz Artur i Muminki. Więcej informacji na ten temat
oraz innych przedsięwzięć wakacyjnych WCK na www.wck.wodzislaw.pl oraz na FunPage’u WCK , www.facebook.com/WodzislawskieCentrumKultury.
(raj)

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)

III PRZEGLĄD FILMÓW INDONEZYJSKICH
Od 5 do 26 sierpnia, Wodzisław
Projekt realizowany będzie w każdy piątek sierpnia w muszli
koncertowej parku miejskiego w Wodzisławiu (w razie deszczu seanse i koncerty zostaną przeniesione do sali WCK).
12, 19 i 26 sierpnia seanse będą poprzedzone koncertami. Wystąpią: Symetria (12 sierpnia), Underground (19 sierpnia) i Pajujo
(26 sierpnia). Patronat nad imprezą objęła Ambasada Republiki
Indonezji w Warszawie. Projekt został doﬁnansowany przez wodzisławski magistrat. Organizatorami są: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu, Stowarzyszenie Gondola oraz Wodzisławskie Centrum Kultury. (raj)

WARSZTATY LALKARSKIE
10 sierpnia, Rydułtowy
Można się już zapisywać na warsztaty lalkarskie dla dzieci w
wieku 7 – 12 lat. Zajęcia odbędą się w godz. 10.00 – 13.00. Poprowadzi je Karina Abrahamczyk-Zator, absolwentka wydziału
lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, aktorka Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zapisy w Rydułtowskim Centrum Kultury, szczegóły pod nr tel. 32 457 70 06.
Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny.
(tora)

WARSZTATY TEATRALNE
25 – 29 lipca, 1 – 5
sierpnia, Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na bezpłatne
warsztaty teatralne Zabawy w Teatr. Zajęcia poprowadzi Katarzyna Chwałek.
Warsztaty odbędą się w
dwóch turach, według podanych dat, w godz. 10.00 – 12.00.
Liczba miejsc ograniczona.
(tora)

31 lipca, Rydułtowy
Opady deszczu uniemożliwiły przeprowadzenie jedenastego festynu rodzinnego organizowanego przez paraﬁę św. Jerzego.
Jednak nic straconego, gdyż impreza została przełożona na
ostatni dzień lipca. Wystąpią Kwaśnica Tyrol Band oraz Golec
uOrkiestra. Być może podobnie, jak w pierwotnym terminie, odbędą się pokaz mody, prezentacja samochodów i jazdy testowe,
przejażdżki konne, gry i zabawy dla dzieci.
(tora)

30-31 lipca, Skrbeńsko
Cafe Bar Relax zaprasza na III Przygraniczne Spotkania Motocyklistów. W tym roku impreza potrwa dwa dni. 30 lipca odbędzie się
zlot motocykli na polanie za Cafe Bar Relax przy ulicy Piotrowickiej.
Początek zjazdu o godz. 14.00. Dwie godziny później odbędzie się
koncert czeskiego zespołu „Orchidea”. Po koncercie zaplanowano
przejazd kawalkady motocykli przez Karvinę, Gołkowice, Skrzyszów
i Skrbeńsko. Po powrocie odbędzie się zabawa z zespołem Blue
Set. W drugim dniu tj. 31 lipca w tym samym miejscu odbędzie się
Festyn Rodzinny, połączony z zawodami konnymi w skokach przez
przeszkody o Puchary – Wójta Gminy Godów, Proboszcza Paraﬁi w
Skrbeńsku i Przewodniczącego Rady Gminy. Początek zawodów o
godz. 15.00.
(art)

FESTYN POLSKO-CZESKI
31 lipca, Czyżowice
W ramach projektu „Spotkania przy granicy” odbędzie się polsko-czeski festyn „Przygranicznie-Turystycznie”. W programie
festynu przewidziano m.in. prezentację multimedialną atrakcji
turystycznych Gminy Gorzyce i Miasta Bohumin, prelekcję autora
polsko-czeskiego przewodnika Daniela Jakubczyka, wystawę prac
konkursowych zorganizowanych dla dzieci, gry i zabawy dla dzieci
i młodzieży, program artystyczny (szczegóły dopiero zostaną podane) oraz zabawę taneczną.
(art)

WAKACYJNY ZWIERZYNIEC
Do 22 sierpnia, Wodzisław
Konkurs „Wakacyjny zwierzyniec – mój pupil”, organizowany
w ramach akcji „Lato w mieście”, adresowany jest do dzieci i
młodzieży. Uczestnicy mogą złożyć maksymalnie trzy prace w
dowolnej technice. Należy je przesłać na adres: Wodzisławskie
Centrum Kultury, ul. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław. Ogłoszenie
werdyktu zaplanowane zostało na 28 sierpnia. Szczegóły pod
numerem 032 4554855.
(raj)

WYSTAWA STANISŁAWY WOJTYNY
Do 31 sierpnia,
Wodzisław
Prace można oglądać w wodzisławskiej bibliotece. Wystawa
pt. „Z biegiem lat...” ma charakter retrospektywny – obejmuje prace najwcześniejsze
artystki. Stanisława Wojtyna
mieszka w Wodzisławiu. Jest
laureatką prestiżowych nagród i wyróżnień. Pisze także
wiersze.
(raj)
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Witam serdecznie. Na imię mam Adrian. Jestem synem Natalii i Damiana Tomanków. Ich
pierwszą pociechą. Urodziłem się 6 lipca, osiem
minut po siódmej. Ważyłem wtedy 3800 g i
miałem 58 cm. Razem z rodzicami zamieszkam
w Raciborzu.

Cześć. Ten uroczy chłopczyk to ja, Jakub. Jestem synem Małgorzaty i Roberta Falkowskich.
Po raz pierwszy przytuliłem się do rodziców 4
lipca za dziesięć dwunasta. Ważyłem wtedy
3860 g i miałem 55 cm. Póki co jestem jedynakiem. Będę mieszkać w Rydułtowach.

Witam. Ta mała kruszynka to ja, Ania. Urodziłam się 6 lipca o godzinie 12.40. Moimi
rodzicami są Justyna i Dariusz Sobikowie. Po
urodzeniu ważyłam 3140 g i miałam 54 cm.
Nie jestem jedynaczką. Mojej obecności w domu
nie może się doczekać brat Krzyś, który ma 4
lata. Mój dom jest w Świerklanach.

Dzień dobry. Rodzice, a są nimi Edyta i Łukasz
Wrożynowie zadecydowali, że będę miała na
imię Maja. Urodziłam się 8 lipca o godzinie
6.30. Ważyłam wtedy 2900 g i miałam 54
cm. Póki co jestem jedynaczką. Zamieszkam
w Świerklanach.

Cześć. Ten uroczy chłopczyk to ja, Oliwier.
Jestem synem Aurelii i Marcina Holinków. Po
raz pierwszy przytuliłem się do nich 6 lipca o
godzinie 9.00. Waga wskazywała wtedy 3860 g
a miarka 59 cm. Jestem pierwszym dzieckiem,
jakie pojawiło się w naszej rodzinie. Będę mieszkać w Wodzisławiu.

Witam. Na imię mam Maja. Na świecie pojawiłam się 6 lipca pięć minut po dziesiątej. Uszczęśliwiłam w ten sposób rodziców – Sylwię i Jana
Szczeponków. Po urodzeniu ważyłam 2800 g i
miałam 52 cm. Mam dwójkę rodzeństwa – jedenastoletnią siostrę Emilię i osiemnastoletniego
brata Rafała. Razem zamieszkamy w Rogowie.

Cześć. Jestem Dominik. Takie imię wybrali dla
mnie rodzice Anna i Krzysztof Mikodowie. Urodziłem się 5 lipca o godzinie 10.15. Ważyłem
wtedy 3590 g i miałem 57 cm. Póki co jestem
jedynakiem. Razem z rodzicami zamieszkam
w Raciborzu.

Witam. Na imię mam Tomasz. Pierwszy raz
przytuliłem się do rodziców 5 lipca o godzinie
19.40. Są nimi Katarzyna i Piotr Bernaccy.
Jestem ich pierwszą pociechą. Po urodzeniu
ważyłem 3250 g i miałem 52 cm. Zamieszkam
w Przynędzy.

Witam. Ten uroczy chłopczyk to ja, Pascal.
Jestem drugim dzieckiem Anity i Tomasza
Drobnych. Na świecie pojawiłem się 7 lipca
o godzinie 11.10. Ważyłem wtedy 3290 g i
miałem 53 cm. Mam dwuletnią siostrę Karolinę. Razem z nią i rodzicami zamieszkam w
Rudyszwałdzie.

Cześć. Jestem Franciszek. Urodziłem się 6 lipca
punktualnie o dwudziestej. Ważyłem wtedy
3270 g i miałem 57 cm. Moimi rodzicami są Joanna i Piotr Zyskowie. Mam też siostrę Natalię,
która ma 5 lat. Zamieszkam w Jastrzębiu.

Cześć. Ten milutki chłopczyk to ja, Kacper.
Urodziłem się 10 lipca o godzinie 13.20. Moimi rodzicami są Katarzyna i Karol Kubicowie.
Jestem ich pierwszą pociechą. Po urodzeniu
ważyłem 3760 g i miałem 56 cm. Mój dom
jest w Marklowicach.

Witam. Moi rodzice, a są nimi Karolina i Dominik Kabutowie zdecydowali, że będę miał
na imię Aleksander. Na świecie pojawiłem
się 10 lica o godzinie 15.20 i miałem 62 cm.
Waga wskazywała 3850 g. Póki co jestem
jedynakiem. Razem z rodzicami zamieszkam
w Syryni.

Dzień dobry. Ta urocza dziewczynka to ja,
Agnieszka. Jestem drugim dzieckiem Ani i
Adama Stachów. Urodziłam się 10 lipca za
pięć minut trzynasta. Ważyłam 3920 g i miałam
52 cm. Mam półtorarocznego brata Wojtusia, z
którym zamieszkam w Radlinie.

Cześć. Jestem drugim synem Katarzyny i Mariusza Paniców z Rzuchowa. Rodzice nie zdecydowali jeszcze jak będę miał na imię. Urodziłem
się 11 lipca o godzinie 16.30. Ważyłem wtedy
2890 g i miałem 52 cm. Nie jestem jedynakiem.
Mam czteroletniego brata Wojtka.

Witam. Na imię mam Kubuś. Tak wybrali moi
kochani rodzice Aneta i Przemysław Kotelowie.
Po raz pierwszy uśmiechnąłem się do nich 9
lipca dziesięć minut po siódmej. Ważyłem 3750
g i miałem 55 cm. W domu czeka na mnie brat
Tobiasz, który ma już trzy lata. Zamieszkam w
Krostoszowicach.

Witam. Jestem Laura. Na świecie pojawiłam się
10 lipca o godzinie 2.15. Moimi rodzicami są
Izabela i Marcin Honyszowie. Jestem ich trzecim
dzieckiem. W domu czekają na mnie Marietta,
która ma 16 lat i dwunastoletni Oliwier. Po
urodzeniu ważyłam 2460 g i miałam 53 cm.
Będę mieszkać w Wodzisławiu.

Cześć. Na imię mam Roksana. Po raz pierwszy
uśmiechnęłam się do rodziców 5 lipca o godzinie 9.25. Są nimi Edyta i Adam Glencowie. Po
urodzeniu ważyłam 3040 g i miałam 53 cm.
Póki co jestem jedynaczką. Razem z rodzicami
zamieszkam w Wodzisławiu.

Witam. Ten miły chłopczyk to ja, Wojciech. Jestem trzecim synem Barbary i Jerzego Szulików
w Marklowic. Urodziłem się 9 lipca o godzinie
16.30. Ważyłem wtedy 3300 g i miałem 54
cm. Mocno całuję braci: Dawida, który ma 20
lat i o pięć lat młodszego Piotra. Zamieszkam w
Marklowicach.

Dzień dobry. Jestem córeczką Monik i Grzegorza Hoszków. Na świecie pojawiłam się 7 lipca o godzinie
20.42. Ważyłam wtedy 2600 g i miałam 50 cm. Rodzice zdecydowali, że będę miała na imię Dorota.
Zamieszkam w Pszowie.
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• Auto-Skup. Stare, skorodowane, powypadkowe, do wyrejestrowania. Zdecydowanie kupię. Auto – laweta gratis,
503-960-971, 32-236-50-17, 792-633-541.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

• Sprzedam vw passat, poj. 1.8, benzyna-gaz, 1991, stan bardzo dobry, kontakt tylko przez sms 665-724-879.
• Sprzedam seata cordobę, 1.9 TD, 1995,
zielony metalik, tel. 692-891-688.
• Polo, 1996 r., przebieg 132.000,
Wspomaganie, el. szyby, autoalarm,
centralny zamek, radio Sony, garażowany, 604-910-897.
• Vw 1303 Garbus na części, r. prod. 74,
tel. 698-466-293.
• Okazja! Sprzedam bmw 530 TD combi,
r. prod. 2000, kolor czarny, stan dobry,
691-206-214.
• Sprzedam vw golfa III 1,6 benzyna,
1996 r., przebieg 171 000. 3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, poduszki
powietrzne, c. zamek, radio z mp3,
opony letnie + zimówki. Bezwypadkowy. Cena 5.500 zł (do negocjacji). Tel.
608-012-075.

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

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

• Kredyt 10 tys. – rata 206 zł, spłata dłuższa niż zatrudnienie, Wodzisław, Rynek
14, 32-476-70-65.

• Toyota corolla, carina 86-95, diesel lub
benzyna – wtrysk, stan obojętny, 601555-581.

• Sprzedam części do panoni, silnik
niekompletny, 2 koła i inne, tel. 698466-293.

• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, atrakcyjne kredyty dla firm,
Racibórz, Drzymały 26/26, tel. 531666-396.

GASTRONOMIA

KUPIĘ

• Skup aut wszystkich marek, stare,
nowe, powypadkowe, skorodowane,
sprawne, do złomowania, do rejestracji.
Złomowanie, umowa, gotówka od ręki.
Najlepsze ceny. Sprzedaż części używanych. Racibórz, Rybnik, Wodzisław. Dojazd gratis, 692-191-585, 32-415-72-60.

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

• Auta wszystkich marek, całe, rozbite,
skorodowane oraz dostawcze i ciężarowe. Sprzedaż części używanych, 604344-033, 793-913-434.

KREDYTY – POŻYCZKI

• Kupię każdy samochód osobowy,
sprawny i uszkodzony oraz traktory
i koparko-ładowarki, tel. 501-011-090.
• Kupię cinguecento, seicento, matiz
i tico oraz inne, tel. 515-134-797.

• Aż 3000 zł pożyczki, szybko, na
jasnych zasadach i bez zbędnych formalności. Provident: 600-400-295, 7 dni
w tygodniu 7.00 – 21.00.
• 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.

• Złomowanie aut. Tel. 32-212-54-00.

• Autoskup, osobowe i dostawcze do remontu, na części, 609-701-170.

• 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.

INNE

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

• Okres spłaty dłuższy niż zatrudnienie,
1 tys. rata 22 zł, Wodzisław, Kubsza 14,
32-455-68-65.

• Kupię auto osobowe, dostawcze, busy
każdej marki. Także do wyrejestrowania, dojeżdżamy, tel. 601-555-581.

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

• Opel astra G, 1.8, 16V, 115 Km, 1999 r.,
155 000 km, wersja elegance, pełne wyposażenie, cena 10.700 zł, 603-772-725.

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

• Supersprzęt do barów, pubów, restauracji, tel. 507-022-143.

• Kredyty na spłatę innych kredytów,
opóźnienia, kredyty samochodowe,
hipoteczne, duża oferta, zadzwoń, 32454-71-71, 606-765-223.
• Prywatne chwilówki, 200-800 zł,
możliwy dowóz do domu, Drzymały
26/26, tel. 531-666-396.
• Kredyty hipoteczne, konsolidacyjne.
Zakup, budowa, remont, 32-454-71-71,
606-765-223.

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

• Kredyty konsolidacyjne od 10 000 rata
220 zł, Racibórz, Długa 32 (obok Żabki),
tel. 535-500-355.

• Kredyty na oświadczenia o dochodach
dla osób prowadzących działalność
gospodarczą do 1 mln złotych bez ZUS,
US, 32-454-71-71, 606-765-223.
• Kredyty bez BIK, nowość, 32-454-7171, 606-765-223, 32-726-73-96.

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.
• Poznam panią i zasponsoruję, 886712-561.

• Mieszkanie, 60 m kw., Racibórz, Słowackiego, po gruntownym remoncie,
pilnie sprzedam, tel. 888-192-168.
• Sprzedam dom jednorodzinny
w Zabełkowie, 5 pokoi + kuchnia,
2 łazienki, c.o., piwnica, 2 garaże +
pomieszczenie gospodarcze, ogród.
Łączna pow. 0,3458 ha. Cena 390.000
zł – do negocjacji, 32-419-30-79.

• Sprzedam mieszkanie 54,5 m kw. Trzypokojowe, po remoncie, parter, dobra
lokalizacja, blisko przychodnia, szpital,
Tesco, 504-656-806.

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

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.
• 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.
• Okazja sprzedam mieszkanie bezczynszowe, częściowo umeblowane
z kominkiem, przy ul. Bema, Racibórz,
III p., pow. 132 m kw., cena 270.000 zł
– do negocjacji, tel. 661-186-888, 668135-825.
• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe,
Racibórz, tel. 500-642-762.
• Krzanowice, dom bliźniak, ok. 140
m kw., c.o. węgiel, działka 10 arów,
154.000 zł, 0049/23-8953-9411.
• Sprzedam działki budowlane, Racibórz – Miedonia, tel. 501-540-146.

• Oddłużeniowe od 100 tys. rata 543
zł, Racibórz, Długa 32 (obok Żabki),
tel. 535-500-355.

• Kredyty hipoteczne, konsolidacyjne
na działalność gospodarczą bez zaświadczeń ZUS, US, 32-726-73-96.

• Sprzedam mieszkanie, 52,3 m kw., IV
piętro, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka,
opomiarowane. Racibórz, Chodkiewicza, 606-179-414.

• Kredyty dla rolników, dla firm na ośw.,
bezwiekowo, oddłużamy! Długa 32
(obok Żabki), 535-500-355.

• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne,
chwilówki na dowód osobisty. Wodzisław Śląski, ul. Kubsza 8, 32-726-73-96.

• Sprzedam dom w stanie surowymotwartym, działka 8,5 ara w Baborowie,
za rozsądne pieniądze, 792-534-317.

• 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, IV p. w bloku na
Ostrogu, 33 m kw., jasna kuchnia, duży
jasny pokój z wyjściem na balkon, liczniki na wodę i c.o., cena 67.000, tel. 603832-948.
• Sprzedam dużą działkę w Raciborzu
– Brzeziu wraz z domkiem rekreacyjnym, kompletnie wyposażonym.
Działka bardzo zadbana, zadrzewiona,
ogrodzona, położona w kompleksie
POD „Żelbet”. Kontakt 502-469-263.
• Sprzedam kawalerkę, 28 m kw., Racibórz, Orzeszkowej, kuchnia z oknem,
balkon, 608-690-812.
• Tanie działki w Gorzycach od 31 tys.
Soley, 607-461-592.
• Dwie działki pod inwestycje 1 ha
każda, Kornice k./Raciborza, 600368-683.
• Pilnie sprzedam mieszkanie, pow.
116 m kw. w kamienicy w Raciborzu,
częściowo umeblowane, 696-944931.
• Sprzedam mieszkanie w Wojnowicach,
52 m kw., 2 pokoje, kuchnia na wymiar,
nowe okna, drzwi, I p. Cena 85.000 (w
cenie mieszkanie, piwnica, ogródek
działkowy oraz garaż), tel. 691-216-936.
• Sprzedam lub wynajmę lokal na działalność gospodarczą o pow. 35 m kw.,
Racibórz, Pomnikowa, 512-333-516.

CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH*
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

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

• PRACA – 5 zł PROMOCJA!
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

* Ogłoszenie drobne do 15 słów

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

Chcesz zamieścić ogłoszenie? – odwiedź nasze punkty:

RACIBÓRZ

PSZÓW

RYDUŁTOWY

WODZISŁAW ŚL.

RYBNIK

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

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

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

• PUT „WW”, ul. Św. Jana 1, tel. 32-455-55-00
biura czynne: pn. – pt. 9.00 – 17.00
sob. 9.30 – 13.00
• Biuro Rachunkowe, ul. Wałowa 25
pn. – pt. 8.00 – 16.00, tel. 32-455-20-19

• Księgarnia „SOWA”,
ul. Sobieskiego 24,
tel. 32-422-13-85
• Sklep „LOGOTEL”, ul. Hallera 9
czynne: 8.00 –16.00, sob. 8.00 – 13.00
tel. 32-755-89-73

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

RAMKA*

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

• Kupię kota w butach (czerwone kozaki).

* Czcionka pogrubiona, kolor czarny

wyróżnij
drobne ogłoszenie
KONTRA*

APLA*

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.

• Poszukuję towarzysza spacerów. Czerwony Kapturek.

* Czcionka czarna, ramka czarna

* Czcionka biała, tło czarne

• M-4, 60 m kw., balkon, Racibórz
– Ostróg, 148.000, 602-737-900, www.
kamelraciborz.pl.

• Tanio sprzedam atrakcyjny dom w Studziennej, działka o pow. 15 arów, po
19.00, 669-325-954, 32-415-11-21.

• Tanio sprzedam 3-pok. mieszkanie
w Kuźni Raciborskiej, tel. 668-127-341.

• M-3, 46 m kw., Kietrz, podwyższony
standard, 115.000, 602-737-900, www.
kamelraciborz.pl.

KUPIĘ

• Dom jednorodzinny, Wojnowice (w
technologi budownictwa kanadyjskiego) na działce ok. 8 ar. Vacatio, 662081-314.
• Mieszkanie Pszów 55 m kw., 2 pokoje,
kuchnia, wc, łazienka. Cena 120.000.
Vacatio, 662-081-314.
• Mieszkanie Racibórz, ul. Solna, 60 m
kw. cena 135.000. Vacatio, 662-081-314.

• M-4, 55 m kw., Racibórz – Nowe Zagrody, parter, 159.000, 602-737-900, www.
kamelraciborz.pl.
• M-2, 28 m kw., Racibórz, Ostróg,
63.000, 602-737-900, www.kamelraciborz.pl.

• Sprzedam nowy dom jednorodzinny,
pow. ok. 180 m kw., c.o., ekogroszek,
Racibórz, Ocice, działka 634 m kw.,
ogrodzona, bruki. Ładnie usytuowany,
dosłoneczniony, 497.000 zł, 507-052935.
POSIADAM DO WYNAJĘCIA

• Tanie noclegi dla firm, 608-793-171.

• M-3, 46 m kw., Racibórz, Nowe Zagrody, 106.000, 602-737-900, www.kamelraciborz.pl.

• Wynajmę od 15 sierpnia 1/2 domu
w Raszczycach ( 3 pokoje, łazienka,
kuchnia w pełni wyposażona). Do dyspozycji garaż oraz ogród, tel. 0049/767247-80 codziennie w godz. od 18.00
do 21.00.

• Sprzedam mieszkanie 56 m kw., wybita ściana między kuchnią a pokojem,
• Okazja! Mieszkanie – Racibórz, ul. Słokafelki, panele, wymienione okna, zaneczna, 47 m kw., cena 89.000 Vacatio,
• Hala targowa, Racibórz – pobudowana kuchnia, duża szafa wnęko662-081-314.
wierzchnia do wynajęcia, 501-540wa na przedpokoju, Racibórz, Katowic146.
ka,
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125.000
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Vacatio, 662-081-314.
•
Do
wynajęcia lokal 25 m kw., I pię• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
tro,
Wodzisław
Rynek, 32-455-30-08
w
Raciborzu,
pow.
46
m
kw.,
cena
• Działka budowlana – Rzuchów, 25
od 12.00 do 17.30.
90.000 zł do negocjacji, 668-956-267.
arów. Cena 85 000. Vacatio, 662-081314.
• Do wynajęcia lokal 25 m kw., I pię• Sprzedam działkę budowlaną, 13
tro, Wodzisław Rynek, 32-455-30-08
arów, Kobyla, superlokalizacja, cisza,
• Mieszkanie – Racibórz, ul. Opawska.
od 12.00 do 17.30.
spokój,
media
w
granicy,
prostokąt,
Cena 105.000. Vacatio, 662-081-314.
tel. 668-374-308.
• Wynajmę pomieszczenia o powierzch• Kawalerka – Racibórz, 33 m kw. Cena
ni 22 m kw. Lokalizacja: Rybnik. Kon• Sprzedam mieszkanie w Raciborzu,
73 000. Vacatio, 662-081-314.
takt: 505-070-800.
55 m2, 2 pok (możliwa adaptacja 3
• Sprzedam działkę 1900 m kw. w Go• Lokal do wynajęcia z przeznaczeniem
pok.), blok IVp. Dobra lokalizacja, sposzycach, przy ul. Wiejskiej. Doprowapod działalność gospodarczą szczekojne sąsiedztwo. Cena do negocjacji,
dzone wszystkie media, tanio – polególnie pośrednictwo pracy, 25 m kw.,
tel. 516-135-654.
cam. Tel. Bn 601-511-055.
Racibórz, atrakcyjna cena i lokalizacja,
• Do sprzedania działka uzbrojona,
604-240-919.
• Sprzedam dom jednorodzinny w Krza1005 m kw. Racibórz-Ocice, 889-119nowicach pow. użytkowa 120 m kw.,
• Do wynajęcia hala-magazyn (7 zł/m
041.
kw.), o pow. 1000 m kw. lub 2 x 500 m
całkowice podpiwniczony, nowy dach,
kw, Racibórz, ul. Wiejska, www.hala.
piec c.o. węglowy, działka o pow. 3950
• Dom w Krzanowicach, 110 m
maax.pl, tel. 602-396-497.
m kw., zabudowania gospodarcze, wiakw., działka 4 ary, dobre miejsce
pod działalność gosp., obiekt do
ta, cena 123.000 zł, 724-336-612.
• Do wynajęcia lokal użytkowy w cenremontu, Cena do negocjacji, tel.
trum Raciborza, przy ul. Nowej – 220
• Mieszkanie na parterze, 61 m kw, 3535-499-454 .
m kw., lub 2 x 120 m2, www.raciborzpokojowe, kuchnia, łazienka, wc, c.o.,
nowa9.maax.pl tel. 602-396-497.
centrum Raciborza na cele mieszkanio• Pilnie sprzedam teren przemysłowy,
we lub usługowe, cena 139.000 – do nedobra lokalizacja, cena 90 zł/m kw.,
• Garaże do wynajęcia, Racibórz Ostróg,
gocjacji, 607-841-581.
Racibórz, 695-147-860.
515-101-273.

41035 

• Wynajmę mieszkanie, umeblowane,
pow. 60 m kw., Racibórz, Kozielska,
tel. 602-630-914.
• Wynajmę lokal handlowo-usługowy, 84 m kw., Krzyżanowice centrum
Rea, 602-678-129.
• Do wynajęcia pomieszczenie warsztatowo-magazynowe 120 m kw.,
Raciborz, Rybnicka 29 (WSTW), cena
do uzgodnienia, 32-415-29-47.
• Do wynajęcia atrakcyjny lokal użytkowy w Raciborzu przy ul. Polnej 4a
– 30 m kw., tel. 32-769-95-47.
• Wynajmę dom 180 m kw. + 6 miejsc
parkingowych na prowadzenie działalności gospodarczej w Raciborzu przy
ul. Mariańskiej, czynsz 2.200 netto, 500200-240.
• Wynajmę kawalerkę częściowo umeblowaną w Raciborzu, 600-801-134.

41035
41035 

• Odstąpię solarium z pełnym wyposażeniem Studio Prestiż, Ocicka 4 (nad
Novexem), Racibórz, 602-423-479.
• Do wynajęcia lokal sklepowy lub
biurowy o pow. 60 m kw. w Raciborzu – czynsz do uzgodnienia.
Tel. 728-949-550.
• Wydzierżawię lub sprzedam nieruchomość zabudowaną w Olzie, tel. 32-45116-10, 693-525-009.
• Do wynajęcia powierzchnie magazynowo-handlowe od 400 do 1000 m kw.
Wodzisław Śl. ul. Łużycka 1, Bogumińska 17, 501-788-246.

0#:$;"+08:

• Wynajmę lokal gastronomiczny
w Tworkowie, 130 m kw., irene.kobylka@t-online.de 0049/1702-105-434.
• Mieszkanie do wynajęcia 50 m kw.,
w Raciborzu, II piętro, 32-410-65-17,
wieczorem.
• Sklep do wynajęcia – ścisłe centrum
Radlina (Biertułtowy) 74m tel. 602665-632
• Lokal użytkowy, 80 m kw., D.H. Jawor
do wynajęcia na działalność handlową
lub biuro, 888-377-977.
• Tania kawalerka, wysoki standard, 550
zł + media + kaucja, Racibórz, 604-653768.
• Wynajmę 2-pokojowe, komfortowe
mieszkanie, umeblowana kuchnia, Racibórz, Ogrodowa, opłaty razem 875 zł.
Kaucja, 604-883-517.

SPORT 1

• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie, odstępne 450 zl + media, 515-332-521.
• Do wynajęcia mieszkanie w centrum
Wodzisławia Śl. Tel. 511-951-636.
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

• Pilnie poszukuję do wynajęcia kawalerkę lub 2-pok. mieszkania, Racibórz.
Tanio, 510-322-639.

PRACA
DAM PRACĘ

• Praca dla kobiet – opieka nad starszymi osobami. Wymagany niemiecki
paszport, znajomość języka niemieckiego. 32-419-83-13.

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

• Zatrudnię: instalatora wod.-kan, murarza-tynkarza, kafelkarza, malarza, 515182-124 Racibórz.

• Wynajmę pomieszczenia magazynowe, 180 m kw. z rampą w Raciborzu,
cena 1200 netto, tel. 600-937-547.

• Murarzy, pomocników, zatrudnię. Praca w Raciborzu, 692-298-666 w godz.
8.00 – 16.00.
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;EPCZXD[ZOJ0TDBSB SFXF
MBDZKOB)FMFO.JSSFO v3&%w 
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FLSBOJ[BDKJKFEOFK[PTUBUOJDI
T[UVL 4[FLTQJSB X SFƒZTFSJJ
+VMJF 5BZMPS v'SJEBw  v5ZUVT
"OESPOJLVTw  'JMN V[ZTLB
OPNJOBDKŢEP0TLBSBX
LBUFHPSJJOBKMFQT[FLPTUJVNZ
,TJŢƒOB .FEJPMBOV  1SP
TQFSB [PTUBKF QP[CBXJPOB
USPOVQS[F[XBTOFHPCSBUB
"OUPOJB /PXZ XBEDB OJF
NBMJUPžDJo1SPTQFSBXSB[[
MFUOJŕDØSLŕ.JSBOEŕNV
T[ŕ XZQZOŕŗ TUBULJFN X
OJF[OBOF
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SJOJX[SVT[BKŕDBJ[BCBXOB
PQPXJFžŗPPTUBUOJNSPLV
ƒZDJB -XB 5PTUPKB  'JMN
V[ZTLB EXJF OPNJOBDKF
EP0TDBSBXLBUFHPSJJ
OBKMFQT[BBLUPSLBJOBKMFQ
T[Z BLUPS ESVHPQMBOPXZ
;PmB )FMFO .JSSFO  PE
QSBXJFMBUKFTUVLPDIB
Oŕ ƒPOŕ  NV[ŕ  LPDIBOLŕ
J PEEBOŕ TFLSFUBSLŕ XJFM
LJFHP QJTBS[B -XB5PTUPKB
$ISJTUPQIFS 1MVNNFS 
%PXJBEVKFTJŢ ƒF-FXQMB
OVKF QS[FLB[Bŗ NBKŕUFL
PSB[ QSBXB EP E[JF OBSP
EPXJSPTZKTLJFNV

%P*OTUZUVUV LUØSZLT[UB
DJ LBOEZEBUØX EP [BXP
EV TVƒŕDFHP  QS[ZCZXB
OPXZVD[FŴ8DJŕHOJŢUZX
NSPD[OZ LMBVTUSPGPCJD[OZ
LMJNBUT[ZCLPQS[FLPOVKF
TJŢ ƒFQSPHSBNT[LPMFOJB
KFTU X JTUPDJF NFDIBOJD[
OZNQPXUBS[BOJFNXLØ
LP UZDI TBNZDI HFTUØX
8ZTUŢQVKŕ.BSL3ZMBODF 
"MJDF,SJHF

Wydawnictwo Literackie

• Lokal – wynajem, 110 m kw., 2000 zł/
m-c, Racibórz, ul. Bosacka, 602-737-900,
www.kamelraciborz.pl.

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

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję
,0.&%*"'"/5"4:

• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne
rabaty. Pan Samochodzik.

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

• Sprzedam działkę budowlaną w Żorach, pow. 922 m2, media w granicy,
atrakcyjna okolica, 721-580-658.

• 2-pokojowe, niski blok, 51 m kw., po
remoncie, Ostróg, Lokus, 793-679-367.

KOLOR*

1JFSXT[Z BLUPSTLJ mMN
GBCVMBSOZ CSBDJ 2VBZ 
UXØSDØX v6MJDZ ,SPLP
EZMJwOBQPETUBXJFQSP[Z
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Wydawnictwo Literackie
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4[Fžŗ MFHFOEBSOZDI ;JF
MPOZDI -BUBSOJ  T[Fžŗ
QPŕD[POZDI[FTPCŕPQP
XJFžDJ KFEFOQS[FPNPXZ
mMN /PXZ  BOJNPXBOZ 
QFOPNFUSBƒPXZ mMN %$
6OJWFSTF 8 PD[FLJXBOJV
OBCJUXŢ[,SPOFND[PO
LPXJF,PSQVTV;JFMPOFK-B
UBSOJPQPXJBEBKŕPTXPJDI
OBKXJŢLT[ZDIQS[ZHPEBDI
OPXFNVSFLSVUPXJ
;PCBD[XZEBS[FOJB LUØ
SF [BQSPXBE[JZ ,PSQVT
X/BKD[BSOJFKT[ŕ/PD
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• Agent ochrony – kurs do licencji (raty,
praca), tel. 32-203-27-01, 605-294-324.
Katowice.

• Przyjmę do pracy stolarzy, pracowników ogólnobudowlanych Tm Construction, 669-594-949.

• Zakład Stolarski G&G Kolasa z siedzibą
w Raciborzu przyjmie do pracy stolarzy
meblowych lub tegorocznych absolwentów, tel. 603-590-190.

• Zatrudnimy osoby do opieki, teren
Niemiec, ze znajomością języka niemieckiego w sposób komunikatywny,
515-124-159, 504-737-346.

• Praca Austria! Austriackie warunki, dekarze, elektrycy, hydraulicy,
budowlańcy, nowe biuro Racibórz,
kontakt 32-701-02-33, www.eurolabora.com.

• Firma FM Group działająca w marketingu wielopoziomowym zatrudni
dystrybutorów do sprzedaży bezpośredniej, 723-463-402.

• Praca dla fachowców w branży budowlanej, metalowej i elektrycznej ze
znajomością j. niemieckiego tel. 32-33264-62, 668-269-634.
• Deutschsprachige LKW Mechaniker
gesucht! Arbeitsplatz uber die Woche
im Ausland, tel. 519-147-707, 32-419-6699, 501-204-107.

• Poszukujemy do pracy w Holandii przy
zbiorze jabłek, dwie osoby sumienne,
pracowite, niepijące, sofi, 517-276-879.
• Zatrudnię lakiernika samochodowego z doświadczeniem z terenu
powiatu wodzisławskiego i okolic.
Umowa o pracę + ZUS + ubezpieczenie.
Tel. 609-748-471.

• Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy C
+ E na kraj, tel. 502-384-876.
• Zatrudnię przedstawiciela handlowego, kat. B, język polski, tel. 608-486-663,
48-130 Kietrz www.katolik.com.pl.
• Zatrudnimy osobę ze znajomością j.
angielskiego do działu sprzedaży. CV,
podanie prosimy przesłać na adres:
Oman Sp. z o.o., ul. Zamkowa 11, 47400 Racibórz, e-mail: biuro@oman.pl.
• Poszukiwani elektrycy z doświadczeniem i dobrym j. niemieckim do pracy
w okolicach Wiednia. Austriackie warunki. Tel. 796-539-791.
• Zatrudnię do ociepleń, wysokie zarobki, umowa o pracę, 511-902-646.
• Zatrudnię pracownika gospodarczego kat. B + T, tel. 608-486-663, 48-130
Kietrz, www.katolik.com.pl.

• Ubojnia drobiu Winkler w Pszowie
• Zakład Stolarski Euromeb, Bielska 12,
pracowników2009
oraz kierowcę
•
Wir
suchen
deutschsprachigen
DiNowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek,zatrudni
27 października
r.
LQBƑE[JFSOJLBS
QBƑE[JFSOJLBS
/PXJOZ80%;*4"84,*&tXUPSFL
zatrudniQBƑE[JFSOJLBS
na pełny etat stolarza mebloz KAT C, C
+ E, 504-023-786.
sponent fur internationalen Transport,
wego z doświadczeniem, na dobrych
tel. 501-204-107, 519-147-707, 32-419• Praca dla elekryków w Niemczech.
warunkach, 663-233-881.
66-99.
Zapewniamy mieszkanie oraz auto służPOSZUKUJĘ PRACY
bowe. Tel. 77-442-95-02.
• Zatrudnię kucharkę, kelnerki do restauracji w centrum Raciborza. Tel. 663• Kierowca kat. B doświadczony szuka
• Przyjmę lakierników i blacharzy samo135-720, 508-304-750.
pracy tel. 796-788-623.
chodowych z doświadczeniem zawodowym, tel. 697-807-060.
• Sweet Kittys zatrudni atrakcyjne pa• Pomoc domowa, małe przyjęcia
nie, komfortowe warunki, najwyższe
okolicznościowe, sprzątanie i inne, 515• Przyjmę do pracy przedstawiciela hanzarobki, 784-278-389.
271-881.
dlowego w celu poszukiwania lokaliza• Zatrudnię spawaczy gazowo-elekcji na zainstalowanie: fliperów, stołów
RÓŻNE
trycznych (emerytów, rencistów)
bilardowych, piłkarzyków i lotek, mile
i instalatorów. Tel. 32-456-87-86, kom.
widziani mężczyźni, 600-937-547.
• Blaszaki, garaże. Najtaniej – Produ693-992-482.
cent, 32-440-12-66, 662-762-065.
• Potrzebna od zaraz opiekunka – po• Praca dla kobiet i mężczyzn. Atrakcyjmoc domowa. Mile widziane studentki,
• Antyki. Kupię meble, przedwojenne
ne zarobki, tel. 727-911-593.
tel. 516-028-427.
odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
militaria, stare zdjęcia i wiele innych,
• Zatrudnię pracownika do salonu PLAY
• Przyjmę do pracy w Niemczech bla605-255-770.
w Rydułtowach od zaraz. Wymagane
charza, lakiernika samochodowego,
doświadczenie w branży. elektra2@
+49/2207-701-4979, +49/1731-527-537.
• Pragnę nawiązać kontakt z osobami
onet.pl.
• Refit Sp. z o.o. zatrudni pracownika
prawosławnymi. Barbara Kłosok (z
• Kafelkarze, gipsiarze – zatrudnię, 504budowlanego do robót wykończedomu Czenczek, lat 53), ul. Wałowa
160-479.
niowych, montaż płyt GK, malowanie.
22/2, 44-300 Wodzisław Śl., 32-455Adres: 44-313 Wodzisław Śląski, ul. Ko62-02, 888-125-881.
• Zatrudnię osobę do pracy w pizzerii
koszycka 133, tel. 726-010-307.
w Pszowie, 502-611-350.
• Opał wszelkiego rodzaju, drewno
• Szukam opiekunki dla mamy w Niemkominkowe, muł od 100 zł, eko-gro• Przyjmę elektryków i pomocników
czech, niemiecki język nie jest konieczszek, węgiel, ekspresowa dostawa,
z doświadczniem, do pracy w Austrii
ny, 0049-623-341-432.
gwarancja jakości, 692-236-095.
i Wiedniu, 784-042-220, +43/699-190• Praca dla kobiet 18 – 40 lat, prywatny
736-76.
• Sprzedam gorczycę na poplon, cena
dom (erotyka), tel. 518-437-656.
3,50 zł/kg, tel. 668-781-665.
• Firma zatrudni lakierników,
• Zatrudnię murarzy, tynkarzy,
• Oddam
ziemię za darmo. Transport
laminatorów, mile widziani emeryci,,0.&%*"'"/5"4:
0#:$;"+08:
pracowników do wykończeń wnętrz,
własny, 604-240-919.
tel. 694-189-486.
045"5/*"45"$+"

#63;"608-022-403.
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• Zgubiono legitymację studencką AWF
Wrocław nr 35595, zielona, plastikowa.
Kontakt pod numerem 695-755-961.
• Portrety, obrazy, wierne kopie olejne
na zamówienie 664-520-296.
• Węgiel brunatny, węgiel orzech,
groszek, eko-groszek, eko-miał, flot
muł. Na życzenie workowany, 601819-313.

0QBSUBOBQPXJFžDJ+BZB1B
• Kupię monety, znaczki, pocztówki,
SJOJX[SVT[BKŕDBJ[BCBXOB
ordery, znaczki Chińskiej Republiki LuPQPXJFžŗPPTUBUOJNSPLV
dowej – płacę cenę amatorską, 77-437ƒZDJB36-81,
-XB 5PTUPKB
 'JMN
694-070-838.
FLSBOJ[BDKJKFEOFK[PTUBUOJDI
V[ZTLB
EXJF
OPNJOBDKF
•
Zatrudnimy
elektryków
z
dobrą
• Nocny club Gabi zatrudni panie,
T[UVLstałe
4[FLTQJSB X SFƒZTFSJJ
• Kupię przedwojenne meble, militaria,
EP0TDBSBXLBUFHPSJJ
znajomością
zakwaterowanie, wysokie zarobki,
+VMJF 5BZMPS v'SJEBw
 v5ZUVT j.niemieckiego i doświadzegary, zdjęcia, medale, lampy, motory,
OBKMFQT[BBLUPSLBJOBKMFQ
czeniem
–
praca
w
Austrii.
Tel.
601"OESPOJLVTw  'JMN V[ZTLB
32-235-17-23.
motorowery
– stan obojętny, tel. 32T[Z BLUPS
ESVHPQMBOPXZ
339-620.
OPNJOBDKŢEP0TLBSBX
663-125-597.
;PmB476-02-86,
)FMFO .JSSFO
 PE
• Oman Sp. z o.o. zatrudni informaLBUFHPSJJOBKMFQT[FLPTUJVNZ
• Restauracja Włoska, Racibórz, Opaw- QSBXJFMBUKFTUVLPDIB
tyka. Podanie + CV prosimy przesłać
•
Zagubiono
legitymację
studencką nr
,TJŢƒOB .FEJPMBOV  1SP
Oŕ ƒPOŕ  NV[ŕ  LPDIBOLŕ
ska 54, zatrudni kelnera, kelnerki
na adres: ul. Zamkowa 11, 47-400
7931,
tel.
509-655-911.
TQFSB [PTUBKF QP[CBXJPOB
z doświadczeniem, 606-823-913, 698- J PEEBOŕ TFLSFUBSLŕ XJFM
Racibórz, e-mail: biuro@oman.pl.
USPOVQS[F[XBTOFHPCSBUB
LJFHP QJTBS[B -XB5PTUPKB
623-315.
• Tanio sprzedam
jadalne.
"OUPOJB /PXZ XBEDB OJF
$ISJTUPQIFS
1MVNNFS ziemniaki

• Przyjmę fachowców do dociepleń
Cena do
uzgodnienia, tel. 500-327NBMJUPžDJo1SPTQFSBXSB[[
%PXJBEVKFTJŢ
ƒF-FXQMB
• Zatrudnimy osobę ze znajomością
budynków, tel. 600-201-251 dzwonić
624.
MFUOJŕDØSLŕ.JSBOEŕNV
j. czeskiego do działu sprzedaży. CV, OVKF QS[FLB[Bŗ NBKŕUFL
pn.-pt 7.00-17.00.
T[ŕ XZQZOŕŗ TUBULJFN X
PSB[
QSBXB
EP E[JF
OBSP (zamiennik rounpodanie prosimy przesłać na adres:
• Sprzedam
glifosat
EPXJSPTZKTLJFNV
OJF[OBOF

• Restauracja w Raciborzu zatrudni
kelnera i kucharza, tel. 32-415-54-94.

Oman Sp. z o.o., ul. Zamkowa 11, 47400 Racibórz, e-mail: biuro@oman.pl.
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1PKBXJB TJŢ OB MJUFSBD
LJFK TDFOJF  EFCJVUVKŕD
OBE[XZD[BKOŕ QPXJF
žDJŕv'JPMFUPXZ IJCJTLVTw 
QS[F[ LSZUZLØX PLS[ZL
OJŢUŕ  vKFEOŕ [ OBKMFQ
T[ZDIQPXJFžDJ KBLBPEMBU
OBSPE[JBTJŢX"GSZDFw5F
SB[ X TXPJN OBKCBSE[JFK
PTPCJTUZN J XTQBOJBMF
TLPOTUSVPXBOZN E[JF
MF"EJDIJFTLVQJBVXBHŢ
OJFUZMLPOB/JHFSJJ BMFUFƒ
OB"NFSZDF0QJTVKFXJŢ
[ZŕD[ŕDFLPCJFUZJNŢƒ
D[Z[O  SPE[JDØX J E[JFDJ 
"GSZLŢJ64"

dup, klinik) opakowanie 20 l za 260 zł,
litr po 17 zł, tel. 535-499-454.
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"VUPSLB v,SPOJL XBNQJ

Wydawnictwo Literackie SØXw [BCJFSB D[ZUFMOJLB

EP -POEZOV LPŴDB 9*9
XJFLV  HE[JF USBmB OBK
OPXT[F TFOTBDZKOF PE
LSZDJF o NVNJB GBSBPOB
3BN[FTB8JFMLJFHP [XB
OFHPUFƒ1S[FLMŢUZN/JLU
OJF[EBKFTPCJFTQSBXZ ƒF
3BN[FTKFTUOJFžNJFSUFMOZ
JE[JŢLJžXJBUVTPOFD[OF
NVNPƒFTJŢQS[ZPCMFDX
QJŢLOFDJBP LUØSFNVOJF
PQS[FTJŢƒBEOBLPCJFUB
3JDFPQJTVKFQFSZQFUJF 
KBLJF XZOJLOŕ [F [EF
S[FOJB žXJBUB TUBSPƒZU
OFHPJXTQØD[FTOFHP

• Brunetka, Rybnik, 783-620-601.
• Sonia Rybnik, 781-301-544.

• 797-536-303, Rybnik, 28 lat.
• XXL – 519-729-384.
• Dojrzała, 791-010-453.

• Pomoc drogowa, holowanie samochodów, przewóz wózków widłowych, K.
Karcz, tel. 601-516-085, 32-415-32-23.

• Dziewczyny. Fantasy, 660-173-134.
• Namiętna, 507-206-422.

• Transport bagażowy. Przeprowadzki.
Kraj, zagranica. Meble, towary itp.
Racibórz. Tel. 609-422-555, a po 17.00:
32-415-30-94.

• Ania, Rybnik, 790-602-072.
• Julia, Wodzisław, 518-645-151.
• Sexy XL, 789-105-990.

• Wypożyczalnia samochodów. Osobowe, busy 9 osób. 533-080-533.

• Gabi, Racibórz, 661-613-025.

SPORT 1
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• Przewóz osób Racibórz – Wiedeń. Wyjazdy w niedziele, powroty w czwartki,
784-042-220.

• Ewa, Racibórz, 514-555-894.
• Kinga, 698-726-942.

• Usługi transportowe w kraju. Przeprowadzki, przewóz mebli, materiałów
budowlanych, etc. Solidnie, ceny konkurencyjne, 667-970-566.

• Centrum, 883-129-899.
• Racibórz, Rynek, 669-460-221.
• Przystępnie, 530-921-350.

TURYSTYKA

• Dojrzała, 660-821-989.
• Racibórz, 45-latka, 888-967-756.

• www.biuroraba.pl – portal turystyczny, najlepsze oferty najlepszych organizatorów – ITAKA, TUI, NECKERMANN,
TRIADA, RAINBOW TOURS.

• 20 lat, 531-397-047.
• 603-232-163, 26 lat.
• 35 lat, 516-496-348.
• Nikola, Racibórz, 667-155-251.
• 505-434-110, Rybnik.
• Wodzisław, blondynka, 797-768-138.
• Wodzisław, Wiktoria, 724-031-237.
• Wodzisław, XL, 514-060-760.
• Exlusive, Wodzisław, 797-445-476.

• Nie przegap okazji! Grecja od 824 zł,
Hiszpania od 1129 zł, Bułgaria od 1149
zł, Cypr od 1399 zł! Ponadto ubezpieczenia turystyczne, Karty Euro26. Biuro
Podróży WW, Św. Jana 1, Wodzisław,
32-455-55-00, www.wakacjeww.pl.
• Wczasy w Czarnogórze u raciborzanina, www.spectrum-holidays.com; tel.
+382(0)6910-14-42.

USŁUGI

• 606-521-450, Radlin.
• Natalia, Wodzisław, 514-219-916.

• 886-309-057, Racibórz.
• Justyna, 880-725-239, Wodzisław.
• Maja, 792-209-587, Racibórz.

• Klaudia, 697-699-505, Racibórz.
%3"."5
• Marlena,
513-237-012, Racibórz.
*/45:565#&/+".&/5"

nieodpłatny pomiar i"
wycena.
/*.08"/: Firma
Markiza, 32-415-17-32.
;*&-0/"-"5"3/*"

DJ LBOEZEBUØX EP [BXP
• Ponętna
blondynka,
507-526-232.
EV TVƒŕDFHP
 QS[ZCZXB
OPXZVD[FŴ8DJŕHOJŢUZX
• Eromasaże,
532-443-842.
NSPD[OZ LMBVTUSPGPCJD[OZ
LMJNBUT[ZCLPQS[FLPOVKF
• Atrakcyjna
20-latka, 791-360-857.
TJŢ ƒFQSPHSBNT[LPMFOJB
KFTU X JTUPDJF
NFDIBOJD[
• Martyna,
Wodzisław,
507-595-561.
OZNQPXUBS[BOJFNXLØ
• Danusia,
517-471-525.
LP UZDI TBNZDI HFTUØX
8ZTUŢQVKŕ.BSL3ZMBODF
• 519-492-571,
Rybnik, 42 lata.
"MJDF,SJHF

• Komfortowo, Rybnik, 519-705-992.
1JFSXT[Z BLUPSTLJ mMN

• 513-504-384,
Rybnik.
GBCVMBSOZ41,CSBDJ
2VBZ 
UXØSDØX
v6MJDZ ,SPLP
• 18 lat,
883-238-297.

EZMJwOBQPETUBXJFQSP[Z
• Iza, 37,
518-150-491.
#SVOPOB4DIVM[B

• Rybnik, blondynka, 888-422-206.

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

• Rolety zewnętrzne. Markizy. Bramy.
LPOUBLU!OPXJOZQM
Najlepsza jakość, najniższe ceny,

%P*OTUZUVUV
LUØSZLT[UB
• Adrianna,
Wodzisław,
518-928-440.

przeczytałeś dobrą książkę? napisz recenzję
.6.*"

• Puszysta, Rybnik, 781-301-346.

TRANSPORT

TOWARZYSKIE

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję

;EPCZXD[ZOJ0TDBSB
SFXF osób starszych w Niem• Opiekunki
• Zatrudnię elektryków z doświadczeMBDZKOB)FMFO.JSSFO
v3&%w

czech.
Szkolenia
językowe, bliższe
niem z Raciborza i okolic. 600-877informacje: tel. 693-497-201.
606, www.elektrocom.pl. v,SØMPXBw  X OPXBUPSTLJFK

• 505-434-110, Rybnik.

4;."3"(%08*

• Rolety zewnętrzne, od
180 zł
80+08/*$:
brutto/m kw. Producent z wieloletnią
MFHFOEBSOZDI ;JF
tradycją. 3 lata4[Fžŗ
gwarancji,
32-415MPOZDI -BUBSOJ  T[Fžŗ
17-32.

QPŕD[POZDI[FTPCŕPQP
XJFžDJ KFEFOQS[FPNPXZ
• Dachy – wykonanie,
materiał, napramMN /PXZ  BOJNPXBOZ 
wa, więźby, pokrycia, rynny. Altany,
QFOPNFUSBƒPXZ mMN %$
zadaszenia konstrukcje, sprzedaż.
6OJWFSTF 8 PD[FLJXBOJV
Tel. 506-193-315, 697-177-760.
OBCJUXŢ[,SPOFND[PO
LPXJF,PSQVTV;JFMPOFK-B
• Limuzyny lincoln,
hummer. Obsługa
UBSOJPQPXJBEBKŕPTXPJDI
wesel, pomoc drogowa,
wypożyczalnia
przyczep, lawet,OBKXJŢLT[ZDIQS[ZHPEBDI
camping, 32-431-5764, 501-317-662,OPXFNVSFLSVUPXJ
www.hummerlimuzy-

na.com.pl.

;PCBD[XZEBS[FOJB LUØ
[BQSPXBE[JZ ,PSQVT
• Wyroby ze staliSF
nierdzewnej,
baluX/BKD[BSOJFKT[ŕ/PD

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

LPOUBLU!OPXJOZQM

+0/"45#&/(5440/

3"%;*&+084," 3:(*&-4,*

46#."3*/0

/08:+03,

/JDLXZDIPE[J[XJŢ[JFOJB

5FSB[ ƒZKF [ EOJB OB E[JFŴ
X NJFT[LBOJV TPDKBMOZN
+FHP CSBU TBNPUOJF XZ
DIPXVKF TZOB 8ZS[VDBKŕ
HP[LPMFKOZDINJFKTDQSBDZ 
XJŢDƒFCZVUS[ZNBŗTJFCJF
JE[JFDLP [BD[ZOBIBOEMP
XBŗIFSPJOŕ.BULBDIPQDB
[HJOŢB QPE LPBNJ TBNP
DIPEVo[[BCØKD[ŕEBXLŕ
OBSLPUZLVXFLSXJ

1S[ZKB[OZ QS[FXPEOJL
TUXPS[POZ[NZžMŕPPTP
CBDI LUØSFDIDJBZCZQP
[OBŗUPNJFKTDFMFQJFKOJƒ
QS[FDJŢUOZ UVSZTUB +FHP
BVUPS[Z QPEQPXJBEB
Kŕ EPLŕE QØKžŗ  ƒFCZ KBL
OBKXJŢDFK[B[OBŗ[OPXP
KPSTLJFK SØƒOPSPEOPžDJ 
PQJTVKŕ NJFKTDB LPOJFD[
OF EP PCFKS[FOJB J UBLJF 
LUØSFBUXPQS[FHBQJŗ KF
žMJTJŢPOJDIOJFXJF

#FOHUTTPOOJFOJFT[D[Ţ
E[JT[D[FHØØX[[BLB[B
OZDI E[JFMOJD XJFMLJFHP
NJBTUB

*OUFSFTVKŕDB QP[ZDKB
[BSØXOP EMB UZQPXZDI
UVSZTUØXKBLJQPESØƒV
KŕDZDITVƒCPXP

Wydawnictwo
WydawnictwoLiterackie
Literackie 4JFE[JB[BDJŢƒLJFQPCJDJF

Wydawnictwo Literackie
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• Ogrodzenia – producent. Tel. 33-48805-65.
• Karcher – czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej, samochodowej, Racibórz-Brzezie, Wysoka 6,
32-415-66-59, 661-758-976.
• Profesjonalne czyszczenie dywanów, tapicerek meblowych i samochodowych, czyszczenie skóry,
mycie okien i witryn, doczyszczanie
i zabezpieczanie podłóg twardych.
Tanio i skutecznie! Szczegółowa
oferta i cennik na www.cleanco.pl,
tel. 692-509-691.
• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe, szafy, zabudowa wnęk. Zamów
bezpłatny pomiar i wycenę, tel. 661669-069.
• Wyburzenia, brukowanie, utwardzanie
wjazdów, wynajem koparki, minikoparki, wywrotki, 508-675-406.
• Tomi Meble na wymiar! Szafy,
kuchnie, garderoby! www.tomimeble.home.pl, tel. 517-113-518.

• Tynki maszynowe cementowo – wapienne, gipsowe, ocieplanie budynków,
malowanie budynków, gładzie gipsowe, tel. 607-686-794.

• Tynki maszynowe. Kompleksowe usługi tynkarskie: tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, więcej na www.
bassbud.pl, 660-782-402.

• Malowanie, tapetowanie, płyty gipsowe, gładzie, kafelki, panele, inne usługi
remontowe, 785-529-569.

• Wynajem rusztowań, cena 20 gr za m
kw./doba, wynajem szalunków, cena
19,90 m kw., 660-782-402.

• Budowa domów, kompleksowe
wykończenia wnętrz, docieplanie budynków od 28 zł, instalacje wod.-kan.,
promocyjne ceny, 504-717-822.

• Tynki agregatem, budowa domów,
brukarstwo, wykończenia, tel. 691-045856.

• 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 mini-koparką, wynajem z operatorem, 667-563-774.
• Usługi mini-koparką, wynajem z operatorem, 667-563-774.

• Firma El-Ginn świadczy usługi
elektryczne, m.in. nowe instalacje
elektryczne, remonty instalacji elektrycznych i rozdzielni, inteligentne
instalacje domowe, domofony, instalacje alarmowe, antenowe, sat itd.
W Polsce i za granicą, 605-747-972.

• Dach – Mur, kompleksowe usługi
dekarskie, 502-523-674, 502-523-643.

• Prywatne usługi opiekuńcze na terenie Polski nad osobami starszymi lub
niepełnosprawnymi, 515-124-159, 504737-346.

• Brukarstwo kompleksowo. Konkurencyjne ceny. Szybkie terminy, 663-690823.

• Instalacje elektryczne, odgromowe,
sieciowe, alarmowe, TV, oświetlenie
dekoracyjne i videodomofon. Krótkie
terminy. Tanio, 782-408-398.
• Kuchnie i szafy na wymiar, zabudowa
wnęk, kafelkowanie, wykończenia
wnętrz, tel. 798-594-490.

• BS Music DJ Wodzirej Krzysztof Łucki,
wesela, poprawiny, imprezy okolicznościowe, firmowe, plenerowe. 509-272319, www.bsmusic.pl.
• Projektowanie, wykonywanie
i nawadnianie ogrodów, renowacja
trawników, pielęgnacja, strzyżenie
żywopłotów, mycie elewacji i kostki,
500-524-105.

USŁUGI REM.-BUD.
• Budowa domów pod klucz – tanio
i solidnie, 511-701-520.
• Art-Bruk Łukaszczuk, brukarstwo oraz
inne usługi ogólnobudowlane, szybko,
tanio, solidnie, 798-516-003, 511-701520.
• Montaż inst.wod-kan, gazowych,
grzewczych, kolektory słoneczne.
Tel. 516-675-794 Kaplanek@home.pl.

• Tynkowanie agregatem 13 zł/m kw.,
tel. 509-943-003.
• 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,
609-110-496.
• Osuszanie, odwanianie budynków,
izolacje przeciw wilgoci, drenaże. Gwarancja, tel. 32-421-72-04, 517-435-518.
• Henrieta Woźniak – architekt. Projekty
architektoniczno-budowlane, nadzory
budowlane, kompleksowa obsługa
inwestycji, aranżacje wnętrz, 32-410-8281, 691-779-787.
• F.H.U. oferuje montaż klimatyzacji,
c.o, wod.-kan., pompy ciepła, instalacje solarne. Pełna obsługa urządzeń,
materiałów, 668-243-160.
• Usługi remontowo – wykończeniowe,
aranżacja wnętrz, instalacje wodnokanalizacyjne, c.o., kafelkowanie,
podwieszane sufity, malowanie,
tapetowanie, 693-213-567.

• Wkłady kominowe, kominy, dachy,
daszki, okna dachowe, papy termogrzewalne tanio szybko i solidnie
tel. 606-469-818.

• Stal nierdzewna, czarna, poręcze,
schody, ogrodzenia i inne wyroby.
Atrakcyjne ceny, szybkie terminy.
603-411-536.
• Malowanie elewacji, dachów, podbitek, mieszkań, 30-letnie doświadczenie,
32-430-07-00, 781-759-872.
• Nowoczesne instalacje elektryczne,
systemy centralnego odkurzania. 660665-329.
• Szamba, drenaże. Płoty tynkowanie,
malowanie elewacji, docieplenia.
Tel. 507-164-050.
• Ogrodzenia kute, klinkier, piaskowiec,
bramy przesuwne, dwuskrzydłowe,
513-301-629.
• Docieplenia budynków, malowanie
elewacji, kafelkowanie, remonty ogólne, 606-876-557.
• Cyklinowanie, układanie parkietów,
paneli, gładzie, płyty g.-k., malowanie. Konkurencyjne ceny. Faktury Vat.
Tel. 502-212-068.
• Remonty, malowanie, gładzie, tapetowanie, inst. wodne, panele, kafelki,
montaż drzwi murowanie, tynkowanie
agregatem, 514-121-805.

• Kafelkowanie, łazienki, sufity podwieszane, płyty kartonowo-gipsowe, instalacja wodna, 788-398-686.
• Kafelkowanie schodów, tarasów, łazienek gładzie montaż płyt gipsowych
gipsowe. Tel. 886-317-863.
• Brukarstwo, www.bruk.biz, 665-805146.
• Kompleksowe wykańczanie wnętrz
oraz łazienek, sufity podwieszane,
gipsowanie, kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, wymiana drzwi,
montaż paneli, docieplanie poddasza. Faktury. 514-429-411.
• Malowanie agregatem elewacji,
gładzie gipsowe, panele podłogowe,
płyty kart.-gips., docieplenia, 514742-830
• Remonty – malowanie, gładzie, struktury, kompleksowo łazienki, płytki,
panele, 695-625-514.

• Brukarstwo. Bezpłatna wycena
utwardzanie, odwadnianie terenu,
ocieplanie budynków. Fachowe
doradztwo, atrakcyjne ceny, www.
brukles.republika.pl, tel. 605-109-489.

• Rolety, moskitiery, siatki przeciw owadom, dla alergików. Pomiar, montaż
gratis. krótkie terminy realizacji, 604729-874,605-726-817 .
• Zatrudnię tynkarzy z praktyką przy
tynkach maszynowych, 607-686-794.
• Kafelkowanie, panele, płyty kart.gipsowe, stolarka okienna i drzwiowa,
technika grzewcza, instalacje sanitarne,
506-507-710, 511-457-192.
• Wykończenia, firma remontowa,
specjalizacja: wykańczanie wnętrz
w technologiach tradycyjnych, nowoczesnych, remonty mieszkań, domów,
tel. 512-839-909.
• Budowa domów. Remonty. Szybko
i solidnie, 600-167-028.
• Tanio i solidnie wykończenie wnętrz.
Malowanie, gładzie, panelowanie oraz
wstawianie drzwi i okien, 791-349-480.
• Usługi koparko-ładowarką, dogodne terminy, konkurencyjne ceny.
Tel. 693-662-305.
• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólnobudowlane, rozbiórki, brukowanie. Faktury Vat 32-457-93-32, 502087-125.
• Tynki agregatem, ocieplenia, budowa
domów, wykończenia wnętrz – wolne
terminy, tel. 798-594-490.

• Firma remontowa Sadowski oferuje
fachowe i solidne usługi związane
z remontami i wykończeniami wnętrz.
Tel. 787-323-892, www.sadowski.i-zory.
pl.
• Gładzie, płyty gipsowe, sufity podwieszane, malowanie, płytkowanie, tynki,
murowanie, poddasza, remonty renowacyjne, 32-415-98-80, 698-210-904.
• Usługi blacharsko-dekarskie, 796808-643.
• Szybko, solidnie i w przystępnej
cenie wykonujemy prace brukarskie
(kompleksowo), place, chodniki,
drogi dojazdowe, 515-736-368.
• Układanie kostki brukowej, zakładanie
ogrodów z planowaniem, odwodnienia
budynków z izolacjami, drewno w ogrodzie. 888-588-235.

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.
• Dermatolog medycyna estetyczna,
botox, laseroterapia, depilacja. Kosmetyczny Instytut DR Irena Eris, Rybnik,
32-422-23-21.

• Docieplanie budynków czysto, tanio,
solidnie. tynki akrylowe, mineralne,
żywiczne. www.cieplydom-raciborz.pl,
tel. 600-201-251, 32-414-99-54.

• Wiktoria Kralewska-Kućmierz, dr n.
med., specj. chorób skóry. Racibórz,
Solna 4/3, pn. – pt. 15.00 – 17.00,
tel. 32-415-37-50.

• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie
parkietu, odnowa drewnianych schodów z farby i lakieru oraz profesjonalne
doradztwo, 691-539-589.

• Choroby skóry, testy alergiczne,
laseroterapia, krioterapia, dermatoskopia. Racibórz, tel. 32-415-37-50, www.
derma.neostrada.pl.

DIAGNOSTYKA USG

• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150,
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
USG – Kolor – Doppler, przepływy, 32729-40-68, 32-724-24-20, 604-347-669,
www.usg-raciborz.pl.
• USG – Kolor – Doppler, przepływy. Witold Ostrowicz, specjalista radiolog, Racibórz, Chodkiewicza 23, pn.,wt., czw.,
pt. 12.15–14.15, 604-347-669, www.
usg-raciborz.pl.
ENDOKRYNOLOGIA

• Irena Leśnik, specjalista chorób wewnętrznych, leczenie tarczycy, otyłości,
menopauzy, EKG, Racibórz, Ocicka 19,
606-399-821, www.tarczyca-raciborz.pl.
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.
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.
• Bezpłatne protezy zębowe na NFZ.
Szybkie terminy. Lek. stom. Arkadiusz
Sobota, tel. 519-375-605.
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.
MEDYCYNA NATURALNA

• Masaże relaksacyjne, 32-725-22-00.

ZWIERZĘTA
• Sprzedam szczeniaki owczarki niemieckie, po rodowodowych rodzicach,
ciemne, mocnej kości, bardzo dobre
pochodzenie, 501-225-358.
• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.
• Sprzedam szczeniaki, bokser, 787699-102.
• Owczarki niemieckie sprzedam,
tel. 784-380-895.
• Sprzedam szczeniaki – wyżły gładkowłose, po polujących rodzicach, kolor
czekoladowy, posiadające książeczki
zdrowia, tel. 663-688-107.

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

EKSPOZYCJA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH:
RYBNIK, ul. Wodzisławska 134.
RYBNIK, ul. Zapolskiej 46.
tel. 32 424 94 82, 32 422 60 21.
Zapraszamy: pn. – pt. 9.00 –17.00, sob. 9.00 – 13.00.
1� NISSAN ALMERA
2005 21.900 zł
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 11.900 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, I wł.
• 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.
• VW POLO 2006 1,2 Q-LINE 5drzwi, krajowy,I wł
• OPEL ASTRAIII 2007 kombi 1,7CDTI kraj, I wł.
• OPEL ASTRA II 2007 1,4 90KM klima, kraj, I wł
• OPEL CORSA 2007 1,3CDTI kraj, I wł., metalik
• OPEL CORSA 2002 1,0 krajowy, srebrny metalik
• PEUGEOT 307 2007 1,4 90KM kombi, kraj, I wł.
• RENAULT LAGUNA 1999 1,9 DTI 120KM
• RENAULT CLIO 2009 1,2 16V klima, kraj, I wł.
• RENAULT CLIO 2007 1,2 16V kraj, I wł., klima
• RENAULT SCENIC 2005 1,5 DCI klimatronik
• FORD FOCUS 2006 1,6 TDCI klima, kraj, I wł.
• FORD MONDEO 2006 2,0 TDCI 115KM kraj
• CITROEN C4 2007 1,6HDI klima, kraj, I wł.
• CITROEN PICASSO 2001 2,0HDI klimatr.
• HYUNDAI I20 2009 1,4 CDRI 90KM klimatronik
SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ!
SALON CZYNNY:

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

Samochody używane

„Auto-Pielczyk”

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

Rok

Cena

AUDI A4 2,5 TDI multitronic kombi
CHEVROLET CORRVETTE 5,7 350KM
OPEL ASTRA III 1,7 CDTI 5 drzwi
RENAULT KANGOO EXPRESS 1,5 DCI
ciężarowy
RENAULT MEGANE GRANDTUR 1,5 DCI
climatronic
VW POLO 1,4 TDI 5 drzwi srebrny klima
VW SHARAN 2,0 16V 115 comfortline
automat
FORD FOCUS 1,6 TDCI 5 kombi i ghia
FORD TRANSIT 2,4 TDCI 135 KM furgon
wysoki długi
MAZDA 2 1,4 16V klimatyzacja 5 drzwi
OPEL ASTRA II 2,0 DTH klima kombi
OPEL VECTRA 1,9 CDTI 150 KM automat
OPEL INSIGNIA 2,8 V6 TURBO 4x4
TOYOTA AURIS 2,0 D4d LINEA SOL
HYUNDAI GETZ 1,1 COMFORT klima
5 drzwi
CITROEN C3 1,4 HDI klima van
(ciężarowy)
SEAT ALHAMBRA 2,0 TDI 140 KM
VW FOX 1,2 klimatyzacja
VW GOLF 1,4 16V 5 drzwi klimatyzacja
VW GOLF 1,4 16V 5 drzwi klimatyzacja

05 r.
02 r.
07 r.

38 900
64 900
29 900

05 r.

12 200

08 r.

26 900

08 r.

29 500

02 r.

26 900

09 r.

38 900

05 r.

22 900

04 r
01 r.
06 r.
09 r.
09 r.

18 900
13 900
33 900
89 900
45 500

08 r.

19 900

08 r.

17 000

06 r.
06 r.
98 r.
00 r.

41 900
16 900
9 200
14 900

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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TARTAK & MEBLE

Powiatowy Zakład Zarządzania
Nieruchomościami

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

EUROCLAS

•Więźba dachowa
•Łaty, deski,

ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski

OFERUJEMY

krawędziaki

•Boazeria, podbitka,
podłogi

•Stal zbrojeniowa

•Kształtowniki, blachy
•Kuchnie na wymiar
•Meble, zabudowy wnęk
•Impregnacja

1. Gaszowice ul. Rydułtowska 1,
2. Rydułtowy ul. Strzelców Bytomskich 11,
3. Godów ul. 1 Maja 63.
Przetarg odbędzie się w dniu 01.08.2011 r. w siedzibie Powiatowego
Zakładu Zarządzania Nieruchomościami na zasadach i w godzinach
określonych w Regulaminie przetargu ustnego.
Przystąpienie do przetargu wymaga pobrania Regulaminu przetargu
ustnego w siedzibie Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu a przy ul. Wyszyńskiego 41 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
znajduje się w siedzibie zakładu i internecie:
http://pzzn.bip.powiatwodzislawski.pl.
Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w sprawach
przetargów jest Beata Rudol, tel. 32 457 20 06.

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

ciśnieniowo-próżniowa

•Płyta OSB I MFP

Czyżowice, ul. Nowa 28a

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY

tel/fax. 32 451 33 38 lub 32 451 02 32
www.euroclas.pl, euroclas@wb.pl
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PILNIE POSZUKUJEMY SEKRETARKI
DO PRACY W AUSTRII
zapewniamy zakwaterowanie i dojazd
do pracy
WYMAGANIA: biegła znajomość
j. niemieckiego w mowie i piśmie, mile
widziane doświadczenie w pracy biurowej
Kontakt: Racibórz, ul. Mickiewicza 13 B, lokal 5
tel. (+48) 602 421 791, (+48) 7223 286 402
czynne: pn. – pt. od 8.00 do 16.00
numer certyﬁkatu 6606

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

ogłasza przetarg ustny na dzierżawę powierzchni użytkowych
w nieruchomościach:

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

HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
47–400 Racibórz
ul. Kolejowa 10a,
tel./fax 032 415 31 23,
tel. 032 415 30 15
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Pra caca
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Pra
POSZUKUJEMY:
ww HoHo lan
lan dii
dii  operatorów
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operatorów
magazynierów
wózka
wid³owego
����������������
wózka wid³owego
operatorów
wózków
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  elektryków
frezerów
widłowych
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manalnych
 absolwentów
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 szkó³
absolwentów
studentów
œrednichdo prac
� ��������������
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wakacyjnych
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znajoznajomoœæ moœæ
wy magana
Wymagana
znajomość
����jêzyka
��angielskieg
������������
jêzyka
angielsk
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Ceresit ct60
tynk akrylowy
25kg

Atlas Fortis gładź
+ podkład
20kg

Rynna ocynkowana
ﬁ 150 1mb

Disprobit
izolacja na zimno
20L

lub niemieckiego� �
���������������

Zapewniamy dobre warunki mieszkaniowe,
zwrot kosztów podróży, świadczenia emerytalne
Opole ul. Reymonta 16,
Opole
ul.077-453-65-77
Reymonta
16,
Opoletel.
ul.
Reymonta
16,
tel.
77-453-65-77
tel.
077-453-65-77
Gliwice
ul. Zwyciêstwa
49,
�����������������������
Gliwice tel.
ul. ul.
Zwyciêstwa
49,
Gliwice
Zwycięstwa
49, certyfikat
032-337-50-20
ministerstwa
������������������
tel.
32-337-50-20
tel.ul.032-337-50-20
Racibórz
Londzina 12,
prac y
���������������������������
Racibórz
ul.
Londzina
12,
tel.
032-414-91-42
Racibórz ul. Londzina 12, 4106 ����������
������������������
tel. 32-414-91-42
tel. 032-414-91-42
������������
4106
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ROZLICZAMY
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���� �

�
PODATEK HOLENDERSKI, ROZŁĄKOWE, ZASIŁEK RODZINNY

– 12%

zł
31,60

zł
42,00

ł
7,50 z

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

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

Zaprezentuj się
Przedstaw ﬁrmę w Internecie

350 zł za 4 miesiące!
Szczegóły: 0606 698 903, 032 455 68 66 w.38

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

PAWEŁ WANIEK
wykonuje:

OKNA
SCHODY
DRZWI
PORĘCZE

oraz inne usługi stolarskie

Najtańsze ceny – sprawdź!
47–470 Krzanowice
ul. Długa 22
tel. 32 410 91 92

47–403 RACIBÓRZ, ul. Kręta 8
tel./fax (032) 415 03 84, 0602 101 260

www.sport-365.pl

BEZPŁATNY TYGODNIK DO NOWIN RACIBORSKICH, NOWIN WODZISŁAWSKICH, TYGODNIKA RYBNICKIEGO

TEMAT TYGODNIA

RELACJE, WYNIKI, KOMENTARZE

LKS Krzyżanowice po kilkunastu
latach gry w klasie okręgowej
chce awansować do IV ligi.
Drużyna ma być nie do pokonania.  8
19 LIPCA 2011 • NR 16

KRZANOWICZANKI

POLECAMY

 PIŁKA NOŻNA

LKS Brzezie bez boiska  5
PIŁKA NOŻNA

pokonały Amerykanki
W hali sportowej
w Pietrowicach Wielkich rozegrano nietypowe spotkanie żeńskiej siatkówki. Na
parkiecie drugoligowe
siatkarki UKS Krzanowice zmierzyły się z
wicemistrzyniami Stanów Zjednoczonych
w kategorii U-16.
Podopieczne Tomasza Kuziaka wygrały
trwający dwie godziny
mecz towarzyski z VC
Northern Lights 3:2.
Czytaj na stronie 2
ZOBA
CZ W
IDEO

CASTING W KRZYŻANOWICACH – str. 8

 ŻUŻEL

Wysoka przegrana
w Bydgoszczy

3

SZACHY

SILESIA W I LIDZE – str. 5
 MMA

Debiut Kłoska



5

SIATKÓWKA

POLECAMY

 PIŁKA NOŻNA – Turniej towarzyski

Oldboye grali o puchar

WĘDKARSTWO

W NASTĘPNYM NUMERZE:

2

 PIŁKA NOŻNA – Młoda Ekstraklasa

Trening Polonii w Jedłowniku

4

 ŻUŻEL – Półﬁnał Brązowego Kasku

Powalczą o awans do ﬁnału

6

����������������������������

PUCHAR REKINKA – str. 5

 KOSZYKÓWKA – Ekstraklasa

 FOURCROSS – Mistrzostwa Polski

Kolejnymi zawodniczkami, które podpisały
kontrakty z KK ROW Rybnik są m.in. dwie
Magdaleny. Skorek i Radwan, przyjmując ofertę
rybnickiej drużyny, wracają na Śląsk, aby kontynuować swoją karierę.
6

Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy
Progresu Rybnik podczas mistrzostw Polski w
fourcrossie. Wywalczyli medale zarówno w
kategorii junior, jak i elity. Impreza odbyła się w
Szczawnie – Zdroju.
6

BARON I DANISZEWSKA
Z MEDALEM MPJ – str. 2
 SIATKÓWKA

Na Byków nie było byka  7

2 sport-365.pl
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 PIŁKA NOŻNA – Podokręg Racibórz

 SIATKÓWKA – Mecz towarzyski

FOT. WALDEMAR ZIMNY

Krzanowiczanki pokonały Amerykanki

Piękne siatkarki stoczyły pięciosetowy pojedynek

W pięciosetowym pojedynku UKS Krzanowice pokonał amerykański zespół
VC Northern Lights 3:2, w
tie–breaku do 9.
Było to pierwsze w historii
Krzanowic i powiatu raciborskiego spotkanie siatkarskie
z drużyną ze Stanów Zjednoczonych. Pojedynek dwóch
kontynentów odbył się w
wypełnionej po brzegi hali
w Pietrowicach Wielkich.
Amerykanki z Minnesoty są
wicemistrzyniami Stanów
Zjednoczonych w kategorii
U–16. To spotkanie było okazją do przetestowania nowej
rozgrywającej Darii Pasiuty,

która grała poprzednio w II-ligowej drużynie z Płocka.
Przed meczem Tomasz Kuziak, trener GS UKS Krzanowice miał obawy o formę
zawodniczek. – Dziewczęta
z Krzanowic zakończyły sezon halowy w czerwcu, więc
obawy o formę były duże.
Pościągałem zawodniczki z
wakacji i odbyliśmy trzy treningi specjalnie przed tym
spotkaniem.
Od pierwszych piłek widać było, że młodziutkie
Amerykanki będą bardzo
przeciwwymagającym
nikiem. My wygraliśmy
pierwsze dwa sety, ale dwie

żą, dlatego na początku spotkania graliśmy słabiej, ale
później moja drużyna się rozegrała.

kolejne partie Amerykanki
wykorzystując naszą słabszą grę wygrały i doprowadziły do tie–breaka. W
decydującej odsłonie wróciłem do podstawowego
składu, który nie zawiódł i
po dwugodzinnej batalii pokonaliśmy bardzo ambitne
i waleczne Amerykanki z
Minnesoty – mówi Tomasz
Kuziak.
Adam Beamer, trener VC
Northern Lights: – Mecz
odbył się na równym, odpowiednio wysokim poziomie,
jakiego byśmy oczekiwali w
tego typu spotkaniach. Nasz
zespół był zmęczony podró-

GS UKS KRZANOWICE – VC
NORTHERN LIGHTS 3:2 (25:24,
25:22, 19:25, 18:25, 15:9)
GS UKS Krzanowice: Magdalena Sławik, Barbara Otlik,
Magdalena Bahryj, Aleksandra Baron, Klaudia Nagler,
Weronika Sławik, Karolina
Daniszewska, Daria Pasiuta,
Monika Nowak, Joanna Staniszewska
WiZ

 PIŁKA NOŻNA – Turniej oldboyów

Czesi zgarnęli puchar
O puchar wójta gminy Krzyżanowice walczyli „emerytowani” piłkarze, czyli oldboye.
Zawodnicy po 35. roku życia
rywalizowali na boisku LKS
Owsiszcze. W imprezie miało wziąć udział 7 drużyn, ale
ostatecznie rozgrywki doświadczonych piłkarzy odbyły się bez drużyny z Piszcz.
Zatem o trofeum walczyło
sześć zespołów w tym dwa
czeskie z miejscowości Gać i
Szylerzowice. Z polskich ekip

grały Chałupki, Krzyżanowice, Bieńkowice oraz gospodarze – Owsiszcze. Mecze w
dwóch grupach trwały 2x15
minut, tak więc po pięciu
godzinach wyłoniony został
zwycięzca. Został nim zespół
z Szylerzowic, który w ﬁnale
wygrał z Chałupkami 1:0.
Wyniki:
Krzyżanowice – Szylerzowice 0:3
Chałupki – Owsiszcze 2:2
Gać – Krzyżanowice 0:2
Chałupki – Bieńkowice 3:1

1. Szylerzowice
2. Chałupki
3. Bieńkowice
4. Krzyżanowice
5. Owsiszcze i Gać

Szylerzowice – Gać 0:0
Owsiszcze – Bieńkowice 0:1
Bieńkowice – Krzyżanowice k.3:1
Szylerzowice – Chałupki 1:0

(kozz)

Baron i Daniszewska trzecie w Polsce

WiZ

TOMASZ KUZIAK
trener UKS Krzanowice:

(kozz)

 PIŁKA NOŻNA – Mecze towarzyskie

Z obozu na obóz
Piłkarki mistrza Polski w
piłce nożnej mają za sobą
pierwszy obóz przygotowawczy. Podczas pięciodniowego
obozu w Serbii zawodniczki
RTP Unia Racibórz rozegrały m.in. dwa sparingi z mistrzem Serbii Spartakiem
Subotica. W pierwszym z
nich podopieczne trenerów
Trawińskiego i Jasińskiego
zremisowały 2:2 (gole dla
Unii: Iva Landeka i Leonarda
Balog), a w drugim pokonały

gospodynie 2:1 (gole: Anna
Żelazko i Donata Leśnik). Balog i Leśnik to nowe piłkarki
trzykrotnego mistrza Polski.
Po powrocie do kraju unitki wyjechały na drugi obóz
tym razem do Wolfsburga w
Niemczech. Tam czekają ich
dwa sparingi z wymagającymi rywalami z pierwszej ligi
niemieckiej – VfL Wolfsburg
(20 lipca) i HSV Hamburg (23
lipca).
(kozz)

Trzecie miejsce w Polsce w kategorii juniorek jest ogromnym
sukcesem. Przed zawodami
typowałem 7 – 8 miejsce, które
byłoby w zasięgu naszych zawodniczek. Gdyby zajęły miejsca 5 – 6 byłby to duży sukces.
W najbliższych zawodach mistrzostw Polski kadetek będzie
bardzo ciężko o obronę tytułu
mistrzowskiego, ponieważ będzie bardzo mocna obsada i
droga do ﬁnału składa się z najlepszych kadetek w Polsce.

O futbolu kobiet jak dotąd
nie mówiono wiele w ogólnopolskich mediach, aż do
niedzieli kiedy w głównym
wydaniu wiadomości na
TVP 1 wyemitowany został
materiał z udziałem piłkarek
RTP Unia Racibórz. Zawodniczki Unii: Patrycja Pożerska, Anna Żelazko, Hanna
Konsek, Daria Antończyk i

ZOBACZ
WIDEO

prezes Remigiusz Trawiński
mówią w materiale m.in. o
żeńskim futbolu i mistrzostwach świata kobiet w piłce nożnej 2011. Wszystko
byłoby w porządku, gdyby
nie to, że dwóm raciborskim
zawodniczkom realizator
materiału przekręcił nazwiska.
(kozz)

 BIEGI – VI Ogólnopolski Uliczny Bieg

„Dobrodzieńska Dycha” zaliczona
FOT. WALDEMAR ZIMNY

Mecze Aleksandry Baron,
Karoliny Daniszewskiej:
Krzanowice – Stasiak, Czerniak (Września)
2:1
Krzanowice – Gruczek, Kędzior (Mońki) 2:0
Krzanowice – Baran, Lewicka (Łódź) 0:2
Ćwierćﬁnał:
Krzanowice – Sroka, Strąg (Szczecin) 2:1
Półﬁnał:
Krzanowice – Kozińska, Oleksy (Strzelin)
0:2
Mecz o III miejsce:
Krzanowice – Baran, Lewicka (Łódź)
2:1

w sezonie 2010/11 LKS 1908
Nędza II. Wydział Gier podjął
decyzję o awansowaniu LKS
Płomień Siedliska (2. miejsce)
i rezerw Dębu Gaszowice (3.
miejsce). Przypomnijmy, że w
środowisku piłkarskim panowała dyskusja na temat tego
kto awansuje z raciborskiej
C klasy (grupa I). Zgodnie z
regulaminem ŚlZPN drużyna by awansować musi mieć
w danym sezonie grupę młodzieżową. Zespół z Siedlisk
takowej nie posiadał, mimo
wszystko podokręg podjął decyzję o awansowaniu tej drużyny. – Jeśli w zbliżającym
się sezonie będą przypadki,
że kluby będą wycofywać zespoły młodzieżowe w trakcie
rozgrywek, będziemy karać
drużyny seniorskie degradacją o klasę niżej – zapowiada
prezes podokręgu Racibórz
Stefan Ekiert.

Unitki w TVP

Oldboye z Chałupek byli najlepsi wśród polskich ekip

Końcowa klasyﬁkacja:

ka w najbliższych zawodach
rozgrywanych w Radomiu
od 20 do 22 lipca, staną do
walki w obronie tytułu mistrza Polski kadetek.

Wydział Gier podjął decyzję w sprawie spadków i
awansów klas A, B i C raciborskiego podokręgu. Do klasy okręgowej z raciborskiej
A klasy awansowały zespoły
Naprzodu 46 Zawada oraz
LKS Górki Śląskie. Spadek z
klasy A zanotował LKS Strzelec Rzuchów i LKS Samborowice. W miejsce czterech
drużyn, które opuściły A klasę (dwie awansowały, dwie
spadły) weszły cztery z B klasy: LKS Dzimierz, LKS Odra
Nieboczowy, LKS Gamów i
LKS Cyprzanów. Do C klasy
z B spadły natomiast: LKS
Sparta Babice i LKS Adamowice. Najwięcej zamieszania
było przy tym kto awansuje
z C do B klasy. W grupie II
awansował KS Naprzód Borucin i LKS Pietraszyn. Do
większych roszad doszło w
grupie I C klasy. Z rozgrywek wycofał się zwycięzca

 PIŁKA NOŻNA – RTP Unia Racibórz

 SIATKÓWKA – Mistrzostwa Polski juniorek

Siatkarki UKS Krzanowice
Aleksandra Baron i Karolina
Daniszewska, ubiegłoroczne
mistrzynie Polski kadetek,
zdobyły kolejny przyczółek na mapie polskiej siatkówki plażowej. W ﬁnałach
mistrzostw Polski juniorek
wywalczyły trzecie miejsce. W walce o brąz pokonały parę Baran, Lewicka z
SMS-u Łódź 2:1, w tie-breaku
15:13. Po drodze do miejsca
na najniższym stopniu podium musiały powalczyć z
kadrowiczkami SMS Łódź i
niedawną mistrzynią świata do lat 19 Karoliną Baran.
Podopieczne Tomasza Kuzia-

Jednak Siedliska

Dla Aleksandry i Karoliny
trzecie miejsce w
mistrzostwach Polski juniorek
to ogromny sukces

W Dobrodzieniu odbył się
bieg na 10 km pod nazwą
„Dobrodzieńska Dycha”. W
28-stopniowym upale wystartowała na trasę rekordowa
liczba ponad 600 zawodników z kraju i zagranicy. Mimo
upalnej pogody padły rekordy trasy zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Pierwszy
linię mety przebiegł Marcin
Chabowski z Floty Gdynia w
czasie 30 min 16 sek. przed

Marcinem Błazińskim z LKS
Wawelno i Sergiejem Okseniukiem z Ukrainy. Wśród
kobiet triumfowała Agnieszka Ciołek z AZS-u Wrocław
w czasie 35 min 17 sek. przed
Tatianą Vernygore z Ukrainy.
Jan Deńca z LKS „Zryw” Rudnik w klasyﬁkacji generalnej
zajął 29. miejsce wygrywając
swoją kategorię 50-latków w
czasie 37 min 29 sek.
(kozz)
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 ŻUŻEL – I liga

Wysoka przegrana w Bydgoszczy

Żużlowcy KS ROW Rybnik przegrali w niedzielę
w Bydgoszczy z tamtejszą
Polonią 31:59. Porażka z
liderem na jego torze była
wkalkulowana. Sternicy
rybnickiego klubu postanowili jednak wystawić skład
z Antonio Lindbaeckiem.

Chcieli tym samym dać sygnał, że szanują rywala i nie
odpuszczają na starcie.
Żużlowcy obydwu zespołów podeszli spokojnie
do meczu. Jechali z poszanowaniem kości. Kolejność
w większości wyścigów
ustalała się po starcie. Ze

POLONIA BYDGOSZCZ – KS ROW RYBNIK 31:59
KS: 1. Aleksandr Loktajew – 6+1 (1,1,1*,2,1)
2. Ronnie Jamroży – 2 (0,0,2,0)
3. Andriej Karpow – 7 (2,2,2,1,0)
4. Daniel Pytel – 4+3 (1*,1*,1*,1,0)
5. Antonio Lindbaeck – 11 (2,2,3,3,1)
6. Mateusz Domański – 0 (0,0,–,d,–)
7. Kamil Fleger – 1 (1,0,0)
Polonia: 9. Tomasz Gapiński – 14 (3,3,3,2,3)
10. Denis Gizatullin – 9+1 (2*,1,0,3,3)
11. Robert Kościecha – 12+2 (3,2*,2,3,2*)
12. Szymon Woźniak – 4 (0,3,1,0)
13. Emil Sajfutdinow – 13+2 (3,3,3,2*,2*)
14. Damian Adamczak – 4 (3,1,0,–,–)
15. Mikołaj Curyło – 3+1 (2*,0,1)

strony Rybnika najlepsze
wrażenie zostawił Szwed,
Antonio Lindbaeck, który
jeszcze w zeszłym sezonie
bronił barw Polonii. Jako jedynemu rekinowi udało się
mu wygrać biegi. W miarę
skutecznie walczyli też Andriej Karpow, Aleksandr
Loktajew i Daniel Pytel.
Rybniczanie nie ukrywali
przed spotkaniem, że chcą
przede wszystkim je zaliczyć, ustrzec się kontuzji i
defektów. Dla ROW Rybnik
dużo istotniejsze znaczenie ma ostatni pojedynek
ligowy z Orłem Łódź. Wygrana z punktem bonusowym może dać rybnickim
żużlowcom piąte miejsce
w tabeli na koniec sezonu.
Bydgoszczanie przystąpili
do meczu bez Grzegorza
Walaska. Kapitan Polonii
zrezygnował z udziału w

meczu, żeby zaoszczędzić
klubowi płacenia za punkty.
Poważne kłopoty ﬁnansowe lidera I ligi są powszechnie znane. Dla Bydgoszczy
ten mecz nie miał żadnego
znaczenia – zespół i tak
miał zapewnioną pozycję
lidera przed fazą play off.
Brak krajowego lidera nie
był odczuwalny na torze.
Poloniści bez problemów
wypracowywali przewagę.
Z nawiązką odrobili straty
z przegranego w Rybniku
meczu, inkasując punkt
bonusowy.
ROW Rybnik rozegra
mecz ligowy na swoim terenie z Orłem Łódź 31 lipca
o godz. 20.00. Mecz został
przełożony z najbliższej
niedzieli 24 lipca za obopólnym porozumieniem
klubów.
(tora)

PO MECZU POWIEDZIELI
Antonio Lindbaeck (KS ROW Rybnik)
Przyjemnie było powrócić do Bydgoszczy.
Tor jest robiony trochę inaczej, niż wtedy,
gdy ja tu startowałem, ale teraz jest lepiej.
Można się pościgać i kibice mogą ujrzeć
trochę dobrego speedwaya na takim torze.
Przyznaję, że spodziewałem się, że możemy tutaj wysoko przegrać i rzeczywiście
skopali nam tyłki. Robiliśmy, co mogliśmy, ale okazało się to za
mało.
Dariusz Momot (menadżer KS ROW
Rybnik)
Przyjechaliśmy do Bydgoszczy na totalnym luzie. Mieliśmy jedynie mały problem
ze składem, bo władze robią takie, a nie
inne problemy, ale po sobotnim ﬁnale DPŚ
Antonio Lindbaeck zgłosił chęć przyjechania tutaj, ponieważ chciał się przypomnieć
bydgoskim kibicom. Myślę, że to, co pokazała nasza drużyna
dzisiaj to staranie – oni naprawdę się starali. Niestety, mamy
słabą, odstającą młodzież, ale są też walczący, tacy jak Andriej
Karpow czy Aleksandr Loktajew oraz Anton, który jest niekwestionowanym liderem. Myślę, że wstydu nie było.

 PIŁKA NOŻNA – II liga

W najbliższą sobotę rybniccy piłkarze
rozpoczną zmagania
ligowe. Pierwszym rywalem podopiecznych
Damiana Galei będą
piłkarze Chojniczanki
Chojnice. Z zapowiedzi przedsezonowych
wynika, że najbliższy
rywal Energetyka ROW
chce się włączyć do
walki o najwyższe cele,
emocji więc na pewno
nie zabraknie.
Okres przygotowawczy
do sezony był bardzo krótki. Nowy trener miał raptem cztery tygodnie, aby
poznać i uzupełnić zespół.
Jak twierdzą działacze
większość kontraktów z
zawodnikami jest dogadane, a podpisy to tylko formalność. Ale tak naprawdę
pełną kadrę, jaką będzie
miał do dyspozycji Galeja,
poznamy dopiero tuż przed
pierwszym meczem. W
okresie przygotowawczym

rybniczanie rozegrali cztery sparingi. Dwa przegrali,
dwa wygrali.
W Kluczborku polegli 0:1,
podobnie w meczu rozegranym w Rybniku–Wielopolu
przeciwko Ruchowi Zdzieszowice. W ostatnią sobotę również w Wielopolu
rybniccy piłkarze zagrali
z czwartoligową Przyszłością Ciochowice. W tym
spotkaniu,
wygranym
przez rybniczan 4:0, zagrali
głównie młodzi zawodnicy,
bo ci bardziej doświadczeni wybiegli na boisko kilka
godzin później, aby sparować z LZS Piotrówką. Ten
mecz również zakończył
się triumfem ROW–u. Po
bramkach
Kosteckiego,
Gajewskiego i Wieczorka
Rybnik wygrał 3:2.
Na co stać rybnicką drużynę w obecnych rozgrywkach? Wydaje się, że siłą tej
ekipy powinno być zgranie
i doświadczenie. Martwi
trochę brak klasowego napastnika. Miejmy jednak
nadzieję, że linia pomocy
wypełni tę lukę. Pewnym
punktem powinien być

FOT. MAREK PIETRAS

Koniec
sparingów,
czas na ligę
W meczu z Ruchem Zdzieszowice rybniczanie zagrali przyzwoicie ale przegrali. Oby inaczej było w meczach o ligowe punkty.

SPARINGI
Energetyk ROW Rybnik – LZS Piotrówka 3:2
Bramki: Kostecki (35.), Gajewski (52.), Wieczorek (73.).
Energetyk ROW Rybnik – Przyszłość Ciochowice 4:0
Bramki: Semieniuk (2), Stryczek, Szweda.
Energetyk ROW Rybnik – Ruch Zdzieszowice 0:1
Bramka: Bukowiec (35.).
ROW: Gocyk, Cieślak, Mitura, Jary, Wrześniak, Wieczorek, Bonk,
Kostecki, Dzięgielowski, Gajewski, Szatkowski
II połowa: Gocyk (60. Ciszewski), Szymiczek, Grolik, Pacholski,
Zdrzałek, Sobik, Wójcik, Grudek, Jarnot, Gładkowski, Andraszak.
MKS Kluczbork – Energetyk ROW Rybnik 1:0
Bramka: Półchłopek (21. karny).

bramkarz. Patrząc tylko na
papier wydaje się, że rybniczanie powinni spokojnie

plasować się w środku tabeli. Przy odrobinie szczęścia
może pokusić się jednak o

ROW: Paś – Cieślak, Mitura, Wrześniak, Szymiczek, Wieczorek,
Wójcik, Mościcki, Gajewski, Dzięgielowski, Andraszak
II połowa: Gocyk – Janik, Mitura, Grolik, Gancarczyk (70. Wójcik), Sobik, Gródek, Mościcki, Dzięgielowski (60. Rybak), Jarnot,
Szatkowski.

KOLEJKA 1.
MKS Kluczbork – Czarni Żagań,
Tur Turek – Bałtyk Gdynia,
Ruch Zdzieszowice – Nielba Wągrowiec,
Elana Toruń – Zagłębie Sosnowiec,
Energetyk ROW Rybnik – Chojniczanka Chojnice,
Calisia Kalisz – Jarota Jarocin,
Chrobry Głogów – Miedź Legnica,
Raków Częstochowa – Bytovia Bytów,
GKS Tychy – Górnik Wałbrzych.

coś więcej.
Pierwszy mecz ligowy już
w najbliższą sobotę, 23 lip-

ca na stadionie przy ul. Gliwickiej. Początek o godz.
17.00.
Marek Pietras
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 PIŁKA NOŻNA – Zgrupowanie Polonii Warszawa

Piłkarze Polonii Warszawa trenowali w Jedłowniku

W sobotę dobiegło końca
odbywające się na obiektach
w Jedłowniku zgrupowanie
drużyny Polonii Warszawa,
występującej w Młodej Ekstraklasie.
Zgrupowanie było efektem
umowy jaką podpisał właściciel obiektów w Jedłowniku
Dariusz Kozielski z właścicielem Polonii Warszawa Józefem Wojciechowskim. Na
mocy porozumienia w Jedłowniku powstała Akademia
Piłkarska Polonia Warszawa.
21 piłkarzy przewidzianych
do gry w Młodej Ekstraklasie trenowało w Jedłowniku
od piątku 8 lipca do soboty

16 lipca. Trenerem drużyny
jest Piotr Stokowiec, były piłkarz „Czarnych Koszul”. – Na
treningi zaproszeni również
zostali wyróżniający się piłkarze z naszego klubu i z
okolicznych szkółek piłkarskich. Do końca zgrupowania wyselekcjonowano z nich
grupę sześciu piłkarzy, którzy
mają szansę zasilić szeregi Polonii w rozgrywkach
Młodej Ekstraklasy. Pięciu z
nich trenowało do tej pory
w naszym klubie, jeden jest
wychowankiem szkółki MOSiR z Jastrzębia – mówi Piotr
Sowisz, dyrektor sportowy
nowej akademii.
(art)

Młodzi piłkarze z Warszawy trenowali w minionym tygodniu w Jedłowniku

 PIŁKA NOŻNA – Walne zebranie członków MKP Odra
Centrum Wodzisław

 PIŁKA NOŻNA – Odra Wodzisław

Przegląd kadr dla nowej Odry

Treningi prowadził Benedykt
Fira

Na pierwszym treningu obecnych było 26 piłkarzy

Trzy dni trwały testy piłkarzy
chętnych do gry w nowej Odrze, które odbyły się w zeszłym
tygodniu na boisku treningowym „Glinianka” w Wodzisławiu. Testy zorganizowało
Stowarzyszenie Sympatyków
Odry Wodzisław.
– Można powiedzieć, że
mamy tu mały casting – mówił w pierwszym dniu testów
Adam Plizga, członek SSOW.
W pierwszym treningu wzięło udział 26 piłkarzy, którzy
ćwiczyli pod okiem trenera

Benedykta Firy. Większość
uczestników treningu stanowili zawodnicy z mniejszym lub
większym doświadczeniem
w niskich klasach rozgrywkowych. Również młody trener
do tej pory grał w Olzie Godów.
– Obecnie kończy kurs trenera
II klasy – wyjaśnia Plizga.
W dalszym ciągu nie wiadomo natomiast czy nową Odrę
uda się zgłosić do rozgrywek.
Kibice nie ukrywają, że formalności do załatwienia jest
sporo. A czasu coraz mniej.

Zmienili statut. MKP
„Odra-Centrum” Wodzisław gotowy
do szkolenia młodych piłkarzy

By wystartować z nową drużyną na najniższym szczeblu
rozgrywek Podokręgu Rybnik
musi ona zostać zgłoszona do
połowy lipca. Chociaż w podokręgu słychać głosy, że jeśli
tylko będzie wola kibiców, to
zgłoszenie będzie możliwe
również później.
Przy czym przedstawiciele
SSOW twierdzą, że nie jest
przesądzone, że Odra wystartuje od najniższej ligi. – Planujemy zgłoszenie drużyny do
C-klasy, ale być może będzie

to drużyna rezerw. Z pierwszą
drużyną może uda się wystartować w wyższej lidze. Szczegółów na razie nie chciałbym
zdradzać – mówi tajemniczo
Plizga. Nieoﬁcjalnie mówi się
o klasie okręgowej. – Więcej
będziemy wiedzieć w tym
tygodniu – dodaje Łukasz
Chrząszcz, również członek
SSOW. Osoby zaangażowane
w tworzenie nowej Odry nie są
zbyt wylewne. Jak dodają, po to
by nie zapeszyć.
(art)

 PIŁKA NOŻNA – 90-lecie Naprzodu Czyżowice

Naprzód Czyżowice świętuje urodziny
Występujący w klasie okręgowej LKS Naprzód Czyżowice obchodzi w tym roku 90-te
urodziny. Główne uroczystości
przypadną na 23 i 24 lipca.
Program urodzinowej imprezy jest bogaty. Pierwszego
dnia rozpocznie się o godz.
12.00 turniejem trampkarzy
rocznika 1998, w którym
oprócz gospodarzy udział wezmą drużyny MFK Ostrava i
MOSiR Jastrzębie. Od 16.00
rozpoczną się konkursy i za-

bawy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Zaplanowano
również pokazy OSP Czyżowice oraz przelot motolotni.
O godz. 17.00 rozpocznie się
mecz towarzyski Naprzód
Czyżowice-Polonia Bottrop
(Niemcy). Ten dzień obchodów zakończy się dyskoteką
dla dorosłych, która rozpocznie się o godz. 20.00.
W niedzielę uroczystości
będą mieć bardziej podniosły charakter. O 11.00 w ko-

ściele paraﬁalnym odbędzie
się msza święta za żyjących
i zmarłych sportowców i
działaczy LKS-u. Po mszy
przemarsz z orkiestrą dętą
i mażoretkami na boisko w
Czyżowicach, gdzie o godz.
13.00 rozpocznie się część
oﬁcjalna uroczystości, podczas której zasłużonym działaczom zostaną wręczone
odznaczenia. O godz. 15.00
rozpocznie się mecz oldbojów
Naprzód Czyżowice – Ruch

Chorzów, a o 18.00 mecz
propagandowy
Naprzód
Czyżowice – MFK Karvina.
O godz. 20.00 rozpocznie się
zabawa taneczna. – Zapraszamy wszystkich mieszkańców
Czyżowic i okolicznych miejscowości. Sobota upłynie pod
znakiem emocji sportowych,
w niedzielę będzie bardziej
uroczyście. Myślę, że atrakcji dla nikogo nie zabraknie
– zachęca Łukasz Szkatuła,
prezes Naprzodu.
(art)

Dziś odbyło się nadzwyczajne
walne zebranie członków klubu KS „Centrum” Wodzisław,
które przegłosowało zmiany
w statucie. Polegały one głównie na skreśleniu wszystkich
sekcji poza piłkarską, zmianie
nazwy klubu na Młodzieżowy
Klub Piłkarski „Odra-Centrum”
Wodzisław i dokooptowaniu do
zarządu 6 nowych członków.
Z członkostwa w zarządzie
zrezygnował zarazem szef wodzisławskiego MOSiR-u Bogdan Bojko. Prezesem klubu w
dalszym ciągu jest Roman Zieliński. Ponadto nadano tytuł honorowego prezesa Zygfrydowi
Kiermaszkowi, wieloletniemu
trenerowi Odry.
Na zebraniu obecny był
prezydent Wodzisławia Mieczysław Kieca. Miasto deklaruje nowemu klubowi
pomoc. – Ten klub to ma być
nowa jakość. W ostatnich latach mieliśmy tylko pewną
iluzję budowy sportu młodzieżowego, którym niestety
również ja uległem. Mamy to
za sobą. Wodzisławskie kluby,
czy to Naprzód Zawada czy
Wicher Wilchwy widzą, że ta
inicjatywa to szansa na rozwój
piłki w Wodzisławiu. Są temu
przyjazne, bo wiedzą że szansa na sportowy rozwój miasta
możliwa jest jedynie wtedy

kiedy zostanie zakopany topór wojenny. Przed nami sporo pracy, związanej chociażby
z tworzeniem klas sportowych
– podkreślał włodarz miasta.
MKP w nadchodzącym sezonie ma szkolić młodych piłkarzy w 7 drużynach – w 2 z
rocznika 1998, w 2 z rocznika
1999 oraz w drużynach z roczników 2000, 2001, 2002. Docelowo klub ma się stać kuźnią
talentów dla nowej seniorskiej
Odry Wodzisław. Wsparciem
dla działalności klubu mają
być klasy sportowe w wodzisławskich szkołach i ponadgimnazjalna szkoła sportowa.
– Trwają rozmowy ze starostwem i liczę, że radni będą tej
inicjatywie przychylni – mówi
Kieca.
Podczas walnego zgromadzenia prezes Roman Zieliński zaprezentował również
herb oraz stroje sportowe dla
zawodników. Herb będzie niemal identyczny jak ten, który
miała Odra Wodzisław, jedynie zamiast napisu nad orłem
i różą „Odra Wodzisław” znajdzie się „MKP Odra-Centrum
Wodzisław”. Barwy klubowe
będą tradycyjne czyli niebiesko-czerwone. Był pomysł by
dorzucić jeszcze kolor żółty,
ale upadł on w głosowaniu.

Mieczysław Kieca zapowiada wsparcie dla nowej inicjatywy.
Z lewej Roman Zieliński, prezes MKP. Z prawej Bogdan Bojko,
dyrektor MOSiR.

(art)
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 SZACHY – II liga juniorów

 SPORTY WALKI – MMA

Awans na dwudziestolecie Silesii Dwuminutowy debiut

Złoci szachiści w następnym sezonie powalczą w pierwszej lidze

czorek i Kamil Kalinowski,
zdobywając odpowiednio 6
i 5 punktów. – Ola stoczyła
dramatyczne, lecz zwycięskie pojedynki w meczu z
Katowicami – Szopienicami i Warszawą – Ursusem.
Wynik Kamila, debiutanta
w tak prestiżowej imprezie,
był pozytywną niespodzianką. Traktujemy to jako zapowiedź dalszych sukcesów
naszego
sympatycznego
wychowanka – relacjonuje
Zbigniew Wieczorek. – Nasza drużyna stanowiła zgraną, dobrze rozumiejącą się
paczkę przyjaciół. W czasie
rywalizacji przy szachownicy świetnie się uzupełniali
– jak ktoś miał gorszy dzień

 WĘDKARSTWO – Zawody o puchar Rekinka

FOT. TADEUSZ NIEZNAŃSKI

15 kilogramów ryb na podium

Deszczowa pogoda nie odstraszyła najmłodszych wędkarzy, na
zdjęciu Kamil Żymełka

Przy deszczowej aurze nad
zbiornikiem wodnym Brzezie przeprowadzono zawody spławikowe o Puchar
Rekinka. To już drugie takie

zawody, na których spotkało się 32 wędkarzy z ziemi
raciborskiej. Wędkarze walczyli o ufundowane przez
sklep Rekinek puchary i

nagrody rzeczowe. Sędzia
zawodów Tadeusz Nieznański rozpoczął zawody
o godzinie 7.30. Pogoda nie
rozpieszczała wędkarzy ponieważ wiał silny wiatr i padał rzęsisty deszcz. Mimo to,
wszyscy wędkarze dotrwali
do końca uzyskując, jak na
niesprzyjające warunki atmosferyczne, bardzo dobre
wyniki. Zawodnicy głównie
łapali leszcze, płocie, uklejki i liny. Zawody wygrał Eugeniusz Kajstura wynikiem
6560 punktów przed Sebastianem Omachelem – 5740
pkt i Zbigniewem Smereką –
3140 pkt. – Mam nadzieję, że
w 2012 roku pogoda będzie
bardziej łaskawa niż w tym

– zastępował go kolega (koleżanka) z drużyny. Dzięki tej
umiejętności gry zespołowej
możliwy był tak imponujący
wynik. Ten sukces nie byłby
możliwy bez udziału i wsparcia Urzędu Miasta Racibórz,
Joachima Obruśnika, który
sprawował logistyczną opiekę nad wyjazdem drużyny,
Tadeusza Wójcika i Jacka
Orzechowskiego, Mirka Jaworskiego – trenerów Silesii
Racibórz, oraz Renaty Gazik
– niestrudzonej i cierpliwej
mamy naszych niezwykle
uzdolnionych szachowych
przyjaciół ze Słowacji – Veroniki i Victora – podsumowuje
opiekun drużyny Zbigniew
Wieczorek.
(oprac. kozz)
roku, chciałbym podziękować sponsorowi za ufundowanie nagród i „Nowinom
Raciborskim” za patronat
medialny – powiedział Tadeusz Nieznański, sędzia PZW
Okręg Katowice.
WYNIKI (PUNKTY
W GRAMACH)
1. Eugeniusz Kajstura
(Racibórz Miasto) 6560 pkt
2. Sebastian Omachel
(Racibórz Miasto) 5740
3. Zbigniew Smereka
(Racibórz Miasto) 3140
4. Andrzej Nosal (Olza) 3110
5. Tomasz Paczuła
(Racibórz Miasto) 3010
6. Kamil Nieznański
(SGL Carbon) 2880
7. Franciszek Zubrzycki
(Racibórz Miasto) 2650
8. Tadeusz Karaszkiewicz
(SGL Carbon) 2610
(kozz)

Mieli kartoﬂisko – będą mieć boisko
na boisku w Pogrzebieniu.
Powodem zmian jest budowa nowego boiska przy Brzeskiej 54a, która rozpoczęła się
26 czerwca. – Do przetargu
stanęło 7 ﬁrm, jedna nawet z
Warszawy – wspomina prezes klubu, Henryk Solich.
Wygrała ﬁrma Marka Scheithauera – „Deus ex” Roboty
Drogowe. Ostatnim ważnym
wydarzeniem jakie odbyło się
przed rozpoczęciem prac był

turniej o puchar prezydenta
miasta Racibórz. W tej chwili
murawa jest jeszcze rozkopana, ale jak zapewnia prezes,
pierwszy zasiew trawy nastąpi do 15 sierpnia. – Boisko będzie mieć wymiary 105 na 68.
Planowany termin ukończenia prac ustalony jest na maj
przyszłego roku. Zastępczym
boiskiem seniorów naszego
klubu będzie stadion PWSZ,
natomiast juniorzy zagrają na

walkę do parteru, gdzie założył swemu przeciwnikowi
„dźwignię” na staw łokciowy i tym samym rozstrzygnął
pojedynek na swoją korzyść.
Jego przeciwnikiem był ważący 84 kg reprezentant
bytomskiego klubu ju-jitsu
Hubert Żaba. – O walce dowiedzieliśmy się we wtorek
więc wiedząc, iż Damian jest
w dobrej formie skoncentrowaliśmy przygotowania na
opracowaniu strategii walki.
Założenia taktyczne Damian
wypełnił w 100 proc. i już w
drugiej minucie pierwszej
rundy wygrał swój debiutancki pojedynek w zawodowym MMA – relacjonuje
trener Tomasz Jabłonka.
(kozz)

Debiut Damiana Kłoska (z lewej) trwał zaledwie dwie minuty. Na
zdjęciu wraz z trenerem Tomaszem Jabłonką.

 ZAPASY – Gran Premio de Espana

Wanke i Błoński na podium
W Madrycie zakończyły się
międzynarodowe zawody, w
których wzięła udział reprezentacja Polski w stylu klasycznym i zapasach kobiet.
Startowali unici, a kadra wywalczyła aż 14 medali, w tym
3 złote. Wśród 14 medali dwa
brązowe należą do zawodników MKZ Unia: Kamila Błońskiego i Mateusza Wanke.
(kozz)

WYNIKI REPREZENTANTÓW POLSKI:
Złote medale
Edward Barsegjan (Cartusia Kartuzy)
kat. 60 kg
Iwona Matkowska (Agros Żary)
kat. 48 kg
Agnieszka Wieszczek-Kordus (Grunwald
Poznań) kat. 72 kg

Srebrne medale
Julian Kwit (WKS Śląsk Wrocław) kat. 74 kg
Damian Janikowski (WKS Śląsk Wrocław)
kat. 84 kg
Brązowe medale
Mariusz Łoś (Agros Zamość) kat. 96 kg
Paweł Poślad (Śląsk Wrocław) kat. 96 kg
Andrzej Deberny (AKS Piotrków Trybunalski) kat. 96 kg
Kamil Błoński (MKZ Unia Racibórz)
kat. 120 kg
Mateusz Wanke (MKZ Unia Racibórz)
kat. 66 kg
Katarzyna Krawczyk (Cement-Gryf
Chełm) kat. 55 kg
Paulina Grabowska (ZTA Zgierz)
kat. 63 kg
Marzena Horoszko (MOSM Tychy)
kat. 59 kg
Julita Omilusik (Heros Czarny Bór)
kat. 51 kg

 LEKKOATLETYKA – Mistrzostwa świata juniorów
młodszych

 PIŁKA NOŻNA – Region

Piłkarze LKS Brzezie w
ubiegły czwartek rozpoczęli
przygotowania do rundy jesiennej raciborskiej B klasy.
Dla podopiecznych Tomasza
Gromali przyszły sezon nie
będzie jednak łatwą przeprawą bowiem wszystkie spotkania w roli gospodarza zagrają
na obiekcie PWSZ przy ul.
Wyszyńskiego. Natomiast juniorzy brzeskiego klubu swoich rywali przyjmować będą

Damian Kłosek, zawodnik
Klubu Sportowego „Łamator” Racibórz zadebiutował
w swej pierwszej zawodowej
walce MMA. Na drugiej już
edycji gali Fighting Tournament II, która odbyła się w
hali widowiskowo-sportowej „Sośnica” w Gliwicach
można było podziwiać zawodników w zawodowych i
amatorskich walkach K1 oraz
MMA. Walki obywały się w
specjalnie przygotowanej
klatce do toczenia tego typu
pojedynków. Damian Kłosek
reprezentujący raciborski
klub brazylijskiego ju-jitsu
„Łamator” zakończył pojedynek w pierwszej rundzie.
Po krótkiej wymianie ciosów
w stójce, Damian sprowadził

FOT. ŁAMATOR

Mińskiem Mazowieckim, potem z Toruniem, Poznaniem,
Chorzowem, Bydgoszczą i
Wrocławiem. W siódmej rundzie w meczu z Katowicami
padł remis, ale w następnych
po kolei pokonali Kielce, Tomaszów Lubelski, Warszawę
Ursus i Pszczynę.
Drużynie przewodził Michał Obruśnik, dla którego
był to (z racji ukończenia 18.
roku życia) ostatni już występ
w drużynowych rozgrywkach
juniorów. – Michał był autentycznym liderem, wygrywając
partie w szczególnie trudnych
meczach i z wynikiem 9 punktów z 11 wygrał indywidualną rywalizację na prestiżowej
pierwszej szachownicy – opowiada Wieczorek.
Podobny wynik uzyskała
Veronika Gazik. Młodziutka
szachistka Silesii zdobyła 10
punktów z 11 i również wygrała rywalizację na swojej
szóstej szachownicy. Bardzo
interesującą grę pokazał Kacper Polok. Grając w ostrym,
kombinacyjnym stylu zdobył 9 punktów. Victor Gazik, mistrz Europy do lat 10.,
zmagając się ze starszymi i
bardziej doświadczonymi
zawodnikami uzyskał dobry
wynik 6,5 punkta. Podobny
wkład w końcowy sukces
drużyny wniosła Ola Wie-

FOT. ZBIGNIEW WIECZOREK

Drużynowe mistrzostwa
Polski w drugiej lidze szachowej juniorów były pod wieloma względami niezwykłe. W
zawodach uczestniczyła rekordowa liczba pięćdziesięciu
drużyn z całej Polski, w tym
352 juniorów. Najmłodszy
zawodnik miał 9 lat, najstarszy 18. Impreza odbyła się w
Darłówku – pięknej nadmorskiej miejscowości, z malowniczym portem i plażą.
Start młodych szachistów
Silesii Racibórz w drugiej lidze juniorów zakończył się
spektakularnym sukcesem –
zajęciem pierwszego miejsca
i awansem do pierwszej ligi.
Drużyna na przestrzeni 11
rund wygrała 10 razy, a jedynie silna drużyna z Katowic
– Szopienic mogła się cieszyć
z uzyskania wyniku remisowego z raciborskimi reprezentantami. Drugą w tabeli
drużynę z Tomaszowa Lubelskiego, szachiści z Silesii
wyprzedzili aż o 5 punktów.
– Chociaż bardzo męcząca
podróż do Darłówka nie nastawiała nas optymistycznie,
to od pierwszej rundy juniorzy w pełni skoncentrowani
rozpoczęli rozgrywki – informuje Zbigniew Wieczorek, opiekun szachistów w
Darłówku. Na początek juniorzy z Raciborza wygrali z

boisku Salos Pogrzebień – dodaje prezes. Solich nie kryje
radości z powodu budowy i
jak sam przyznaje: – Nie będą
już pisać że LKS Brzezie ma
zamiast boiska kartoﬂisko,
nasz obiekt jest bodajże ostatnim z okolic Raciborza które
jeszcze nie było zmodernizowane. Nareszcie zaczęło się
coś dziać – kończy.
Wojtek Kowalczyk

Smoleń czwarty
Podczas odbywających się
w Lille we Francji mistrzostwach świata juniorów
młodszych, polska sztafeta
tzw. szwedzka (100–200–
–300–400 m) wywalczyła
czwarte miejsce. W sztafecie
na trzystumetrowym odcinku dobrze pobiegł reprezentant Victorii Racibórz – Rafał
Smoleń. Sztafeta pobiegła w

czasie 1 minuty, 52 sekund i
42 setnych sekundy. Od 21
do 27 lipca w Tallinie w Estonii odbywać się będą mistrzostwa Europy juniorów.
W sztafecie 4x400 m wystąpi
kolejna reprezentantka Raciborza – Justyna Święty. Obu
zawodników szkoli trener
Kazimierz Stępień.
(kozz)
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 SIATKÓWKA PLAŻOWA – Półﬁnały mistrzostw Polski juniorów i kadetów

 FOURCROSS
– Mistrzostwa Polski

Dobry występ juniorów z Radlina i kadetów z Rybnika Medale
Progresu
nośląskiego i zakończyli swój
udział w rozgrywkach. – Ten
wynik to spore rozczarowanie. Drużynie brakowało dynamiki i świeżości. Myślę, że
wpływ na to miał udział w
zgrupowaniu kadry Śląska.
Pozostałe drużyny ze Śląska
też kiepsko się zaprezentowały pod względem świeżości.
Ewidentnie było widać, że są
przemęczone – uważa Marak Przybysz. – Po kadetach
spodziewaliśmy się więcej
niż zdołali osiągnąć, z kolei
juniorzy spisali się lepiej niż
oczekiwaliśmy – dodaje trener Górnika.

łach MP. – Drużyna pokazała się z bardzo dobrej strony.
Nikt w klubie nie liczył na
taki wynik, bo przecież nasi
chłopcy byli o rok młodsi
niż rywale. Na pewno przed
nimi spore perspektywy w
przyszłorocznych zmaganiach – mówi Marek Przybysz, trener drużyny.
Zawiedli natomiast srebrni
medaliści mistrzostw Śląska
w kategorii kadetów Patryk
Grzywacz i Damian Harazim. Para ta była wymieniana
wśród faworytów półﬁnałów
MP. Tymczasem zajęła dopiero miejsce w przedziale
9–12. W pierwszym meczu
pokonała wicemistrza województwa dolnośląskiego. W
kolejnym niestety przegrała z
mistrzem województwa opolskiego, zaś w trzecim meczu
kadeci z Radlina nie sprostali
mistrzowi województwa dol-

Volley Rybnik
W turnieju wzięły udział
dwa zespoły kadetów reprezentujące TS Volley Rybnik,
Rafał Szymura z Radkiem
Niestrojem i Dawid Małysza
z Sebastianem Inglotem.

Rybniczanie nie zawiedli
oczekiwań i zakwaliﬁkowali
się do ﬁnału MP/OOM. Rafał
i Radek zajęli 3. miejsce a Dawid i Sebastian 4. W turnieju

zwyciężyli mistrzowie województwa opolskiego przed
Wrocławiem. Finały zostaną
rozegrane od 22 do 24 lipca.

Półﬁnaliści
w komplecie

Znamy już półﬁnalistów
Pucharu Ligi ROW 2011.
Do drużyny Centrum, która
przed tygodniem pokonała
ubiegłorocznego zdobywcę,
drużynę Rymera 4:1 dołączyły ekipy AP Instal, RKP i
Vikingów. Z tego grona Vikingowie postarali się o największa niespodziankę. Po

wyeliminowaniu MaxBudu
w ¼ wyeliminowali z dalszych gier zdecydowanego
faworyta tego pojedynku, lidera rozgrywek Ligi ROW,
drużynę Maratu, który prowadził 2:1, jednak Viking
strzelił 2 bramki i wygrał
mecz. Najmniejszych kłopotów z awansem do pół-

ﬁnału nie miała drużyna
RKP, która wyeliminowała FC Baranowice. Wynik
11:1 mówi sam za siebie, ale
trzeba dodać, że goście cały
mecz grali w dziewięciu.
Również imponujące zwycięstwo odniósł AP Instal,
który pokonał Amatora 9:0.

Górnik Radlin
Dobrze wypadła para juniorów Piotr Lisicki, Adam
Lewandowski, która do turnieju półﬁnałowego awansowała dzięki 3. miejscu w
ﬁnale rozgrywek o mistrzostwo województwa śląskiego.
W Suchym Borze w dwóch
pierwszych meczach odprawiła z kwitkiem mistrzów
województwa dolnośląskiego
i opolskiego. Niestety, w kolejnych spotkaniach musiała
uznać wyższość wicemistrza
śląskiego oraz mistrza województwa lubuskiego. Tym
samym zakończyła zmagania
na miejscach 5/6 w półﬁna PIŁKA NOŻNA – Liga ROW

Bardzo dobrze zapre zentowali się zawodnicy
Progresu Rybnik podczas
mistrzostw Polski w fourcrossie. Wywalczyli medale
zarówno w kategorii junior
jak i elity. Impreza odbyła
się w Szczawnie–Zdroju.
Wśród juniorów najlepiej
spisał się Szymon Smołka,
który wywalczył złoty medal. Z kolei w elicie bardzo
dobrze spisał się Dawid Niesłańczyk. Zawodnik Progresu w ﬁnałowym biegu był
przez chwilę na pierwszej
pozycji, ale po zamieszaniu
na pierwszym zakręcie dał
się wyprzedzić Mariuszowi
Jarkowi, który nie oddał prowadzenia aż do mety. Ostatecznie Niesłańczyk zajął
drugie miejsce.
(pm)

FOT. MAREK PIETRAS

Młodzi siatkarze Górnika Radlin i Volleya Rybnik,
walczyli w półﬁnałach mistrzostw Polski w siatkówce
plażowej. Odbyły się one w
Suchym Borze koło Opola.

Rybniccy kadeci (w niebieskim) awansowali do ﬁnałów
mistrzostw Polski

(art, pm)

Wyniki 1/4
AP Instal Chwałowice – Amator
Boguszowice 9:0, Marat Rybnik
– Viking Rybnik 2:3, RKP Caroline Team Rybnik – FC Baranowice 11:1, Rymer – Centrum 1:4
Pary półﬁnałowe
AP Instal Chwałowice – Viking
Rybnik, RKP Caroline Team
Rybnik – Centrum Rybnik

(pm)

REKLAMA

 ŻUŻEL – Półﬁnał Brązowego Kasku

dobre ceny

HONDA CIVIC

– Można powiedzieć, że
przypadł nam ten „lepszy”
półﬁnał. Przyjadą do nas
najlepsi polscy juniorzy.
Zawody na pewno będą
atrakcyjne.
Mam nadzieję, że dopiszą
również kibice – powiedział
przed półﬁnałem brązowego kasku Michał Pawlaszczyk, prezes RKM Rybnik.
Impreza odbędzie się na
torze przy ul. Gliwickiej w
czwartek, 21 lipca. Początek
o godz. 18.00. Biorąc pod
uwagę fakt, że kibice żużla
jeszcze tylko raz będą mogli

zobaczyć Rekiny w meczu
ligowym, każda okazja do
oglądania popisów żużlowców wydaje się być bardzo
cenna. Tym bardziej, że
wśród startujących będzie
rybniczanin. O awans do
ﬁnału jednej z najważniejszych juniorskich imprez
powalczy bowiem Mateusz
Domański.
(pm)
Czy Mateusz Domański zdoła
wywalczyć awans do ﬁnału
brązowego kasku? O tym kibice
przekonają się w czwartek 21
lipca.

 KOSZYKÓWKA – Ekstraklasa

Wracają Magdaleny
Z takiej oferty wstyd nie skorzystać!

FOT. MAREK PIETRAS

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

Magda Skorek znów zagra w
rybnickiej drużynie

Kolejnymi zawodniczkami,
które podpisały kontrakty z
KK ROW Rybnik są m.in.
dwie Magdaleny. Skorek i
Radwan, przyjmując ofertę
rybnickiej drużyny, wracają
na Śląsk, aby kontynuować
swoją karierę. Ta pierwsza
grała w Rybniku w sezonie
2007–08. Radwan broniła
barw KK ROW rok później.
Teraz obie będą zdobywać
punkty na hali w Boguszowicach.

FOT. MAREK PIETRAS

Nieprzyzwoicie

Powalczą o awans do ﬁnału

Kazimierz Mikołajec ma już
również rozgrywającą. „Jedynką” będzie Alexis Rack.
Amerykanka urodziła się w
1988 roku, ma 167 cm wzrostu. Jest absolwentką Uniwersytetu Mississippi State,
gdzie na ostatnim roku notowała średnie na poziomie 17,5
punktu, 4,7 asysty, 3,1 zbiórki i
2,2 przechwytu na mecz . Dobra gra w lidze NCAA zaowocowała wyborem w drafcie

Lista startowa
1. Mateusz Domański (RKM
Rybnik), 2. Artur Czaja (CKM
Włókniarz Częstochowa), 3. Damian Michalski (KŻ Orzeł Łódź),
4. Marcin Bubel (CKM Włókniarz
Częstochowa), 5. Łukasz Cyran
(Stal Gorzów Wlkp.), 6. Piotr
Pawlicki (KS Speedway Polonia
Piła), 7. Bartosz Zmarzlik (Stal
Gorzów Wlkp.), 8. Łukasz Kret
(Speedway Stal Rzeszów), 9.
Dawid Bąk (KSM Krosno), 10.
Oskar Fajfer (TŻ Start Gniezno),
11. Adam Strzelec (ZKŻ Zielona
Góra), 12. Mikołaj Curyło (ŻKS
Polonia Bydgoszcz), 13. Łukasz
Lesiak (Unia Tarnów), 14. Patryk
Malitowski (WTS Wrocław), 15.
Edward Mazur (Unia Tarnów),
16. Tobiasz Musielak (KS unia
Leszno), R1. Marcin Wawrzyniak
(KS Speedway Polonia Piła), R2.
Mateusz Gradka (WTS Wrocław),
R3. Mateusz Borowicz (KŻ Orzeł
Łódż).

do ligi WNBA, gdzie z 29 numerem traﬁła do San Antonio
Silver Stars. – Alexis będzie u
nas podstawową rozgrywającą. To gwiazda bardzo mocnej
drużyny uniwersyteckiej, którą poprowadziła w 2010 roku
do Sweet Sixteen. Jest zawodniczką dynamiczną z dobrym
rzutem z dystansu – twierdzi
Kazimierz Mikołajec, szkoleniowiec rybnickiego zespołu.

Plan przygotowań KK ROW Rybnik
16–20.08 – mikrocykl wprowadzający
22–27.08 – obóz szkoleniowy w Brennej
29.08–03.09 – mikrocykl, treningi techniczno–taktyczne
05–11.09 – obóz szkoleniowy w Cieszynie
12–30.09 – treningi plus gry kontrolne
1.10 – inauguracja sezonu

(pm)
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 SIATKÓWKA – Turniej o Puchar Wójta Gminy Godów

 PIŁKA NOŻNA – Akademia Piłki Nożnej Polonia Warszawa

Na Byków nie było byka
Akademia Piłki Nożnej Polonii
Warszawa kusi profesjonalizmem
To co ma być atutem powstającej w Jedłowniku szkółki
Polonii Warszawa, czyli możliwość gry w klubie ze stolicy,
nieco odstrasza rodziców młodych piłkarzy.
Chociaż obie strony, które
chcą powołać do życia akademię piłkarską, czyli Dariusz
Kozielski, właściciel obiektów
na Jedłowniku i Józef Wojciechowski, właściciel Polonii
Warszawa, podpisały już stosowną umowę o powstaniu
Akademii Piłki Nożnej Polonia
Warszawa to trzeba jeszcze czekać na zarejestrowanie spółki
w sądzie. – Mamy nadzieję, że
za 2-3 tygodnie wszystko dojdzie do skutku – mówił Piotr
Sowisz, dyrektor sportowy
Akademii Piłki Nożnej Polonia Warszawa na spotkaniu
z rodzicami, które odbyło się
15 lipca w hotelu Amadeus.
Wespół z Pawłem Sibikiem,
koordynatorem trenerów, starał się przekonać obecnych
na zebraniu, że warto posłać
swoje pociechy do tej akurat
szkółki. Zebranym rodzicom
tłumaczyli, że współpraca z
Wojciechowskim była jedynym wyjście w coraz gorszej
sytuacji ﬁnansowej Wodzisławskiej Akademii Piłkarskiej.
Nie ukrywali, że był to krok podyktowany ﬁnansami.–Samo
utrzymanie boisk kosztuje 250
tysięcy złotych rocznie. Tak jak
do tej pory funkcjonować się
już nie dało – powiedział Paweł Sibik.
Atutem nowej szkółki ma
być ujednolicone szkolenie.
Wszyscy trenerzy będą treno-

Piotr Sowisz i Paweł Sibik starali się przekonać rodziców, że
warto posłać swoje pociechy do APN

wać według określonego schematu. – Na pewno nie będzie
tak jak w innych szkółkach, że
każdy trener trenuje według
własnego uznania – podkreślał Sowisz. Piłkarze objęci zostaną również profesjonalnym
monitoringiem wytrzymałości,
po to by – jak tłumaczył Paweł
Sibik – dla każdego piłkarza
dobrać jak najlepszy trening
i nie zniszczyć tego, który ma
słabsze parametry wytrzymałościowe.
Na spotkanie wpadł na chwilę również Piotr Stokowiec, trener przebywającej do soboty w
Wodzisławiu drużyny Polonii,
występującej w młodej ekstraklasie. Zaapelował do rodziców by nie myśleli, że każdy
piłkarz trenujący w APN stanie
się gwiazdą ekstraklasowych
boisk. – Nie liczymy na szybki

efekt. Na przestrzeni kilku lat
uda się wychować jednego,
dwóch piłkarzy, którzy będą się
nadawać do gry w ekstraklasie
– powiedział Stokowiec.
Zachęty do gry w APN z konieczne. Piłkarze, którzy do tej
pory trenowali na Gosławie,
zostali przeniesieni razem ze
sekcją piłki nożnej do klubu
GKS 1962 Jastrzębie. – Nas nikt
nie pytał o to czy chcemy by
nasze dzieci traﬁły do Jastrzębia – nie krył zdenerwowania
jeden z rodziców. – Taki był
wymóg formalny. Razem z
sekcja piłkarską przeniesione
musiały zostać wszystkie grupy młodzieżowe – wyjaśnia
Sowisz. Powrót tych piłkarzy
do APN ma być formalnością.
– Mamy umowę z GKS, że do
nas puszczają ich bez żadnych
przeszkód. Wszystko zależy od

piłkarzy i rodziców, czy będą
chcieć – zapewnia Sowisz.
W APN-ie rodzice nie będą
musieli płacić składek, a jedynie kaucję za sprzęt sportowy.
– Gdzie w takim razie jest haczyk? Przecież szkółka nie jest
instytucją charytatywną – pytali rodzice. Szkolenie będzie
bezpłatne, bo pieniądze na
utrzymanie APN da Wojciechowski. – Warunkiem jest to,
że jeśli po kilku latach szkolenia okaże się, że zawodnik ma
talent i ma szansę zaistnieć
w piłce zawodowej to przechodzi do Polonii Warszawa
– wyjaśnia dyrektor szkółki.
W przypadku kiedy taki talent
nie zechce przejść do Warszawy, konieczny będzie zwrot
niemałych kosztów szkolenia. I
ta perspektywa nieco przeraziła rodziców. – Przecież trudno
powiedzieć co dziecko będzie
chciało robić za kilka lat – argumentowali. Przedstawiciele
klubu zapewniają jednak, że
Polonia chce mieć pierwszeństwo tylko w stosunku do tych
najbardziej utalentowanych
piłkarzy. Inni będą mieć wolną
drogę w szukaniu klubu, bądź
rezygnacji z piłki.
(art)

Byki z Kostaryki. Od lewej Paweł Lajda, Piotr Lajda, Szymon
Lajda i Jacek Pająk.

Byki z Kostaryki to drużyna, która zwyciężyła w III
Turnieju w siatkówce na piasku o Puchar Wójta Gminy
Godów.
Do turnieju przystąpiło aż
14 drużyn, które systemem
pucharowym grały tak długo
aż wyłoniona została dwójka
ﬁnalistów. Inaczej niż zazwyczaj, w tym turnieju w każdej
drużynie występowało nie
dwóch a czterech siatkarzy.
Nim rozegrano spotkanie ﬁnałowe, do boju przystąpili
siatkarze drużyn, które odpadły w półﬁnałach. Pojedynek o 3. miejsce pomiędzy
Brach-Polem a Gorzyczkami
miał bardzo zacięty przebieg.

REKLAMA
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 SIATKÓWKA – Turniej piłki plażowej

Siatkówka na Balatonie

(art)
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FOT. MOSIR WODZISŁAW

Radlinianie Kamil Gilner i
Adam Lewandowski zwyciężyli w wakacyjnym turnieju
piłki siatkowej, zorganizowanym przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji na wodzisławskim Balatonie.
W turnieju mogła grać każda
drużyna, jaka tylko się zgłosiła. – To była typowa zabawa
dla amatorów piłki siatkowej,
odwiedzających nasz ośrodek – mówi Roman Zieliński
z MOSiR-u Wodzisław.
W ﬁnale zmierzyli się siatkarze: po jednej stronie siatki
stanęła para Gilner i Lewandowski, po drugiej Łukasz
Wawrzyńczyk i Jarosław Paprocki. Lepsi okazali się Gilner i Lewandowski, którzy
wygrali 2:1.
W meczu o miejsce trzecie
para Dawid Marcisz i Łukasz
Farana pokonała 2:0 parę Kamil Wierzgoń i Łukasz Wierzgoń.

Kamil Gilner i Adam Lewandowski wygrali turniej na Balatonie

Pierwszego seta wygrała drużyna z Gorzyczek, kolejne
należały już do Brach-Polu,
który klasę pokazał zwłaszcza w trzecim secie i wygrał
spotkanie 2:1 (19:21,21:14,
15:7).
W meczu ﬁnałowym klasę
pokazały Byki z Kostaryki
(uściślając z Gołkowic). Wielu uczestników turnieju faworyta widziało co prawda
w drużynie Longbery, ale to
Byki od początku do końca
nadawały ton grze i wygrały
2:0 (21:17, 21:14). Drużyna ta
grała w składzie Paweł Lajda,
Piotr Lajda, Szymon Lajda i
Jacek Pająk.
(art)
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Sebastian Łuczak, który reprezentował ostatnio barwy LKS 1908
Nędza prawdopodobnie przeniesie się do krzyżanowickiego zespołu

Pierwszy sparing Krzyżanowic
Zespół z Krzyżanowic, który aspiruje do gry w IV lidze,
rozegrał swój pierwszy sparing przed zbliżającym się
sezonem, a rywalem były A
klasowe Krzanowice. Mecz
sparingowy rozegrany w godzinach porannych w sobotę
oglądało niewielu kibiców, a
ci, którzy go nie widzieli mogą

Jak mówi nowy trener LKS Krzyżanowice
– MICHAŁ BRACHMAŃSKI, mecz z Krzanowicami był castingiem,
ponieważ zagrało w nim dużo testowanych zawodników

 PIŁKA NOŻNA – W Krzyżanowicach szykuje się sporo zmian. Nowa drużyna, nowy zarząd, być może nowy stadion.

Krzyżanowice chcą
czwartej ligi
Klub sportowy występujący od ponad 10 lat w klasie
okręgowej chce awansować
do IV ligi. – Znudziło mi się
inwestowanie w piłkę na poziomie „okręgówki”. Czas na
coś nowego – przyznaje Arkadiusz Kühn prezes LKS
Krzyżanowice. Trenerem
drużyny z Krzyżanowic w
zeszłym sezonie był Paweł
Sibik, niegdyś piłkarz m.in.
Odry Wodzisław. Sibik z klubem zdobył drugie miejsce
w klasie okręgowej, przegrywając jedynie z GKS 1962 Jastrzębie grającym pod nazwą
Gosław Jedłownik. Przed
nowym sezonem – 2011/12
w środowisku piłkarskim
krążyły plotki na temat LKS
Krzyżanowice. Jedni twierdzili, że z klubu odejdą podstawowi zawodnicy i będzie
się można spodziewać spadku, drudzy natomiast mówili o zbrojeniach zespołu
z gminy Krzyżanowice i o
chęciach awansu do IV ligi. –
Założyliśmy sobie cel na ten
sezon: awansować – mówi

prezes Kühn. W Krzyżanowicach nastąpiła zmiana na
stanowisku trenera. Nowym
szkoleniowcem został Michał Brachmański, który w
zeszłym sezonie prowadził
inną drużynę z „okręgówki”
LKS 1908 Nędza. – Sprowadzono mnie do Krzyżanowic
po to, aby zbudować ekipę
na awans do czwartej ligi –
mówi trener Michał Brachmański. W zespole pojawią
się nowe twarze, ale co istotne zostaje „kręgosłup”, który
stanowią byli piłkarze Unii
Racibórz: Mariusz Frydryk,
Edward Kowalczyk, Wojciech Podolak i Maciej Biegański. – Chcę, aby kadra
była wyrównana i liczyła
około dwudziestu piłkarzy
– mówi trener Brachmański.
– Wiadomo, że jak w trakcie
sezonu pojawią się kontuzje i
kartki to będzie trzeba „łatać”
podstawowy skład, dlatego
ważne, aby byli to piłkarze o
podobnych umiejętnościach
– dodaje. Pojawiają się już
pierwsze nazwiska zawodni-

ków, którzy prawdopodobnie
zasilą drużynę z Krzyżanowic. Są to: Tomasz Przeliorz
i Sebastian Łuczak z LKS
1908 Nędza, Artur Wramba z
Gwiazdy Skrzyszów, Dawid
Fryt z Unii Racibórz i Kamil
Pierchała z Wilków Wilcza.
– Poza wymienionymi, którzy
będą grali w moim zespole na
99% mam jeszcze kilku zawodników na oku, ale jak się
potoczy z nimi sprawa to pokażą kolejne dni – mówi Michał Brachmański. Wicelider
klasy okręgowej poprzedniego sezonu ma zaplanowane
kilka sparingów przygotowawczych. Rywalami, poza
Krzanowicami z którymi LKS
Krzyżanowice wygrał 8:1, są:
LKS Dzimierz, LKS 1908
Nędza, Polonia Marklowice
i prawdopodobnie Górnik
Radlin. – Sparingpartnerzy
może nie są z najwyższej półki, ale niespodziewałem się, że
dostanę ofertę z Krzyżanowic
i wszystko było załatwiane na
szybko i za późno – informuje
M. Brachmański.

LKS Krzyżanowice

Krzyżanowice
zagrają
na Bogumińskiej?
To nie żart, bardzo prawdopodobne, że LKS Krzyżanowice w walce o czwartą ligę
będzie rozgrywał mecze jako
gospodarz na stadionie Odry
Wodzisław. – Oceniam prawdopodobieństwo rozgrywania meczów w Wodzisławiu
Śląskim na 99% – mówi prezes Arkadiusz Kühn. Decyzje
mają zapaść po zamknięciu
naszej gazety. Prezes Krzyżanowic twierdzi, że granie
na Odrze przyniesie wiele
korzyści, bo na mecze będzie mogło przyjść więcej kibiców. Dodajmy, że w takiej
sytuacji nowo stworzony KP
Odra miałby swoje C–klasowe mecze rozgrywać na
boisku w Krzyżanowicach. –
Dla tych, którzy będą chcieli
obejrzeć mecz naszego LKS
w Wodzisławiu będą podstawiane darmowe autokary
– kończy A. Kühn.
Maciej Kozina

Młodej Ekstraklasy Poloni Warszawa. Przez dwa tygodnie niespełna
18-letni zawodnik przechodził
kolejne szczeble podczas obozu,
który miał miejsce w Wodzisławiu Śląskim. – Był tam jednym z
trzydziestu dwóch zawodników,
później wyłoniono dwudziestu
czterech, jedenastu i na koniec
czwórkę najlepszych, wśród których znalazł się nasz wychowanek – relacjonuje prezes Kühn.
Ostatecznie młody piłkarz z Krzyżanowic do Polonii nie dostał się,
ale przed nim kilka innych ofert,
Ewelina Kamczyk
między innymi z Rogowa.

KS 1905 Krzanowice

MICHAŁ BRACHMAŃSKI, trener LKS Krzyżanowice:
To był bardziej casting niż sparing. Było sporo nowych testowanych
zawodników. Właściwie grali bez żadnych założeń taktycznych, mieli
po prostu wejść na boisko i pilnować swoich pozycji. To nie jest jeszcze zgrana drużyna. Podejrzewam, że więcej będziemy wiedzieli po 2
– 3 tygodniach. Tak naprawdę nie wiemy jak będzie wyglądała kadra.
Większość zawodników, którzy są testowani, są mi znani i wiem na
co ich stać. Tutaj pozostaje kwestia tego, żeby ich dopasować do zespołu i zgrać ze sobą.

ARTUR PĄCZKO, trener KS 1905 Krzanowice:
Było to nasze drugie spotkanie kontrolne przed sezonem. Pierwsze
przegraliśmy 2:8 z Kuźnią Raciborską, drugie 1:8 z Krzyżanowicami.
Chcemy dużo młodzieży spróbować w sparingach. Część osób była
w pracy i nie dojechała na ten mecz. Młodzież też nie pojawiła się
w pełni, więc przyjechaliśmy w okrojonym składzie. Trzeba było się
zmierzyć z rywalem aspirującym do czwartej ligi. Oni mogli wystawić dwa składy, my tylko jeden, ale mimo wszystko staraliśmy się
wytrzymać tempo tego meczu. Po to są spotkania kontrolne, żebyśmy eliminowali błędy w przyszłości. Przed nami sporo sparingów
w okresie przygotowawczym ponieważ zarząd postanowił utworzyć
zespół rezerw w C klasie. Zagramy mecze sparingowe m.in. ze Studzienną, Dzierżysławiem, Pietrowicami, Nieboczowami.
REKLAMA

Zatrudnimy kelnerki w wieku
od 18 - 35 lat w kawiarni w Siegen
(Niemcy) na stałe do zaraz
Wymagana znajomość
j. niemieckiego
w stopniu komunikatywnym

FOT. LKS KRZYŻANOWICE

FOT. MACIEJ KOZINA

Adrian Kamczyk

8:1

BRAMKI: Dawid Fryt – trzy, Mariusz Frydryk – dwie, Artur Wramba, Maciej Biegański, Łukasz Bawoł – po jednej – Dawid Węgrzyn – jedna
LKS KRZYŻANOWICE: Kühn, Łuczak, Kowalczyk, Podolak, Wramba, Piechota, Hudek,
M.Sitnik, Bawoł, Fryt, Frydryk, Bindacz, P.Sitnik, Przeliorz, Biegański, Gołdyn, Pientka, Studniczek, Szewieczek
KS 1905 KRZANOWICE: Herok, Wojtyla, Polednik, Sokołowski, Pączko, Abrahamczyk, Mazur, Węgrzyn, Podolski, Kreis, Grzesiczek, Posmyk, Wyrchowy, Daniszewski,
Jenderka.

Utalentowana młodzież
Rodzeństwo Ewelina i Adrian
Kamczyk, którzy od najmłodszych lat reprezentowali klub
z Krzyżanowic, przechodzą do
nowych zespołów. Ewelina występująca dotychczas z chłopcami w kategorii juniorów przeszła
do kobiecej ekipy Czarnych Gorzyc, które w minionym sezonie
wywalczyły awans do II ligi.
Nowy klub Eweliny to nie jedyna zmiana w jej rozpoczynającej
się karierze sportowej. Młoda piłkarka została powołana do reprezentacji Polski kobiet do lat 17. Jej
brat Adrian wziął udział w testach

żałować, ponieważ spotkanie
obﬁtowało w dużo sytuacji
podbramkowych. Drużyna
trenera
Brachmańskiego
zwyciężyła aż 8:1. Piękne
gole i wiele ciekawych akcji
można obejrzeć w obszernej
relacji wideo na portalu nowiny.pl.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz posiłki
Zainteresowane osoby prosimy
o wysyłanie CV – tylko ze zdjęciem – na zdres:
agnes.gorki@student.uni-siegen.de
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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

36 polecamy
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CO WARTO WIEDZIEĆ
O NOWINACH WODZISŁAWSKICH?
CZY WIESZ, ŻE:

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

Jesteśmy
na rynku od 12 lat

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

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

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

Jesteśmy najchętniej wybieraną
przez czytelników gazetą lokalną
w powiecie wodzisławskim

7 grzechów, najczęściej popełnianych przez reklamodawców
1
2
3
4

5

6
7

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

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

Jesteśmy
największym
Cała rodzina czyta Nowiny Wodzisławskie wydawnictwem
Biuro reklamy: 32 455 68 66 wew. 38
prasowym
ZAPRASZAMY
kom. 606 698 903, l.tomaszwska@nowiny.pl
DO REKLAMOWANIA SIĘ
w regionie!
www.nowiny.pl
W NOWINACH WODZISŁAWSKICH

