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Nie zmarnuj swojego życia!

Pod takim właśnie hasłem do 25 
maja przebiegać będą ciekawe im-
prezy w ramach ,,Tygodnia Profi-
laktyki”, dedykowane dorosłym, 
dzieciom oraz całym rodzinom. 
Z tej okazji w poniedziałek odbyła 
się konferencja, podczas której 
uhonorowano laureatów konkursu 
plastycznego pt. „Nie zmarnuj swo-
jego życia”. Tematyką drugiej czę-
ści spotkania była manipulacja oraz 
sekty, o których podczas prelekcji 
opowiedział Dariusz Pietrek, psy-
choterapeuta, specjalista od spraw 

manipulacji i zagadnień związa-
nych z sektami.

– Cieszę się, że tak licznie przy-
byliście na tę konferencję, ale trud-
no się dziwić. Czeka nas bardzo 
ciekawy wykład, po którym wzbo-
gacimy naszą wiedzę o sektach. To 
bardzo ważny temat, który dotyka 
także naszego miasta – mówiła pre-
zydent Grażyna Dziedzic. – Myślę, 
że dzisiaj wyniosą państwo wiele 
ciekawych przemyśleń i wskazówek, 
które będziemy mogli stosować 
w życiu codziennym, by chronić sie-

bie, naszych najbliższych czy 
uczniów przed działalnością sekt – 
dodała prezydent.

– Jeżeli człowiek ma wybór, ma 
świadomość tego wyboru w takich 
przypadkach jak alkohol czy narko-
tyki, wtedy może podjąć decyzję. 
W przypadku sekty najczęściej nie 
widzimy problemu, co komplikuje 
całą sprawę – tłumaczył Dariusz 
Pietrek podczas wykładu. – Jestem 
przerażony modą na manipulację. 
W najgorszej sytuacji są ci, którzy 
są przekonani, że manipulacja na 

nich nie działa, bo wtedy taka oso-
ba wyłącza wszystkie mechanizmy 
obronne i czujność – wyjaśniał psy-
choterapeuta. Gość nie pominął 
także tematu tragicznych wydarzeń 
 w Rudzie Śląskiej, związanych 
z działalnością sekt: – Obecnie nie 
porusza się często tematyki sekt. Je-
śli się stanie coś poważnego, przez 
jakiś czas się o tym mówi, ale potem 
dyskusje cichną. Ruda Śląska jest 
miastem, w którym miały miejsce 
dwa głośne wydarzenia. W latach  
90. z inicjatywy Grzegorza Felsa 
wydawany był w Rudzie miesięcz-
nik „Sekty i fakty”, na który z bie-
giem czasu zanikało zapotrzebowa-
nie. Od jakiegoś czasu niestety mie-
sięcznika nie ma – dodał.

Pierwszy dzień ,,Tygodnia Pro-
filaktyki” mijał pod hasłem 
„Trzeźwo, zdrowo, na sportowo”, 
a najważniejszą częścią był „Bieg 
Radości”, poprowadzony przez 
ultramaratończyka Augusta Jaku-
bika. W biegu udział wzięły dzieci 
do lat dziesięciu, młodzież do lat 
piętnastu oraz dorośli. Rudzianie, 
którzy nie uczestniczyli jeszcze 
w obchodach, do soboty mają 
okazję spędzić wolny czas profi-
laktycznie, czyli zdrowo i sporto-
wo. 

 MS

– „Tydzień Profilaktyki” to okazja, by zwrócić uwagę dzieci i osób dorosłych na problemy związane z uzależnieniami oraz 
kształtowanie postaw i zachowań wolnych od nałogów – tak wyjątkowe dni w Rudzie Śląskiej zapowiadała Małgorzata Hoszek, 
przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dziś
w numerze:

Nocne
zwiedzanie

 str. 2

Rowerem
po Rudzie?

str. 7

Dizajn
po śląsku

str. 6

Tydzień godności 
za nami

str. 12-13

Celne 
strzelanie

str. 31
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Nielegalna plantacja
W jednym z kochłowickich do-

mów znajdowała się nielegalna 
plantacja marihuany. Policja zatrzy-
mała trzy osoby oraz zabezpieczyła 
146 krzaków marihuany, 650 gra-
mów amfetaminy i 300 gramów su-
szu marihuany. Dodatkowo zabez-
pieczone zostały urządzenia i przy-
rządy pozwalające na produkcję 
narkotyków. 

Wypadek na Halembie
Do śmiertelnego wypadku doszło na 
Halembie. Znaleziono tam zwłoki 
43-letniego mężczyzny. Prawdopo-
dobnie schodził on po schodach w 
rejonie ul. Kłodnickiej 97. Był nie-
trzeźwy i najprawdopodobniej nie 
utrzymał równowagi, co spowodo-
wało upadek, podczas którego ude-
rzył się w głowę. Wszystko wskazu-
je, że był to nieszczęśliwy wypa-
dek.

O włos od tragedii
Policjanci wezwani do interwen-

cji domowej, znaleźli awanturnika 
nie w domu, lecz na dachu. 57-letni 
mężczyzna groził odebraniem sobie 
życia. Strażacy, którzy przybyli na 
miejsce, rozłożyli zabezpieczający 
skokochron. W momencie gdy 
mieszkaniec mógł spaść, został zła-
pany przez policjanta. To uratowało 
go od obrażeń.

Wypadek w Rudzie
W poniedziałek w godzinach poran-
nych ciężarówka marki MAN jadą-
ca ulicą Zabrzańską od Rudy Ślą-
skiej w kierunku Zabrza zderzyła się 
niemal czołowo z samochodem do-
stawczym marki Renault Master. 
Ciężarówka zatrzymała się na to-
rach tramwajowych, co spowodo-
wało czasowe utrudnienia w ruchu 
tramwajów. Na miejsce zostało we-
zwany  śmigłowiec pogotowia lotni-
czego. Jednak kierowca auta do-
stawczego, mimo udzielonej pomo-
cy, zmarł.

Statystyki:  
Urodzenia  – 37 
Zgony  – 32 
Małżeństwa  – 9 
Rozwody  – 3

TEMAT TYGODNIA

Bajeczny świat muzeów

Każda z placówek biorących udział 
w „Rudzkiej Nocy Muzeów” przygo-
towała na ten wieczór coś wyjątkowe-
go. W Muzeum Miejskim im. Maksy-
miliana Chroboka główną atrakcją by-
ła nocna ekspedycja.

– Na historię składa się nie tylko to, 
co zdołaliśmy tutaj zgromadzić, ale 
także to, co znajduje się poza murami 
naszego Muzeum. Zwiedzający w trak-
cie ekspedycji, będą mogli zobaczyć 
ruiny domu Karola Goduli, kościół św. 
Józefa, kryptę Ballestremów i stary 
orzegowski cmentarz. Są to miejsca, 
które powinni znać nie tylko rudzianie, 
ale także mieszkańcy okolicznych miast 
– mówiła Barbara Nowak, dyrektor 
Muzeum Miejskiego.

Po raz drugi w ,,Rudzkiej Nocy Mu-
zeów” udział wzięło Muzeum PRL-u.

– W tym roku przygotowaliśmy dla 
zwiedzających dwie niespodzianki. 
Jedną jest obecność Grupy Rekon-
strukcji Historycznej Milicji Obywa-
telskiej i Czerwonych Beretów. Na po-

To bajeczna noc – tak o „Rudzkiej Nocy Muzeów” mówili zwiedzający. W nocy z 18 na 19 maja po raz kolejny rudzkie muzea 
otworzyły swoje drzwi przed tymi, którzy chociaż na chwilę chcieli oderwać się od rzeczywistości. Musztra milicyjna, przesłuchanie 
przez SB, nocne odkrywanie historii Rudy i zabytkowa wieża wodna od środka – to tylko część z atrakcji, które przygotowano.

sterunku SB można założyć sobie tecz-
kę czy zostać przesłuchanym. O każdej 
pełnej godzinie odbywają się pokazy 
musztry milicyjnej. Nie zabraknie tak-
że mobilizacji cywilów. Będzie można 
również skorzystać ze strzelnicy woj-
skowej, zwiedzić radiostację R-140  
i napić się kawy z kuchni polowej – 
wyliczała Monika Żywot, prezes Fun-
dacji Minionej Epoki.

Do akcji przyłączyło się także 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji, które udostępniło zwiedzają-
cym wieżę wodną, stojącą u zbiegu 
ulic Pokoju i Chorzowskiej. Ten obiekt 
stanowi wizytówkę miasta i jest jed-
nym z nielicznych tego typu obiektów 
na Górnym Śląsku, któremu udało się 
przetrwać.

– Wielu mieszkańców mówi, że ni-
gdy wcześniej nie byli wewnątrz tej 
wieży pomimo tego, że niejednokrotnie 
wiele razy w ciągu dnia, obok niej 
przechodzili – opowiadała Izabela Ma-
kles z PWiK. – Wieża cieszy się ogrom-

nym zainteresowaniem zwiedzających 
– dodała.

Wszyscy, którzy zdecydowali się 
tego wieczoru opuścić domowe zaci-
sze, by odwiedzić którąś z atrakcji, 
jednogłośnie twierdzili, że było war-
to.

– Tego typu noce powinny być organizo-
wane częściej niż raz w roku, chociaż dzię-
ki temu, że odbywają się one tak rzadko, 
większość z nas decyduje się wziąć w nich 
udział. Jest to wyjątkowa noc, wręcz ba-
jeczna – podkreślała Beata Bujnarowska. 
I trudno się było z nią nie zgodzić.

Andżelika Dziuba: – Do muzeów chodzę szcze-
gólnie wtedy, gdy są jakieś specjalne okazje, takie 
jak dzisiejsza Noc Muzeów lub gdy dowiem się, że 
gdzieś jest jakaś ciekawa wystawa. Staram się od-
wiedzać muzea przynajmniej dwa razy w roku. Jest 
to sposób na zdobycie szerszej wiedzy na konkretne 
tematy, bo z reguły wybieram takie wystawy, które 
są bliskie moim zainteresowaniom. 

Edyta Smyrd: – Do muzeów chodzę bardzo rzad-
ko. Z tego, co pamiętam, ostatni raz w muzeum by-
łam w podstawówce. Noc Muzeów była okazją, żeby 
ponownie wybrać się do tego typu miejsca. Dzisiaj 
jestem pozytywnie zaskoczona tym, co pokazują mu-
zea i chciałabym częściej do nich chodzić. 

Jak często chodzisz do muzeów?

Agnieszka Grygierczyk: – Do muzeów chodzę, gdy 
odczuwam taką potrzebę. Nie zdarza się to co prawda 
raz w miesiącu, ale dla mnie jest wystarczająco często. 
Zwiedzam muzea znajdujące się w różnych miastach. 
Wybierając miejsce kieruję się swoimi zainteresowa-
niami. Polecam taką formę spędzania wolnego czasu. 
Muzea często zaskakują i wzbudzają fajne emocje.

Denis Poitras: – Do muzeów chodzę może raz w ro-
ku. W rudzkim jestem chyba trzeci raz. Byłem też w mu-
zeach leżących w miastach okolicznych. Nie jestem Po-
lakiem, a w takich miejscach pokazują, jak ludzie daw-
niej mieszkali, co mnie interesuje. Warto odwiedzać ta-
kie miejsca, by lepiej poznać historię swojego miasta 
i regionu.

Zdaniem mieszkańców

Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl
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Tej nocy na zwiedzających muzea czekało wiele atrakcji. Foto: SH

REKLAMA



ZBLIŻENIA

Wiadomości Rudzkie 22.05.2013  3www.wiadomoscirudzkie.pl

M-21

REKLAMA

– Umówiliśmy się, że firma Van 
Gansewinkel będzie odbierać od-
pady z części miasta położonej na 
południe od autostrady A-4, a my 
z pozostałych dzielnic Rudy Śląskiej 
– informował Grzegorz Domagała, 
prezes PUK. – Co za tym idzie, na-
sze konsorcjum zorganizuje dwa 
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych. Jeden, w Ru-
dzie, przeznaczony będzie dla 
mieszkańców zamieszkujących te-
reny powyżej autostrady A-4, a dru-
gi, w Rudzie Śl.-Halembie, dla 

Przetarg śmieciowy na finiszu

W czwartek w Urzędzie Miasta podpisano umowę, zgodnie 
z którą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz firma Van 
Gansewinkel przez najbliższe 1,5 roku będą zajmowały się od-
bieraniem śmieci z terenu miasta.

mieszkańców zamieszkujących te-
ren poniżej autostrady – tłumaczył.

– Obie firmy działają w Rudzie Ślą-
skiej już wiele lat i znają tu praktycz-
nie każdy śmietnik. Ich doświadczenie 
pozwoliło też na sporządzenie rzetel-
nej oferty, dzięki której za wywóz i za-
gospodarowanie odpadów zapłacimy 
o 1/3 mniej, niż wstępnie szacowali-
śmy. Teraz skoncentrujemy się na pro-
mocji nowych zasad gospodarki odpa-
dami wśród mieszkańców – dodała 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Sandra Hajduk

Ruda Śląska jest pierwszym miastem Metropolii Silesia, które w pełni sfinalizowało 
„przetarg śmieciowy”. Foto: SH

Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

Ruda Śląska w GZM-ie

W ubiegłą środę odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta w Rudzie Śląskiej – tym razem 
zwołana na wniosek radnych PO. Podczas sesji  radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia 
Rudy Śląskiej do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W ten sposób kończy się zamiesza-
nie formalne, wywołane zaakceptowaniem przez Radę Miasta zmian w statucie GZM-u zwykłą, 
a nie bezwzględną większością głosów, co spowodowało wykluczenie miasta z Metropolii Sile-
sia. Teraz o przyjęciu Rudy Śląskiej do Związku zdecyduje Zgromadzenie Ogólne GZM.

– „Współpraca miasta w ramach 
Górnośląskiego Związku Metropoli-
talnego pozwala na zacieśnienie 
współpracy i efektywniejszą realizację 
zadań publicznych dla dobra miesz-
kańców konurbacji śląskiej” – tak 
brzmi uzasadnienie uchwały przygo-
towanej przez dwóch radnych PO – 

Jarosława Kanię i Tadeusza Grozma-
niego. W uzasadnieniu radni przypo-
mnieli, że dobrym przykładem współ-
pracy miast w ramach GZM-u jest 
podpisanie przez Rudę Śląską, Świę-
tochłowice, Chorzów i Zabrze poro-
zumienia w sprawie wspólnego utrzy-
mania Drogowej Trasy Średnicowej.

Ruda Śląska straciła członkostwo 
w Górnośląskim Związku Metropo-
litalnym z powodu zapisów artykułu 
36. statutu GZM-u. Stanowi on, że 
jeżeli gminy w ciągu sześciu miesię-
cy od przyjęcia zmian w statucie 
przez Zgromadzenie Ogólne GZM, 
nie zaakceptują ich stosownymi 
uchwałami, to tracą członkostwo 
w Związku. Ruda Śląska podjęła 
uchwałę w tej sprawie, ale zrobiła to 
zwykłą, a nie bezwzględną większo-
ścią głosów. Podobnie zrobili radni 
z Mysłowic i Piekar Śląskich. Podję-
ta uchwała nie gwarantuje, że teraz 
miasto stanie się członkiem Związ-
ku. Zgodnie ze statutem GZM-u, 
władze Rudy Śląskiej muszą bo-
wiem najpierw jeszcze złożyć odpo-
wiedni wniosek, a Zgromadzenie 
Ogólne GZM musi podjąć stosowną 
uchwałę w tej sprawie.

Sesja odbyła się w środowe popołudnie. Foto: MHS



Sportowe przedszkoleAngielskie praktyki

Imprezie towarzyszyła atmosfera praw-
dziwych igrzysk. Foto: RP

WOKÓŁ NAS

W ramach programu „Elektryczno-
Logistyczny Rozwój Europy” dziesię-
cioro uczniów: Patryk Stylec, Marcin 
Melak, Mateusz Woźnica, Mateusz 
Unger, Paweł Kozioł, Agata Dudek, 
Dominika Zasada, Szymon Sieja, Mi-
chał Zdunek i Jakub Majcherczyk 
z ZSP nr 4 przy ulicy Tołstoja, wyjecha-
ło na miesięczne praktyki zawodowe 
do Plymouth w Anglii. Młodzi rudzia-
nie mogli nie tylko sprawdzić się w za-
wodach takich jak technik-logistyk i 

technik-elektryk, ale także poznać kul-
turę brytyjską i doskonalić język.

 – Uczniowie musieli wykazać się do-
brą znajomością języka angielskiego, 
zainteresowaniem kierunkowym przed-
miotem oraz nienaganną postawą 
uczniowską – tłumaczy nauczyciel Jaro-
sław Jabłoński, koordynator projektu.

– Ja miałem okazję zwiedzić najład-
niejsze miasta Anglii, bo jeździłem au-
tem dostawczym w firmie – opowiada 
Mateusz Unger, jeden z uczestników. 

Sałatka na dobrą formę

Robienie sałatek było dla dzieci połączeniem dobrej zabawy ze zdobywaniem wiedzy.
Foto: SH

wykonują sałatkę – mówiła Barbara 
Łobożewicz, która wraz z Anną 
Wyciślik koordynuje program.

 – Oceniany jest nie tylko wygląd 
potrawy i jej walory zdrowotne, ale 
także proces przygotowania, obej-
mujący mycie warzyw, rąk, odpo-
wiedni ubiór i technikę pracy. W ten 
sposób propagujemy zdrowe odży-
wianie – dodała.

Sandra Hajduk

Przez cztery dni, od 13 maja, 
uczestnicy szkolnych i miejskich kon-
kursów prezentowali wiedzę na temat 
naszego regionu i miasta, jego histo-
rii, tradycji i najwybitniejszych 
mieszkańców. A wszystko to w ra-
mach czternastej edycji Festiwalu 
Małych Ojczyzn Lokalnych. 
W czwartek nastąpiło oficjalne za-
kończenie imprezy, w trakcie której 
nagrodzono najlepszych.

– W klasach przeprowadzamy lek-
cje na temat ojczyzny lokalnej. Ten 
konkurs stanowi piękne, niekonwen-
cjonalne uzupełnienie zajęć lekcyj-
nych. Wszystkie podjęte działania 
mają na celu wzbudzenie w dzieciach 

poczucia tożsamości z ojczyzną lokal-
ną – mówiła Teresa Szydłowska-Kaj-
zer, jurorka w konkursie gwarowym.

W ramach festiwalu dzieci tworzy-
ły komiksy, prace plastyczne, prezen-
tacje multimedialne oraz recytowały 
utwory i przeprowadzały wywiady.

– Bardzo lubię recytować, dlatego 
wziąłem udział w konkursie recytator-
skim. Powiedziałem wiersz o białym 
serze. Cieszę się z wygranej. W przy-
szłości też chcę brać udział w takich 
konkursach – mówił ośmioletni Mate-
usz Rudek, zdobywca pierwszego 
miejsca w konkursie gwarowym klas 
I – III.

Sandra Hajduk
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Festiwal Małych Ojczyzn LokalnychKącik adopcyjny
Emma to 2-letnia suczka o niezwykłej urodzie i bardzo oryginalnym 

umaszczeniu. Sunia nie sprawia żadnych kłopotów, jest ułożona, spokojna 
i bardzo grzeczna. To wspaniały psiak o pogodnym usposobieniu, pragną-
cy tylko odrobiny ciepła i miłości. Z pewnością wniesie do domu wiele 
radości.

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.

Zakończenie festiwalu uświetnili swoim występem zdobywcy najwyższych miejsc.
 Foto: SH

W poniedziałek 13 maja odbyła 
się już piąta edycja olimpiady pod-
sumowującej projekt „Mały ratow-
nik medyczny”. Rywalizacja toczy-
ła się w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół nr 1 w Chebziu.

– Ta olimpiada przedszkolaków 
jest podsumowaniem projektu edu-
kacyjnego o nazwie „Mały ratow-
nik medyczny”. Udział w nim bierze 
osiem przedszkoli z dzielnic Ruda, 
Chebzie i Godula. Ten projekt uczy 
dzieci zasad związanych z ich wła-
snym bezpieczeństwem. Podczas 
całego roku były prowadzone zaję-
cia symulujące sytuacje zagrożenia 
– mówiła Irena Kasperek, dyrektor 
Miejskiego Przedszkola nr 14.

– Każde przedszkole będzie re-
prezentować ośmiu uczestników. Są 
to zawody sportowe, a więc będą 
konkurencje takie jak rzuty czy bieg 

z łyżką, na której jest piłka. Oprócz 
tego dzieci będą miały za zadanie 
wykazać się znajomością pierwszej 
pomocy – tłumaczyła Karolina 
Osik, nauczyciel w Miejskim 
Przedszkolu nr 14. 

Robert Połzoń

– Nasza sałatka składa się z sała-
ty, pomidorów koktajlowych i sosu. 
Na to, żeby umieścić ją w papryce, 
wpadła mama koleżanki. Takie kon-
kursy są fajne. Można się wiele na-
uczyć i dobrze się bawić – mówiła 
11-letnia Klaudia Kwiecień, która 
podobnie jak inni uczniowie SP nr 
1 na Nowym Bytomiu, wzięła 
udział w organizowanym w czwar-
tek konkursie sałatkowym.

– Do programu „Trzymaj formę” 
przyłączyliśmy się kilka lat temu. 
W ramach tego projektu organizu-
jemy szereg konkursów. Dzisiaj od-
bywa się konkurs na sałatkę wa-
rzywną, a jutro na owocową. W za-
bawę włączyły się wszystkie klasy. 
Wcześniej, na lekcji wychowawczej, 
klasy wymyślały jaką sałatkę chcą 
przygotować. Dziś ich przedstawi-
ciele i jeden z rodziców od podstaw 

REKLAMA

Uczniowie zostali ciepło przyjęci przez 
Brytyjczyków. – Bardzo dobrze doga-
dywałem się z rodziną, u której mieszka-
łem – dodaje chłopak. – Anglia jest bar-
dzo ciekawa, a my mieliśmy okazję po-
zwiedzać okolicę, a także spędzić ze so-
bą czas – tak o pobycie opowiada Patryk 
Stylec. Niektórzy z uczestników mieli 
bardzo ciekawe zajęcia. – Pracowałam 
w firmie, która zajmowała się kostiuma-
mi, make-up’em oraz akcesoriami dla 
teatrów. Czasami były mniej pracowite 
dni – wtedy przebierałam się za księż-
niczkę i chodziłam po ulicach, reklamu-
jąc firmę – mówi Agata Dudek. – Po-
znaliśmy kulturę, wielu interesujących 
ludzi, wiemy już, jak wygląda praca na 
zachodzie, jakie panują tam warunki, 
wyjazd dodał nam także pewności siebie 
i odwagi – wszyscy uczestnicy są zgod-
ni co do efektów programu. Mimo wie-
lu pochwał oraz satysfakcji z praktyk, 
większość uczniów zapewnia, że w 
przyszłości chciałaby pracować w Pol-
sce. Zdolni muszą z nami zostać! MS

Uczniowie mieli okazję nie tylko zdobyć cenne doświadczenie, ale także pozwiedzać 
zakątki Wielkiej Brytanii. Foto: MS



STARE!!!!

O funduszach unijnych
WOKÓŁ NAS

Ryczące Dwudziestki
Zespół z Bytomia, od 

1983 r. wykonujący utwory 
z gatunku muzyki folk i szant, 
obchodził swoje trzydzieste 
urodziny. Z tej okazji w Miej-
skim Centrum Kultury odbył 
się jubileuszowy koncert „Ry-
czących Dwudziestek” dla ro-
dzin, przyjaciół, znajomych, 
sympatyków ze Śląska i nie 
tylko. Pięć męskich głosów, 
indywidualny styl i charakte-
rystyczne brzmienie – to wła-
śnie zaprezentowali rudzia-
nom muzycy w dniu swojego 
święta.  

Antypolonizm
Dzięki Klubowi Gazety 

Polskiej do Rudy Śląskiej za-
witał profesor Jerzy Robert 
Nowak – patriota, historyk, 
publicysta Radia Maryja i TV 
Trwam, politolog, autor takich 
książek jak „Co Polska dała 
światu” czy „Czerwone Dyna-
stie”. Najpierw, w kościele św. 
Michała Archanioła odbyła 
się uroczysta msza święta, 
później natomiast zaproszono 
zainteresowanych do salki pa-
rafialnej na wykład profesora 
Nowaka pt. „Rozbić ofensywę 
antypolonizmu”.

Ruda, jaką znasz
Kaufhaus, Werdon, Ficinus 

czy Minerwa to obiekty znane 
i bliskie nam wszystkim. 
W celu ich upamiętnienia pod-
jęto kroki do skonstruowania 
specjalnej mapy, bogatej 
w rudzkie zakątki o zwyczajo-
wych oraz tradycyjnie śląskich 
nazwach. Do jej wzbogacenia 
może przyczynić się każdy 
mieszkaniec. Swoje propozy-
cje można zgłaszać m.in. e-
mailem oraz na Facebooku.

– Mapa, która powstanie, 
będzie prezentowała Rudę 
Śląską taką, jaką wszyscy zna-
ją – podkreśla wiceprezydent 
Michał Pierończyk.

Europejska wymiana 

„Nie jesteśmy różni, pobawmy się 
razem” – pod takim hasłem w piątek 
oficjalnie zakończono projekt Come-
nius, w którym udział brała Szkoła 
Podstawowa nr 13 z Bielszowic.

– Porównywaliśmy swoje szkoły, mia-
sta, kraje oraz jedzenie. Postawiliśmy na 
jak najgłębsze poznawanie się nawza-
jem, więc nasi goście nie spali w hote-
lach, lecz u rodzin – mówi Barbara Gal-
was, organizator projektu Comenius. 

Szkoła gościła nauczycieli 
i uczniów szkół partnerskich z Fin-

landii, Belgii, Francji, Hiszpanii, 
Grecji i Włoch. Podczas trwania pro-
jektu reprezentanci z SP nr 13 także 
odwiedzili te kraje. Piątkową uroczy-
stość uwieńczono wypuszczeniem 
setki balonów. 

– Bardzo mi się podoba w Polsce. 
Ten projekt był dla nas niezwykłym 
doświadczeniem, podczas którego 
mogliśmy się wiele nauczyć – pod-
sumowuje Teofilo, pedagog z Hisz-
panii. 

Robert Połzoń 
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W skrócie

M-21

Finaliści wybrani
Dwuczęściowy półfinał, dzie-

więć drużyn i tylko cztery miejsca 
w finale. Po zaciętej walce o awans 
w VII edycji konkursu „Z Demo-
kracją na Ty – Polska, Europa, 
Świat...” wyłoniono finalistów. 14 
maja w Muzeum Miejskim im. M. 
Chroboka zespoły z dziewięciu 
szkół ponadgimnazjalnych walczy-
ły o wejście do etapu finałowego 
konkursu. Udało się to czterem. 
Poziom zmagań był bardzo wyso-

ki, a walka o ostatnie wolne miej-
sce, zacięta. Półfinał podzielony 
został na dwa etapy. W pierwszym 
z nich awans zapewnili sobie 
uczniowie z ZSO nr 1 i ZSP nr 6. 
W drugim półfinale konieczna była 
dogrywka. Ostatecznie z drugiej 
tury w finale znalazła się młodzież 
z ZSO nr 3 i ZSP nr 5. Zwycięzcy 
spotkają się już 11 czerwca w Miej-
skim Centrum Kultury.

Agnieszka Pach

Uczniowie rywalizowali w trzyosobowych drużynach. Foto: Arch.

W auli szkoły muzycznej 
na Nowym Bytomiu odbyła się 
koferencja pn. ,,Fundusze unij-
ne na lata 2014-2020, szansą dla 
małych i średnich przedsię-
biorstw oraz zdegradowych 
przez przemysł miast”. Gościem 
spotkania była Minister Rozwo-
ju Regionalnego Elżbieta Bień-
kowska. 

– Ruda Śląska ma ogromne 
doświadczenie w korzystaniu ze 
środków unijnych. Miasto ko-
rzystało z takich funduszy już od 
początku przynależności do Unii 
– to dzięki unijnym pieniądzom 
mamy oczyszczalnię – system 
ten kosztował ponad 200 mln 
złotych. W latach 2006-2013 
Ruda Śląska ściągnęła 105 mln 
na inwestycje, które dały nowe 
miejsca pracy, ale i również sta-

ły się zaczątkiem przedsiębior-
czości w mieście – rozpoczęła 
krótkim wstępem Poseł na Sejm 
RP Danuta Pietraszewska.

Minister Elżbieta Bieńkowska 
zapewniła, że pieniędzy w na-
szym regionie nie powinno za-
braknąć – szczególnie w tema-
cie ekologii. 

– Unia ma hopla na punkcie 
tematów związanych z klimatem 
– wszystkie sprawy związane 
z efektywnością energetyczną, 
termomodernizacją, rewitaliza-
cją związaną ze zmianą źródeł 
ciepła, będą mocno finansowa-
ne. Pieniędzy będzie w tej dzie-
dzinie ogromna ilość i jest to 
również szansa dla przedsię-
biorców – zachęcała minister 
Elżbieta Bieńkowska. 

Monika Herman-Sopniewska Spotkanie odbyło się w poniedziałek na Nowym Bytomiu. Foto: MHS

REKLAMA

Setka balonów wypuszczona przed szkołą zrobiła na uczniach duże wrażenie.
Foto: RP
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Dizajnerka zakochana w Śląsku

Można powiedzieć, że miłość do dizajnu wyssała wraz z mlekiem matki. Tworząc swoje prace 
inspiruje się wszystkim tym, co ją otacza. A że pochodzi z Rudy Śląskiej, to najbliższe jest jej 
to, co związane ze Śląskiem – jego kulturą, tradycją i językiem. Z Moniką Kudełko – autorką 
koszulek i grafik promujących Śląsk, rozmawiała Sandra Hajduk. 

Imię i Nazwisko:   Monika Kudełko 
Wiek   27 lat.
Zainteresowania   grafika, fotografia, film, jazda  
  na rowerze
Stan cywilny:   panna
Praca:   QDesign

– Skąd zainteresowanie dizaj-
nem?

– Smykałkę do grafiki odziedzi-
czyłam po mamie, która z zawodu 
jest grafikiem komputerowym i już 
od najmłodszych lat miałam stycz-
ność z programami graficznymi 
oraz fotografią. Pierwsze kroki sta-
wiałam dziesięć lat temu u boku 
mamy, a z czasem podjęłam decy-
zję, by studiować w tym kierunku, 
co okazało się trafionym wyborem 
i zarazem stało się moją pasją.

– Czym się inspirujesz tworząc 
grafiki?

W zasadzie wszystko jest dla 
mnie inspiracją. Zazwyczaj pomysł 
rodzi się nagle, czasem budzę się 
z jakimś pomysłem, a czasem po 

prostu idąc ulicą czy jadąc autobu-
sem wpadnie mi coś do głowy. In-
spiracja jest wszędzie, wystarczy 
tylko dobrze się rozejrzeć.

– Dużo uwagi poświęcasz temu 
co śląskie w swoich pracach, skąd 
takie podejście?

– Właśnie tego typu pytanie jest 
mi bardzo często zadawane, mimo, 
że dla mnie odpowiedź jest tak 
oczywista. Pochodzę ze Śląska, tu-
taj się urodziłam i wychowałam. 
A każdy, kto miał choć trochę 
styczności z kulturą śląską wie 
o tym, że Ślązacy są związani 
w sposób szczególny ze swoimi ro-
dzinami oraz ziemią. Jest to taki 
mój śląski patriotyzm, nie mam za-
miaru stąd wyjeżdżać, wręcz prze-
ciwnie, chcę tutaj zostać i wspierać 
śląską kulturę.

– Co Cię skłoniło do przenie-
sienia grafik na przedmioty co-
dziennego użytku, takie jak ko-
szulki?

– Mamy plakat, reklamę, ale nie 
są to indywidualne formy przeka-
zu, a taka forma jest dla nas najod-

powiedniejsza. Pomyślałam, że 
aby każdy z nas miał możliwość 
manifestacji na co dzień, w Polsce 
czy poza jej granicami, może prze-
mówić właśnie przez ubiór. Moim 
celem było stworzenie takiej for-
my przekazu, przez którą każdy 
z nas mógłby coś wyrazić. Wpraw-
dzie mówi się, że nie szata zdobi 
człowieka, ale poprzez jej charak-
ter wyrażamy siebie.

– Jakie masz plany na przy-
szłość?

– Obecnie studiuję grafikę na 
ostatnim roku studiów magister-
skich i w ramach pracy dyplomo-

wej projektuję kampanię społecz-
ną promującą Śląsk i gwarę śląską. 
Mam nadzieję, że moja przyszła 
praca chociaż po części będzie 
związana z promocją regionu ślą-
skiego.

– Twoje największe marze-
nie?

– Nie jestem osobą przesądną, 
ale słyszałam, że marzenia wypo-
wiedziane mogą się nie spełnić, 
zatem niech pozostanie ono moją 
tajemnicą.

– Życzę zatem spełnienia tych 
najskrytszych marzeń. Dziękuję 
za rozmowę.

REKLAMA

Monika Kudełko.

Projekt koszulki autorstwa Moniki.
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INTERWENCJA

Droga rowerowa przebiegająca wzdłuż ulicy Kokotek znienacka się koń-
czy. Foto: Arch.

*  Z redakcyjnej skrzynki

Rowerowa 
droga donikąd?

Jazda na rowerze pozwala się zrelaksować i miło spędzić 
czas. W Rudzie Śląskiej powstaje coraz więcej dróg dedy-
kowanych rowerzystom. Jednak póki co, wciąż jest ich za 
mało. Nim powstanie sieć ścieżek, minie trochę czasu. Co 
zrobić, gdy droga rowerowa nagle się kończy i dlaczego 
tak się dzieje?

M-21

REKLAMA

– „Mieszkam przy ulicy Norwida 18. W ostatnim czasie zrobił 
się tu naprawdę duży problem z parkingami. Przybyło aut, 
a miejsca jest jak na lekarstwo. Wiecie może, czy są jakieś plany 
rozbudowy miejsc parkingowych? – pisze do nas pan Mateusz 
z dzielnicy Ruda.

O odpowiedź w tej sprawie zwróciliśmy się do Rudzkiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

– Warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu, konieczne jest 
spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Zgodnie z Rozdziałem 3 § 19 konieczne jest zacho-
wanie odpowiednich odległości od obiektów mieszkalnych. Z uwa-
gi na powyższe, niestety nie ma technicznej możliwości wykona-
nia nowego parkingu w rejonie tego budynku. Wzdłuż ul. Norwi-
da i naprzeciw budynku znajduje się parking – tłumaczy Gabrie-
la Lutomska, rzecznik prasowy RSM. – Dla poprawienia sytuacji 
mieszkańców został wykonany nowy parking w pobliżu budynku 
przy ul. Norwida 19. RSM stara się tworzyć nowe miejsca posto-
jowe w miarę istniejących możliwości i posiadanych środków – 
dodaje.

* * *

– Słyszałem, że Koleje Śląskie mają ograniczyć ilość pocią-
gów przejeżdżających przez Rudę Śląską, a w dodatku mają 
podrożeć bilety. Czy to prawda? – pytał dzwoniąc do redakcji 
pan Marian z Rudy.

Rzeczywiście od 1 czerwca br. (sobota) znaczącej zmianie 
ulegnie rozkład jazdy Kolei Śląskich. Na relacji Gliwice-Kato-
wice-Częstochowa zniknie 45% połączeń.

– Specyfika konstruowania rozkładów jazdy powoduje pewne 
zaburzenie skali redukcji, bo 1 czerwca będziemy musieli wy-
kreślić 39 proc. połączeń, pomimo, że w rzeczywistości codzien-
nie będziemy pokonywali o prawie 1/3 mniej kilometrów. Co 
jednak absolutnie nie zmienia faktu, że skala zmian jest duża – 
mówi Maciej Zaremba, rzecznik Kolei Śląskich. – Algorytm, 
według którego dokonywaliśmy redukcji połączeń uwzględniał 
m.in. dostępność alternatywnych środków transportu, koszt ob-
sługi, planowane remonty i konieczność maksymalizacji liczby 
połączeń w godzinach szczytu – dodaje.

Jak zostaliśmy poinformowani nowe ceny biletów będę 
o około 20 proc. większe na najpopularniejszych odległo-
ściach.

DYŻUR 
REDAKTORA

monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ALARM
Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228

Z prośbą o interwencję dotyczącą drogi rowerowej przebiega-
jącej ulicą Kokotek zgłosił się do nas pan Michał.

– „Wykonanie drogi rowerowej nie polega na położeniu kostki 
w innym kolorze, wbiciu w ziemię kilku znaków i namalowaniu 
rowerków na nawierzchni... Te elementy są wręcz najmniej istot-
ne. Niestety, dla urzędnika liczy się tylko statystyka – praca wy-
konana, droga odebrana, no i w statystyce przybyło 400 m 
„szczęścia” cyklistów” – pisał w mailu do naszej redakcji pan 
Michał. – „W załączniku przesyłam zdjęcia, które obrazują ab-
surd oczywisty dla wszystkich, którzy choć raz jechali rowerem 
po drodze rowerowej. Jeśli moje uwagi nie są zasadne, chętnie 
zapoznam się z instrukcją bezpiecznego włączania się do ruchu, 
przejeżdżając z drogi rowerowej na jezdnię lub w drugą stronę” 
– dodał.

Udaliśmy się do rudzkiego magistratu, by sprawdzić, dlacze-
go niektóre drogi rowerowe prowadzą donikąd i jak wówczas 
powinien zachować się rowerzysta.

– W ramach rozbiórki wiaduktu przebudowano ulicę Kokotek 
na długości 400 m wraz z budową ścieżki rowerowej. Ścieżka ta 
stanowi jedynie część trasy rowerowej usytuowanej przy ul. Ko-
kotek łączącej ulice Zabrzańską i Magazynową. W najbliższym 
okresie Miasto przystąpi do przebudowy skrzyżowania ulic Za-
brzańskiej i Kokotek, w ramach której zaprojektowano przedłu-
żenie południowego końca zrealizowanej ścieżki do ulicy Za-
brzańskiej – poinformował nas Jacek Otrębski z Wydziału Dróg 
i Mostów. – Miasto Ruda Śląska posiada Koncepcję ścieżek ro-
werowych, której pełna realizacja zapewni dogodne i bezpieczne 
połączenie wszystkich dzielnic, dużych zakładów, osiedli miesz-
kaniowych, obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych, osobom 
korzystającym z rowerów. Łączna długość tras rowerowych uję-
tych w koncepcji to ok. 95 km oraz 11,8 km szlaków rowerowych. 
Z uwagi na duże koszty budowy normatywnych ścieżek rowero-
wych i ograniczone środki budżetowe, koncepcja tras rowero-
wych wykorzystywana jest na bieżąco przy opracowywaniu pro-
jektów na przebudowy i modernizacje ulic lub ich odcinków, 
przy których przebiegają trasy rowerowe. W ten sposób wybudo-
wane zostały w ostatnich latach ścieżki wzdłuż ulic: Szyb Walen-
ty, 1 Maja przy trasie N-S, Kokota i Kokotek. Z tego też powodu 
niejednokrotnie ścieżki kończą się jedynie znakiem C-13a „ko-
niec drogi dla rowerów”. Dalsza jazda rowerzysty powinna od-
bywać się na zasadach określonych w art. 33 Prawa o ruchu 
drogowym – dodał.

Sandra Hajduk
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

REKLAMA

Dla naszych Czytelników mamy bon poda-
runkowy o wartości 50 zł do sklepu jubilerskie-
go VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o treści 
wiad.vitgold21+imię i nazwisko pod numer 
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 
zł brutto). Osoba, która otrzyma bon, zostanie 
poinformowana telefonicznie. Na SMS-y czeka-
my do 27.05.2013 r. do godz. 14.00.

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne EntuzjA

Filip Boryn
syn Marioli i Tomasza

ur. 5.05. (4200 g, 55 cm)

Patrycja Piękoś
córka Beaty i Pawła

ur. 7.05. (3050 g, 51 cm)

Karolina Skoludek
córka Joanny i Piotra

ur. 7.05. (3250 g, 57 cm)

Igor Świerski
syn Magdaleny i Marcina
ur. 9.05. (2800 g, 50 cm)

Lena Sadzawidzka
córka Moniki i Rafała

ur. 8.05. (3600 g, 57 cm)

Gustaw Mikołajczak
syn Aliny i Mateusza

ur. 28.04. (4500 g, 60 cm)

Zuzanna Cieślik
córka Sandry i Dawida

ur. 8.05. (2920 g, 52 cm)

Sebastian Biały 
syn Klaudii i Daniela

ur. 8.05. (3100 g, 55 cm) 

Tomasz Kozubek
syn Jagody i Daniela

ur. 23.04. (2090 g, 42 cm)

Julia Jasińska
córka Aleksandry i Marcina
ur. 7.05. (3910 g, 57 cm)

Karol Krzewina
syn Eweliny i Sebastiana

ur. 13.05. (3050 g, 54 cm)

Szymon Kałążny
syn Barbary i Łukasza

ur. 11.05. (3150 g, 53 cm)

Anastazja Brom
córka Weroniki i Pawła

ur. 12.05. (3390 g, 53 cm)

Nikodem Mieduniecki
syn Karoliny i Janusza

ur. 13.05. (3550 g, 57 cm)

Konrad Stroba
syn Marleny i Karola

ur. 11.05. (4500 g, 61 cm)

Oliwier Gaczyński
syn Katarzyny i Macieja

ur. 7.05. (3500 g, 56 cm)

Lidia
córka Moniki i Kamila

ur. 14.05. (3380 g, 55 cm)

Łukasz Iwan
syn Dominiki i Rafała

ur. 12.05. (3060 g, 56 cm) 

Lena Andrzejewska
córka Magdaleny i Mateusza
ur. 14.05. (3200 g, 52 cm)

Ewa Majrzak
córka Moniki i Tomasza

ur. 14.05. (3520 g, 53 cm)

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości 
gruntowych w rejonie ul. Jana Gierałtowskiego, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod chodnik – dojście do 
sklepu, ul. Karola Gabora, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawcę z istniejącego ogródka 
rekreacyjnego z garażem, ul. Wysokiej, która zostanie oddana w najem pod nowe garaże blaszane, ul. Jasnej – Ks. Nie-
dzieli, która zostanie oddana w dzierżawę – najem pod istniejące ogródki rekreacyjne i garaże, ul. Na Piaski – Ks. Józefa 
Niedzieli, która zostanie oddana w dzierżawę pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Wiktora Brańskiego, która zostanie 
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Rycerskiej, która zostanie oddana w dzierża-
wę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Stefana Żeromskiego – Jana Dobrego, która zostanie oddana 
w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i garaże.

Prezydent Miasta 
ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się  
w Rudzie Śląskiej, w rejonie ulic Kazimierza Brodzińskiego 
i Solidarności, które zostaną oddane w dzierżawę, w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod 
targowiska miejskie.

OGŁOSZENIA



Dokument na ekranie

Podziel się talentem

Uczniowie, rodzice, nauczyciele i przyjaciele szkoły – wszyscy podzielili się swoim talentem z publicznością. Okazją ku temu był specjalny 
koncert zorganizowany przez SP nr 20, który odbył się w miniony czwartek w MCK-u.
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CO, GDZIE,
KIEDY

Rodzinne świętowanie  
Urząd Miasta Ruda Śląska za-

prasza na obchody Metropolital-
nego Święta Rodziny „Rodzina 
Wiarygodna”, w ramach których 
odbędzie się festyn z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego. Ro-
dziny mogą wciągnąć się w wir 
zabawy 29 maja o godzinie 18.00 
w ogrodach Miejskiego Centrum 
Kultury.

Nie marnuj życia!  
Trwają pokazy organizowane 

w ramach profilaktycznej impre-
zy „Nie zmarnuj swojego życia”. 
Już w czwartek 23 maja przed 
Urzędem Miasta o 15.30 odbę-
dzie się koncert Łukasza Bęsia, 
natomiast przy parafii św. Micha-
ła na Orzegowie odbędzie się fe-
styn „Młodzież z misją – Polska”. 
W piątek od 15.30 – również przy 
Urzędzie Miasta – koncerty 
i spektakle. Wystąpi m.in. grupa 
z Ośrodka Najświętsze Serce Je-
zusa, zespół Terra bite, zespół 
Bez nazwy czy podopieczni Sto-
warzyszenia św. Filipa Nereusza, 
a na 20.30 zaplanowano koncert 
zespołu Universe.

Dzień Matki  
Bielszowicki Dom Kultury 

przygotował coś specjalnego dla 
naszych mam, czyli „Śląskie po-
południe”. W ramach programu 
przewidziano: występ młodzieży 
z Gimnazjum nr 11 z programem 
„Ino muzyka – pokoż jak spiy-
wosz”, występ zespołu taneczne-
go „Tacy sami” oraz grupy te-
atralnej „Moklandia” w progra-
mie „Żabi Pachoł”. Mamy z po-
ciechami zapraszamy 26 maja na 
godzinę 16.30. Bilet w cenie 5 
zł.

Zumba w MCK-u  
W Miejskim Centrum Kultury 

coś dla wielbicieli ruchu. W każ-
dą środę o 16.45 MCK zaprasza 
na zumbę z Generacją 4.0. Koszt 
udziału w zajęciach – 13 zł.

„Daję nam rok”  
Od 24 do 30 maja w kinie „Pa-

tria” będzie można zobaczyć ko-
medię romantyczną „Daję nam 
rok”, w reżyserii Dana Mazera. 
Nat jest atrakcyjna i przedsiębior-
cza, Josh to niezbyt znany pisarz 
ze specyficznym poczuciem hu-
moru. Jego denerwuje jak ona 
śpiewa, ona wstydzi się, kiedy on 
tańczy. Pierwszy kryzys małżeń-
ski zbiega się z pojawieniem się 
przystojnego Amerykanina i by-
łej dziewczyny Josha. Kiedy 
przeciwieństwa przestają się 
przyciągać, a prawdziwa miłość 
wciąż może czekać za rogiem, 
wspólny pierwszy rok zaczyna 
wydawać się nieosiągalny. Seans 
o godzinie 19.30, bilety w cenie 
14 i 12 zł.

z kuLTuRĄ Na TY

M-21

– W listopadzie zeszłego roku na-
sza szkoła otrzymała tytuł „Od-
krywców talentów”. Głęboko wie-
rzymy w to, że każde dziecko jest 
zdolne, a rolą nauczycieli i rodzi-
ców jest te zdolności rozwijać. Dla-
tego zdecydowaliśmy, że otworzymy 
przed dziećmi nowe perspektywy 
i przygotujemy koncert talentów – 
tłumaczyła Katarzyna Szuba, dy-
rektor szkoły. – Obecność na scenie 
osób, które mają pewne sukcesy, 
ma być dla dzieci inspiracją. To 
z jednej strony pokazuje najmłod-
szym, że należy mierzyć wysoko. 
Z drugiej natomiast uświadamia 
im, iż na sukces trzeba ciężko pra-
cować. Teraz, przygotowując się 
dosyć długo do tego koncertu, dzie-

ci miały okazję się o tym przekonać 
– dodała.

Dzieci nie kryły, że towarzyszy 
im trema.

– Na początku się nie stresowa-
łam, jednak jak już stałam na scenie 
i się pomyliłam, to było dziwne 
uczucie, ale starałam się uśmiechać 
i tego nie pokazywać. Mimo wszyst-
ko takie występy są fajne. Kiedyś 
będę mogła opowiadać, że jak by-
łam mała, to występowałam na sce-
nie przed dużą publicznością – mó-
wiła 11-letnia Sandra Kołodziej.

Zasiadających na widowni rodzi-
ców rozpierała za to duma.

– Jestem bardzo pozytywnie za-
skoczona występami dzieci. Moje 
dziecko maluje i jestem dumna z te-

Dzieci zaprezentowały na scenie przeróżne talenty.  Foto: SH

Tylko dwadzieścia jeden kin w całym kraju wzięło udział w festiwalu filmowym PLANETE +DOC. Wśród nich znalazło się kino 
,,Patria”, gdzie w weekend można było zobaczyć cztery filmy dokumentalne.

go, że tak wiele osób może obejrzeć 
jego prace. To fantastyczne, że 
stworzono naszym dzieciom możli-

– Ten festiwal jest dla nas ważny, 
bo bardzo mało kin w Polsce uczest-
niczy w tej imprezie. Jest to też swego 
rodzaju wyróżnienie, że kontynuuje-
my udział w tym przedsięwzięciu tu, 
w naszym kinie – mówi Ewa Brzeziń-
ska-Dłóciok, obecna właścicielka ki-
na ,,Patria”. – Jest to inny rodzaj fil-
mów. Ja osobiście bardzo lubię pro-
dukcje dokumentalne. Co roku liczy-
my na to, że znajdzie się coraz więk-
sza liczba osób zainteresowana tym 
gatunkiem – dodaje.

W sobotę można było zobaczyć ta-
kie produkcje jak „Duchy naszego 
systemu” oraz „Kto cię nauczył jeź-
dzić”. W niedzielę natomiast chętni 
zobaczyli film „Duch Piramidy” oraz 
„Zamrażając lód”.

– Za pierwszym razem zgłosiliśmy 
swoją chęć uczestnictwa w tym festiwa-
lu. Z racji tego, że jesteśmy na rynku 
dość długo i uczestniczymy w wielu ak-
cjach ogólnopolskich, udało się podpi-
sać umowę – tłumaczy Tomasz Bartni-
czak, prezes Stowarzyszenia In-nI.

Malarstwo jak narkotyk

– Pamięta Pan początki swojej 
przygody z malarstwem?

– Gdy byłem mały patrzyłem jak 
moja mama rysowała mnie i mojej sio-
strze rysunki w zeszycie do religii.  
Z ciekawością się przyglądałem i w du-
chu pragnąłem malować kiedyś tak jak 
ona. Myślę, że byłaby teraz szczęśliwa, 
gdyby mogła zobaczyć moje dzieła. Od 

wczesnego dzieciństwa chodziłem do 
klubu plastycznego – tam nauczyłem 
się zasad rysunku. Później malowałem 
w wielu stowarzyszeniach.

– Czym się Pan inspiruje w trakcie 
tworzenia obrazów?

– Jak widać na obrazach, lubię pejza-
że, budynki, martwą naturę. Kiedyś 
próbowałem wzorować się na Szyszki-
nie. Jednym z moich ulubionych arty-
stów jest także Nikifor Krynicki.

– Wyobraża sobie Pan życie bez 
malowania?

– O nie. Czasami muszę o 2 w nocy 
wstać i coś namalować – inaczej nie po-
trafię zasnąć, bo cały czas coś siedzi w 
głowie. Palenie można rzucić, alkohol 
także, ale malarstwo to zbyt silny na-
łóg, mimo, że z tej twórczości nie mam 
żadnego zysku. Tylko radość.

Magdalena Szewczyk

wość zaprezentowania się – pod-
kreślała Anna Kilka, mama jednego 
z uczniów.  Sandra Hajduk

Nowy Bytom jak malowany
– Plener jest tradycją. Organizo-

waliśmy go w większości dzielnic 
naszego miasta. Nowy Bytom jest 
szczególny i chyba odrobinę niedo-
ceniany przez ludzi, którzy chcieliby 
coś fajnego sfotografować czy na-
malować. Znajduje się tu kilka bar-
dzo ciekawych miejsc takich jak wie-
ża wodna, piec Huty Pokój czy cen-
tralne miejsce tej dzielnicy, czyli ry-
nek z piękną bryłą kościoła oraz 
przylegającymi do niego uliczkami 
z zabudową charakterystyczną dla 
Śląska – mówił Marek Różański, 
kierownik Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej. 

– To, co dziś robimy, jest uzupeł-
nieniem naszych działań prowadzo-
nych w ramach zajęć Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Jest to także pró-
ba pokazania tego, że wokół nas 

mnóstwo jest miejsc ciekawych 
i godnych zainteresowania, a także 
sposób na zaszczepienie pasji, która 
może się przydać w dalszym życiu, 
na przykład w rozwoju osobowości 
– dodał.

Sandra Hajduk

To już dziesiąta edycja festiwalu w Pol-
sce. Foto:RP

Festiwal ten jest jedną z najwięk-
szych imprez kina dokumentalnego 
na starym kontynencie. Nagrodzony 
został przez Polski Instytut Sztuki 
Filmowej, jako najważniejsze wyda-
rzenie filmowe w Polsce.

– Dziś będą puszczane filmy z Pla-
net + i dlatego tutaj przyszedłem. 
Bardzo lubię dokumenty, szczególnie 
o tematyce politycznej, gospodarczej 
i astronomicznej – mówi pan Alek-
sander, uczestnik festiwalu.

Robert Połzoń

Uczestnicy pleneru docenili walory nowo-
bytomskiego rynku Foto: SH

– Nie wyobrażam sobie życia bez malowania – tak mówi rudzki 
artysta, Grzegorz Haiski, którego prace zostały zaprezentowane na 
specjalnym wernisażu, zorganizowanym w Centrum Inicjatyw Spo-
łecznych na Bykowinie. Rudzianie mogli podziwiać panoramę Rudy 
Śląskiej, słynne budowle oraz wiele innych pięknych widoków prze-
niesionych pędzlem na płótno.

Rudzki artysta nie wyobraża sobie życia 
bez malowania. Foto: MS

Były pędzle, ołówki, pastele, farby, sztalugi i papier. Z okazji Ty-
godnia Godności Osób Niepełnosprawnych, w ramach Warsztatów 
Terapii Zajęciowej działających przy halembskim Ośrodku dla Niepeł-
nosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” zorganizowano w sobotę 
na placu Jana Pawła II plener malarski ,,Barwy Śląska”.
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Adresatem programu może 
być osoba  

niepełnosprawna,  
która spełnia następujące warunki:

1. Obszar A: 
 Zadanie 1: 

•	 znaczny	 lub	 umiarkowany	 stopień	 niepełnosprawności	
lub	orzeczenie	o	niepełnosprawności,

•	 wiek	do	lat	18	lub	wiek	aktywności	zawodowej	lub	za-
trudnienie,

•	 dysfunkcja	narządu	ruchu.
 Zadanie 2: 

•	 znaczny	lub	umiarkowany	stopień	niepełnosprawności,
•	 wiek	aktywności	zawodowej,
•	 dysfunkcja	narządu	ruchu.

2. Obszar B: 
•	 znaczny	 stopień	 niepełnosprawności	 lub	 orzeczenie	

o	niepełnosprawności,
•	 wiek	do	lat	18	lub	wiek	aktywności	zawodowej	lub	za-

trudnienie,
•	 dysfunkcja	obu	kończyn	górnych	lub	narządu	wzroku.

3. Obszar C: 
	 Zadanie 1: 

•	 znaczny	 stopień	 niepełnosprawności	 lub	 orzeczenie	
o	niepełnosprawności,

•	 wiek	do	lat	18	lub	wiek	aktywności	zawodowej	lub	za-
trudnienie,

•	 dysfunkcje	 uniemożliwiające	 samodzielne	 poruszanie	
się	 za	 pomocą	 wózka	 inwalidzkiego	 o	 napędzie	 ręcz-
nym.

 Zadanie 2: 
•	 znaczny	 stopień	 niepełnosprawności	 lub	 orzeczenie	

o	niepełnosprawności.
 Zadanie 3 i 4: 

•	 stopień	niepełnosprawności,
•	 wiek	aktywności	zawodowej	lub	zatrudnienie,
•	 potwierdzona	opinią	eksperta	PFRON	stabilność	proce-

su	chorobowego,
•	 potwierdzone	 opinią	 eksperta	 PFRON	 rokowania	 uzy-

skania	zdolności	do	pracy	w	wyniku	wsparcia	udzielone-
go	w	programie.

4. Obszar D: 
•	 znaczny	lub	umiarkowany	stopień	niepełnosprawności,
•	 aktywność	zawodowa,
•	 pełnienie	roli	opiekuna	prawnego	dziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej 
w programie w Module II: 

•	 znaczny	lub	umiarkowany	stopień	niepełnosprawności,
•	 nauka	w	szkole	wyższej	lub	szkole	policealnej	lub	kole-

gium	lub	przewód	doktorski	otwarty	poza	studiami	dok-
toranckimi.

Miejski Ośrodek  
Pomocy 
Społecznej  
w Rudzie Śląskiej  
informuje,  
że Miasto
Ruda Śląska  
przystąpiło 
do realizacji  
pilotażowego 
programu  
Państwowego 
Funduszu 
Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnosprawnych 
„Aktywny 
SAMORząd”.

Moduł I  
– likwidacja barier utrudniających  

aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

1. Obszar A	–	likwidacja	bariery	transportowej:
• Zadanie 1	–	pomoc	w	zakupie	i	montażu	oprzyrzą-

dowania	do	posiadanego	samochodu,
• Zadanie 2	–	pomoc	w	uzyskaniu	prawa	jazdy	kate-

gorii	B,
2. Obszar B	–	likwidacja	barier	w	dostępie	do	uczestniczenia	

w	społeczeństwie	informacyjnym:
• Zadanie 1	–	pomoc	w	zakupie	sprzętu	elektroniczne-

go	lub	jego	elementów	oraz	oprogramowania,
• Zadanie 2	–	dofinansowanie	szkoleń	w	zakresie	ob-

sługi	nabytego	w	ramach	programu	sprzętu	elektro-
nicznego	i	oprogramowania.

3. Obszar C	–	likwidacja	barier	w	poruszaniu	się:
• Zadanie 1	–	pomoc	w	zakupie	wózka	inwalidzkiego	

o	napędzie	elektrycznym,
• Zadanie 2	–	pomoc	w	utrzymaniu	sprawności	tech-

nicznej	posiadanego	wózka	inwalidzkiego	o	napędzie	
elektrycznym,

• Zadanie 3	–	pomoc	w	zakupie	protezy	kończyny,	w	któ-
rej	zastosowano	nowoczesne	rozwiązania	techniczne,

• Zadanie	4	–	pomoc	w	utrzymaniu	sprawności	tech-
nicznej	posiadanej	protezy	kończyny,

4. Obszar D	–	pomoc	w	utrzymaniu	aktywności	zawodowej	
poprzez	zapewnienie	opieki	dla	osoby	zależnej.

Moduł II 
– pomoc w uzyskaniu wykształcenia 

na poziomie wyższym.

W ramach Modułu I obszar d oraz Modułu II na rok szkolny 2013/2014 
wnioski będą przyjmowane jedynie w okresie od 15.09. do 30.09.2013 r.

Realizacją Programu zajmuje się Dział Opieki nad Osobami Starszymi  
i Niepełnosprawnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. 

Pracownicy Działu przyjmują codziennie w następujących godzinach:
poniedziałek 14.00-17.00; wtorek, środa, piątek 8.00-10.00, czwartek 14.00-15.30

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem 
telefonu 32 34 40 323 wew. 310, 304

W ramach programu osoby niepełnosprawne 
z terenu Powiatu mogą się ubiegać 

o dofinansowanie w dwóch modułach:

Rodzaj niepełnosprawności 
uprawniający do uczestnictwa 
w programie osoby niepeł-
nosprawnej, której dotyczy 
wniosek, musi być potwier-
dzony w orzeczeniu o niepeł-
nosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności tej osoby 
albo w orzeczeniu równoważ-
nym, oraz gdy PFRON okre-
śla dodatkowe wymagania 
w zakresie rodzaju niepełno-
sprawności, należy dołączyć 
zaświadczenie lekarskie, wy-
dane przez lekarza specjalistę 
o specjalizacji związanej z ro-
dzajem niepełnosprawności 
adresata programu.

W programie nie mogą  
uczestniczyć wnioskodawcy:

którzy	posiadają	wymagalne	zobowiązania	wobec	PFRON	1.	
lub	wobec	realizatora	programu,
ubiegający	się	o	dofinansowanie	w	obszarach	A,B	i	C	–	zada-2.	
nia	1	i	3,	którzy	w	ciągu	trzech	lat	przed	złożeniem	wniosku	
uzyskali	odpowiednio	na	te	cele	pomoc	ze	środków	PFRON,
ubiegający	się	o	dofinansowanie	w	obszarze	C	–	zadania	2	i	4,	3.	
jeśli	nie	upłynęła	gwarancja	udzielona	na	użytkowany	wózek		
inwalidzki	o	napędzie	elektrycznym	lub	jego	elementy,	o	dofi-
nansowanie	których	wnioskodawca	ubiega	się	w	ramach	
wniosku.

Termin przyjmowania wniosków 
upływa z dniem 30.09.2013 r. 



Praca bez stopniAmazonki zapraszały

TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach Tygodnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych w siedzi-
bie rudzkiego Stowarzyszenia 

Amazonek „Relaks”w Kochłowi-
cach odbył się Dzień Otwarty. Jak 
zwykle było tu serdecznie i wesoło,  

Wieńczący festyn

Uczestnicy festynu świetnie się bawili. Foto: RP

O oprawę muzyczną imprezy za-
dbał zespół „Bez Nazwy”. Na scenie 
wystąpił również zespół artystyczny 
z Liceum Ogólnokształcącego nr 1.

– To bardzo fajna inicjatywa. 
Można spotkać się, zintegrować  
i pobawić. Na pewno dla wszystkich 
jest to superzabawa – podkreśla Ja-
dwiga Czarniak, uczestniczka fe-
stynu.

Robert Połzoń

„Siabada, siabada, ty i ja, mydeł-
ko Fa” – fragment tego oraz innych 
utworów  mogli usłyszeć ci, którzy 
przechodzili w piątek obok Dzien-
nego Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Markowej 20a na Nowym 
Bytomiu. Wszystko za sprawą kon-
kursu karaoke, który został zorgani-
zowany w ramach Tygodnia God-
ności Osób Niepełnosprawnych. 

– W ramach tego tygodnia odby-
wały się konkursy, warsztaty oraz 
mecze. My stwierdziliśmy, że dla 
naszych podopiecznych chcemy to 
zrobić w trochę innej formie. Taki 
konkurs karaoke pobudza, integru-
je i rozwesela uczestników – tłuma-

czy Violetta Chojnacka-Malik dy-
rektor Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej. 

W konkursie oprócz gospodarzy 
udział wzięli przedstawiciele Ślą-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków, 
Rudzkiego Zakładu Aktywności 
Zawodowej, Ośrodka Świętej Elż-
biety oraz Domu Pomocy Społecz-
nej „Senior”.

– W pierwszym etapie konkursu 
zespoły losowały piosenki, między 
innymi z repertuaru Czerwonych 
Gitar. W drugim etapie ekipy same 
wybierały sobie utwory – mówi Ilo-
na Wojtczak, terapeuta zajęciowy.

Robert Połzoń
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Muzyczna integracja

Uczestnicy z biegiem czasu coraz śmielej bawili się podczas imprezy. Foto: RP

W piątek w ramach Tygodnia 
Godności Osób Niepełnospraw-
nych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Rudzie Śląskiej odbyło 
się spotkanie, w trakcie którego 
niepełnosprawni mogli uzyskać 
szereg informacji na temat wcho-
dzącego niedługo w życie projektu 
„Praca bez stopni”.

– Od czerwca 2013 r. Powiato-
wy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej 
będzie realizował projekt skiero-
wany do osób niepełnosprawnych. 
Na projekt pod nazwą „Praca bez 
stopni” pozyskaliśmy środki z Unii 
Europejskiej, w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
Zdecydowaliśmy się na przygoto-
wanie tego projektu, ponieważ do-
strzegamy, że osoby niepełno-
sprawne są w pewnym stopniu 
dyskryminowane na rynku pracy. 

Chcemy im pomóc w aktywnym po-
szukiwaniu miejsca zatrudnienia. 
Istotną rolę w przedsięwzięciu bę-
dą odgrywać trenerzy pracy, którzy 
przez cały okres jego trwania będą 
opiekunami osób niepełnospraw-
nych. Dodatkowo niepełnosprawni 
będą mogli liczyć na opiekę psy-
chologa. Zorganizowana zostanie 
także grupa wsparcia, do udziału 
w której zapraszani będą eksperci 
wspomagający osoby niepełno-
sprawne w pokonywaniu różnego 
rodzaju barier, w tym m.in. zdro-
wotnych. Najistotniejszym jednak 
elementem projektu będą staże, 
które pozwolą przekonać praco-
dawców, że osoby niepełnospraw-
ne są pełnosprawne w pracy – tłu-
maczy Beata Kubina-Glenz, koor-
dynator przedsięwzięcia.

Sandra Hajduk

Jest już tradycją, że zakończe-
nie Tygodnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych odbywa się 
w formie festynu, który organi-
zuje Rudzki Zakład Aktywności 
Zawodowej. W sobotę na sta-
dionie GKS-u Grunwald nie za-
brakło muzyki, tańca oraz do-
brego jedzenia. 

– Zaprosiliśmy na ten festyn 
ośrodki, podmioty  działające  

dla osób niepełnosprawnych – 
mówi Joanna Nawa, dyrektor 
Rudzkiego Zakładu Aktywności 
Zawodowej. – Dobry humor to 
jest podstawa zdrowia. Nie moż-
na tylko myśleć o codzienności, 
ale czasami trzeba się też dobrze 
zabawić. Przede wszystkim trzy-
mamy się razem, wtedy te nasze 
problemy stają się mniejsze – 
dodaje.

choć tematy poruszane na spotka-
niu – niezwykle poważne. 

– Jak zawsze w tym szczegól-
nym tygodniu zapraszamy leka-
rzy i psychologów, którzy prowa-
dzą prelekcje, tłumaczą i wyja-
śniają nasze wątpliwości. Bo im 
więcej wiemy, tym mniej się bo-
imy różnych rzeczy. Na dzisiej-
szym spotkaniu są obecni m.in. 
przedstawiciele wydziału zdro-
wia, MOPS-u. To osoby, z który-
mi na co dzień również współ-
pracujemy i które odsyłają chore 
panie do nas. Wciąż jeszcze nie 
wszyscy wiedzą, że rudzkie ama-
zonki pomagają i działają w na-
szym mieście – mówi Teresa Wil-
czek, prezes Stowarzyszenia 
Amazonek ,,Relaks” w Rudzie 
Śląskiej.

Monika Herman-Sopniewska

Rudzkie amazonki w swojej siedzibie przy ul. Oddział Młodzieży Powstańczej 12 w Ko-
chłowicach.  Foto: MHS

Olimpiada Radości

Witold Hanke – wicedyrektor ośrodka – wręcza medale najlepszym. Foto: MHS

Po raz XVI odbyła się Spartakia-
da Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej ,,Olimpiada Radości”, któ-
rej organizatorem jest Caritas Archi-
diecezji Katowickiej Ośrodek dla 
Niepełnosprawnych „Najświętsze 
Serce Jezusa”. W tym roku olimpia-
da trwała dwa dni. W pierwszym 
dniu w zawodach wzięło udział po-
nad 160 osób, w drugim ponad 110. 

– W pierwszym dniu skupiliśmy 
się przede wszystkim na grach i za-
bawach rekreacyjnych, rozgrywa-
nych grupowo, takich jak układanie 
budynku z kartonów czy też przecią-
ganie liny. Drugi dzień to zawody 
w duchu sportowym – badminton, 
tenis stołowy, rozgrywki w piłkarzy-

ki oraz gra bocce, która cieszyła się 
ogromnym powodzeniem i my chce-
my promować tę dyscyplinę – mówi 
Dariusz Sitko, dyrektor Ośrodka dla 
Niepełnosprawnych ,,Najświętsze 
Serce Jezusa”. 

W tym roku do Rudy Śląskiej 
przyjechali zawodnicy z Rybnika, 
Wodzisławia, Mikołowa, Święto-
chłowic, Lędzin i Tychów. 

– Kiedy w 1995 roku wystartowała 
pierwsza Olimpiada Radości to star-
towały w niej zaledwie cztery druży-
ny. Kilka lat później przyjeżdżały do 
nas drużyny z Kielc, Małopolski, 
mieliśmy nawet gościć zespół z Po-
morza. Wszyscy zawsze wypowiadają 
się z dużym uznaniem o naszej impre-
zie i to cieszy. W tym roku na zakoń-
czenie olimpiady jej uczestnicy zgo-
towali nam owacje na stojąco – do-
daje dyrektor. 

Wszyscy zawodnicy świetnie się 
bawili, otrzymali medale i dyplomy 
za udział w XVI Olimpiadzie Rado-
ści w Rudzie Śląskiej. 

Monika Herman-Sopniewska

Jedna ze stałych dyscyplin olimpiady – przeciąganie liny.  Foto: MHS
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TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kolorowy piknik 

Najcenniejszy widok to uśmiechnięte twarze dzieci. Foto: MS

rzeć na twarze ludzi, którzy uczest-
niczą w pikniku, żeby stwierdzić, 
jak potrzebna jest taka impreza. 
Jako rodzic podopiecznego ośrod-
ka, staram się pomagać jak mogę. 
Dzięki ośrodkowi odzyskałem wia-
rę w życie, a mój maluch uzyskał 
wiele pomocy i za to dziękuję pra-
cownikom – mówił Wojciech Mar-
ski, tata Mateusza.

MS

– W trakcie tego tygodnia z pewnością 
cała Ruda Śląska zauważyła, że niepeł-
nosprawni mają klucz do naszego mia-
sta. Przez cały tydzień nad miastem świe-
ciło słońce, a w nim było radośnie i przy-
jaźnie – mówiła wiceprezydent Rudy 
Śląskiej Anna Krzysteczko. – Bardzo 
serdecznie Wam dziękuję za ten tydzień 
rządzenia naszym miastem – dodała.

– Z roku na rok w trakcie Tygodnia 
Godności Osób Niepełnosprawnych 

odbywa się coraz więcej imprez skiero-
wanych do osób niepełnosprawnych, 
zaczynając od tych kulturalnych, po-
przez sportowe, po wszelakiego rodza-
ju festyny i kiermasze. Z pewnością był 
to wspaniały okres dla naszych niepeł-
nosprawnych, w trakcie którego mogli 
oni miło spędzić czas i zaprezentować 
swoje sportowe możliwości – podsu-
mował Dariusz Wosz. 

Sandra Hajduk

W Zespole Szkół nr 3 Specjalnych 
im. św. Łukasza w ramach trwającego 
Tygodnia Godności Osób Niepełno-
sprawnych w czwartek zorganizowa-
no specjalny festyn. Na podopiecz-
nych placówki czekał szereg atrakcji.

– Przygotowaliśmy tak zwane 
punkty aktywności. Są to stanowiska 
sportowe i plastyczne. Na każdym  
z nich rozgrywane są konkursy, w któ-
rych nasi podopieczni zdobywają 
punkty. Dzieci wykonują takie zada-
nia jak przeskoki, robienie biżuterii  
z makaronu, malowanie farbami czy 
kredą. Po konkursach nasi podopiecz-
ni zobaczą pokaz karate, który zapre-
zentuje grupa z Cieszyna. Posłuchają 
także orkiestry górniczej z KWK Biel-
szowice – mówiła Anna Szymańska, 
współorganizatorka festynu.

– Staramy się, aby dzieci czuły się 
docenione w tym dniu. To jest ich 

święto i dbamy o to, aby mogły one 
czerpać pełnymi garściami ze wszyst-
kich atrakcji, które specjalnie dla nich 
przygotowaliśmy. Jednocześnie wyko-
rzystujemy ten dzień do tego, by zwró-
cić uwagę na potrzeby osób niepełno-
sprawnych – podkreślał Wiesław Ja-
gielski, dyrektor placówki.

Sandra Hajduk

– Dzisiejszy dzień ma na celu 
integrację wszystkich grup, które 
współpracują na rzecz dzieci nie-
pełnosprawnych oraz stworzenie 
między tymi grupami nici porozu-
mienia – tak o pikniku zorganizo-
wanym z okazji Tygodnia Godno-
ści Osób Niepełnosprawnych mó-
wił Arkadiusz Staisz, dyrektor 
Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzie-
ci Niepełnosprawnych, który tra-

dycyjną imprezę zorganizował 
wraz ze Stowarzyszeniem „Jaskół-
ka”. – Co roku staramy się być 
bardziej kreatywni, tym razem po-
stanowiliśmy pokazać dzieci z in-
nej strony – podkreślała Beata 
Grudzień, fizjoterapeutka pracują-
ca w ośrodku od 23 lat. – Nie wy-
obrażam sobie, by ta impreza się 
nie odbywała – czekamy na nią ca-
ły rok – dodała. – Wystarczy spoj-

W SPS nr 15 w Rudzie Śląskiej-Ha-
lembie odbył się Dzień Edukacji Inte-
gracyjnej. Na kilka godzin salę gimna-
styczną sportowej 15 wypełnił śmiech  
i głośne kibicowanie. Uczestnicy  
w konkurencjach nie odpuszczali i każ-
dy walczył do końca.

– W tym roku dzieci przez cały czas 
mają konkurencje sportowe, wcześniej 
prezentowały program artystyczny oraz 
przygotowane plakaty – wszystkie 
punkty zdobyte dzisiaj zostają podlicza-
ne – i najlepsi zostają zwycięzcami. Ale 
tak naprawdę chodzi tutaj o dobrą za-
bawę i możliwość wyszalenia się, czego 
na co dzień im brakuje. W latach po-
przednich przyjeżdżali do nas goście, 
ale było to trudne organizacyjnie  
i w tym roku bawimy się w swoim szkol-
nym gronie – mówi Elżbieta Hybza, 
nauczyciel w klasie integracyjnej SPS 
nr 15. Monika Herman-SopniewskaCiekawe konkurencje i zacięta rywalizacja w SPS nr 15. Foto: MHS

Piłkarskie zwieńczenie Tygodnia Godności
Można by rzec, że coś się kończy, 

a coś się zaczyna. Z jednej strony bo-
wiem poniedziałkowy XI Regionalny 
Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjal-
nych był zwieńczeniem Tygodnia God-
ności Osób Niepełnosprawnych, z dru-
giej natomiast zainicjował on Europej-
ski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad 
Specjalnych. 

Z tej okazji na murawie halembskie-
go boiska rywalizowało ze sobą ponad 
140 sportowców reprezentujących je-
denaście miast naszego województwa. 
A wszystko to za sprawą Klubu Olim-

piad Specjalnych „Halembianka”, 
działającego przy Ośrodku dla Niepeł-
nosprawnych „Najświętsze Serce Jezu-
sa”, który po raz kolejny zorganizował 
tę wyjątkową imprezę. Jedno z całą 
pewnością można powiedzieć – emocji 
w trakcie rozgrywek nie brakowało.

– W zależności od charakteru, każdy 
z naszych sportowców inaczej podcho-
dzi do tego typu turnieju. Dla niektó-
rych jest to nawet sposób na życie. Oni 
żyją od zawodów do zawodów. Bardzo 
się starają, a przede wszystkim trenują, 
bo zawody to zwieńczenie całego cyklu 

treningów. Dla niektórych jest to forma 
terapii bądź rehabilitacji ruchowej. 
Uważam, że dla wszystkich jest to 
przede wszystkim duża doza doświad-
czeń życiowych, które dostarczają wie-
lu niezapomnianych wrażeń – podkre-
ślał Dariusz Wosz, dyrektor regionalny 
Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie.

Uroczystemu wręczeniu medali 
kończącemu turniej towarzyszyło 
zwrócenie klucza do bram miasta. 
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Uczniowie ZSS nr 3 wzięli udział w konkur-
sach plastycznych i sportowych. Foto: SH

Po tygodniu pełnym wrażeń osoby niepełnosprawne uroczyście zwróciły klucz do bram miasta Ruda Śląska. Ten gest, wykonany w poniedziałek w trakcie XI 
Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, był symbolicznym akcentem kończącym Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych.

W poniedziałek niepełnosprawni zwrócili klucz do bram miasta. Foto: SH

Uczestnicy turnieju dostali pamiątkowe medale. Foto: SH
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Jeżeli chcesz założyć akwarium, a nie wiesz jak to zrobić – fachowa pomoc czeka na Ciebie w sklepie 
akwarystycznym Amazonia24.pl przy ul. Norwida 8 w Rudzie. Adam Szczyrba – właściciel sklepu zapro-
ponuje najlepsze rozwiązanie dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych każdego klienta. Zakupy 
można zrobić również internetowo, zamawiając akwarium i akcesoria poprzez sklep internetowy www.
amazonia24.pl.

– Kiedy rozpoczęła się Pana 
przygoda z akwarystyką?

– Ta przygoda rozpoczęła się już 
bardzo dawno temu. Akwarium 
chciałem mieć od zawsze. Swoje 
pierwsze założyłem w podstawówce. 
Wtedy to moi rodzice bardziej zaj-
mowali się nim niż ja. Potem trochę 
to zanikło, doskwierał mi między in-
nymi brak czasu, choć może też mała 
wiedza na ten temat. Później moja 
ówczesna narzeczona, teraz żona, 

miała w domu akwarium i ona tę mo-
ją pasję wznieciła ponownie. No 
i zaczęło się od akwarium mającego 
20 litrów, potem 60 litrów, 120 li-
trów, 250 litrów, trzy setka, aż doszli-
śmy do sklepu akwarystycznego.

– Co najbardziej urzeka w tej 
pasji?

– Przede wszystkim jest to pasja, 
w której sami kreujemy jakiś ekosys-
tem. Ogromną satysfakcją jest to, że 
te warunki, które przygotowaliśmy 

rybom i roślinom, działają. W akwa-
rium, które zaczyna istnieć, możemy 
zobaczyć jak życie samo się kreuje.  
Sprawia to dużo satysfakcji, a przed 
pięknym akwarium można świetnie 
się rozluźnić i zrelaksować.

– Czym jest akwarystyka ro-
ślinna?

– Ostatnio jest trend na taką akwa-
rystykę. Tworzymy wtedy w akwa-
rium takie warunki, które są najlep-
sze dla roślin. Jest to w pewnym 

sensie taki podwodny ogród. Musi-
my tym roślinom zapewnić odpo-
wiednie warunki życia, dobrze podo-
bierać gatunki, co nie jest prostą 
sprawą.

– Co może nabyć klient przycho-
dzący do sklepu Amazonia24.pl?

– Klient, który przyjdzie do nas do 
sklepu, przede wszystkim otrzyma 
fachową poradę, kupi wszystko, co 
jest niezbędne do założenia akwa-

rium, zaczynając od szkła, oświetle-
nia, podłoża, roślin, ryb, aż po bar-
dziej zaawansowane rzeczy, jak 
technika CO2. Jeżeli klient będzie 
prosił o założenie akwarium w do-
mu, opiekę nad nim czy nawet o usu-
nięcie jakiegoś problemu z nim 
związanego, to my zajmiemy się 
klientem kompleksowo – przyje-
dziemy na miejsce, zbadamy i roz-
wiążemy ten problem.

Adam Szczyrba 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Amazonia

ul. Norwida 8, 41-700 Ruda Śląska
tel. 32 771-69-69, tel. kom. 794-304-844

e-mail: info@amazonia24.pl

Akwarystyka – moja pasja

ZSP nr 4 im Piotra Latoski na Czarnym Lesie. Foto: arch

Technik eksploatacji portów 
i terminali

– To kierunek zbliżony do zawo-
du technika logistyka, który z po-
wodzeniem funkcjonuje w naszej 
szkole. W zawodzie tym chcemy 
kształcić specjalistów od obsługi 
portów towarowych, zajmujących 
się dostawami, przepływem towaru 
i dokumentacją tego procesu. Tech-
nik eksploatacji terminali może być 
związany z terminalem towarowym, 
ale może też pracować w terminalu 
pasażerskim np. na lotnisku. Na-
wiązaliśmy współpracę z Portem 
Lotniczym w Pyrzowicach, gdzie 
nasi uczniowie będą mogli odbyć 
praktyki w terminalu pasażerskim. 
Jesteśmy też w kontakcie z innymi 
firmami, które gwarantują możli-
wość odbycia praktyk na termina-
lach załadunkowych – mówi Jaro-
sław Jabłoński, wicedyrektor ZSP 
nr 4.

Technik realizacji nagrań 
i nagłośnień

– Jest to zawód o artystycznym 
profilu. Chcemy kształcić specjali-
stów od nagłaśniania i realizacji 
nagrań. Nawiązaliśmy współpracę 
ze szkołą muzyczną w Rudzie Ślą-
skiej. Z dyrekcją tej szkoły omówili-

Nowe kierunki w Tołstoju

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. P. Latoski w Rudzie Śląskiej-Czarnym Lesie od września tego roku, otwiera nowe kierunki. Szkoła od lat kształci 
również w innych kierunkach – teraz jednak poszerza swoje możliwości i oferuje specjalistyczną edukację, jako jedna z nielicznych w regionie. Zasady rekru-
tacji dostępne są na stronie internetowej www.tolstoj.eu.

śmy już zasady współpracy przy 
nauczaniu tego kierunku. W dzisiej-
szych czasach media pełnią bardzo 
ważną rolę, stąd pomysł na urucho-
mienie tego ciekawego profilu. In-
formacja o tym kierunku wzbudziła 
wiele zainteresowania. W dobie 
masowych imprez muzycznych, ple-
nerowych, eventów i konferencji, 
nagłośnienie spełnia bardzo ważną 
rolę. Jesteśmy w kontakcie ze stu-
diami radiowo-telewizyjnymi i mu-
zykami, którzy występują na dużych 
imprezach i to właśnie tam nasi 
uczniowie będą mogli zdobywać 
pierwsze szlify. Dlatego zachęcam 
do nauki w tym kierunku, daje on 
możliwość ciekawego rozwoju – 
dodaje Jarosław Jabłoński.

Technik elektryk
– Ten zawód ma ogromną trady-

cję. Faktem jest, iż w ostatnich la-
tach brakuje elektryków nie tylko 
na rynku polskim ale również euro-
pejskim (po otwarciu się niemiec-
kiego rynku pracy elektryk znalazł 
się w pierwszej dziesiątce najbar-
dziej poszukiwanych zawodów 
w Niemczech).

Mimo zapotrzebowania rynku na 
elektryków, w ostatnich trzech la-
tach w całej Rudzie Śląskiej tylko 

12 osób uzyskało tytuł technika 
elektryka (tendencja ta niestety 
utrzymuje się w całej Polsce). Mło-
dzieży zawód ten wydaje się staro-
świecki, wielu też boi się nadmiaru 
materiału matematyczno-fizyczne-
go. Prawda jest jednak taka, że przy 
obecnie stosowanym osprzęcie 
elektrotechnicznym elektryk musi 
posiadać wiedzę z zakresu nie tylko 
elektryki, ale również elektroniki 
i informatyki. Jeśli zaś chodzi o ma-
teriał z tych przedmiotów, to nie ma 
tego aż tak wiele. W ubiegłym roku 
udało nam się po raz pierwszy po 
latach otworzyć klasę o profilu 
technik elektryk i to jest dobry znak, 
że młodzi ludzie zaczynają myśleć 
rozsądnie – mówi Marek Wieczo-
rek, nauczyciel przedmiotów zawo-
dowych w ZSP nr 4 w Rudzie Ślą-
skiej. 

Technik mechatronik 
– To zawód bardzo nowoczesny. 

Na polskim rynku jest nauczany od 
ośmiu lat. Mechatronik łączy w so-
bie mechanikę oraz elektroniczne 
układy programowalne sterujące 
danym urządzeniem. Każdy nowo-
czesny zakład przemysłowy nie 
obejdzie się dzisiaj bez mechatroni-
ki. Przedmiotem działań mechatro-

niki jest wytwarzanie układów ste-
rowania pojazdami, obrabiarek 
sterowanych numerycznie, urzą-
dzeń automatyki i robotyki jak rów-
nież nowoczesnych urządzeń AGD 
czy nawet zabawek. Zadaniem tech-
nika mechatronika nie jest naprawa 
konkretnego elementu mechanicz-
nego bądź elektronicznego, lecz je-
go zdiagnozowanie oraz jak naj-
szybsza wymiana i regulacja. Nasza 
szkoła jako jedyna w mieście kształ-
ci w tym zawodzie od początku jego 
istnienia – podkreśla Marek Wie-
czorek.

Technik logistyk
–Technik logistyk wykonuje takie 

zadania jak planowanie, organizowa-
nie prac związanych z procesem logi-
stycznym w łańcuchu dostaw, zarzą-
dzanie zapasami, gospodarka magazy-
nowa, czy planowanie procesów logi-
stycznych. Osoba w takim zawodzie 
jest kompetentna zarówno jeśli chodzi 
o transport, jak i przyjmowanie towa-
rów oraz organizowanie przesyłki, 
znakowanie wysyłanych towarów i zaj-
mowanie się dokumentacją logistyczną 
– tłumaczy Jarosław Jabłoński.

Monika Herman-Sopniewska



16 Wiadomości Rudzkie 22.05.2013 www.wiadomoscirudzkie.pl

Rudzki infoRmatoR SamoRządoWy

Wiadomości Rudzkie 22.05.2013 17

Rudzki infoRmatoR SamoRządoWy Redakcja: uRząd miaSta Ruda śląSka, pl. jana paWła ii 6 Ruda śląSka-noWy Bytom

Wsparcie rodziny

W mieście działa szeroko rozwinięty system wsparcia rodziny. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnia-
niu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności 
do wypełniania tych funkcji, m.in. poprzez treningi w prowadzeniu domu czy cykl warsztatów pn. „Szkoła dla Rodziców”, 
doskonalących umiejętności wychowawcze. 

System pieczy zastępczej to z kolei zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wy-
chowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. 

Ogromne znaczenie w systemie opieki nad dzieckiem mają zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, 
które zapewniają właściwą opiekę opuszczonym dzieciom w różnym wieku, zbliżoną do naturalnego środowiska rodzinne-
go. W mieście funkcjonuje siedem rodzin zawodowych wielodzietnych, dwie rodziny zawodowe specjalistyczne i pięć ro-
dzin zawodowych, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Funkcjonują trzy rodzinne domy dziecka, w których dach nad 
głową znalazło 28 wychowanków. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa łącznie 402 dzieci, w tym 298 na terenie 
miasta, 104 poza miastem. 130 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta, a 76 w pla-
cówkach poza miastem. Łącznie 581 rudzkich dzieci wychowuje się poza rodziną naturalną.

Zostań rodzicem zastępczym 
– wyciągnij dłoń 

do potrzebującego dziecka

Rodzina zastępcza to rodzina, która sprawuje przez dłuższy lub krótszy czas 
opiekę nad dzieckiem, które z różnych przyczyn nie może być wychowywane 
w rodzinie naturalnej. W sytuacji, kiedy dziecko nie może wychowywać się 
w swojej rodzinie naturalnej, najlepszym wyjściem jest zapewnienie mu opieki 
rodzinnej. Taką opiekę sprawują rodziny zastępcze. Kandydaci na rodziny za-
stępcze podejmując decyzję o utworzeniu takiej rodziny muszą posiadać świa-
domość czasowości opieki nad dzieckiem, brać pod uwagę i akceptować moż-
liwość powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie 
adopcyjnej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej co roku organizuje dwie edycje szkole-
niowe dla kandydatów na rodziny zastępcze. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
nie jest łatwo zostać rodzicem zastępczym. Taki rodzic musi przede wszystkim 
dać rękojmię należytego wychowania. Musi to być osoba pełnoletnia, zdrowa, 
przebywająca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o dobrym statucie material-
nym, mająca stałe źródło utrzymania, musi mieć również stałe miejsce zamiesz-
kania – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Ponadto wymogiem jest, aby osoba nie była karana i w stosunku do 
własnych dzieci nie miała w żaden sposób ograniczonej władzy rodzicielskiej. 
Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji pod nr. telefonu (32) 
707-47-04 (Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej).

Najmłodsi – najważniejsi

Dzięki powstałemu Śląskiemu Bankowi Mleka Kobiecego, który funkcjonuje w Ośrodku Perinatologicz-
nym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej-Goduli, najmniejsze dzieci korzystają z najlepszego pokarmu, 
jaki można im zapewnić – matczynego mleka.

Pierwszy na Śląsku, drugi w Polsce, 
rudzki Bank Mleka Kobiecego funk-
cjonuje od czerwca ubiegłego  roku. 
Bank Mleka codziennie kwalifikuje 
kolejne mamy jako honorowe dawczy-
nie mleka. W placówce przede wszyst-
kim jest przechowywane mleko matek 
dzieci przedwcześnie urodzonych, 
które można podawać innym wcze-
śniakom. – To idea mleka wcześniaka 
dla wcześniaka – tłumaczy dr Marta 
Twardoch-Drozd. – W drugiej kolejno-
ści z mleka mogą korzystać dzieci uro-
dzone o czasie, w sytuacji kiedy 
laktacja u mamy jest niewystarczająca 
lub karmienie naturalne jest przeciw-
wskazane ze względów medycznych – 
zauważa. Śląski Bank Mleka dysponu-
je specjalnym pokojem laktacyjnym, 
w którym mamy odciągają mleko za-
równo dla własnego dziecka, jak i na 
potrzeby innych niemowlaków. Fakt, 
że wszystkie mamy wcześniaków za-
deklarowały pomoc dla Banku, jest 
najlepszym dowodem potrzeby jego 
istnienia i działania.

Oddział Neonatologiczny Szpitala 
Miejskiego ma kilkanaście stanowisk 

dla wcześniaków. Każdy z maluchów 
wymaga specjalistycznej opieki i wy-
jątkowego podejścia, ale nie tylko  
w okresie, kiedy przebywa na oddzia-
le. Dzieci przedwcześnie urodzone po-
winny być otoczone opieką pediatrów 
neonatologów. Ich leczenie wymaga 
innej wiedzy i specyficznego podejścia 
do ewentualnych problemów, ich spo-
sób rozwoju jest inny, a lekarz musi 
znać specyfikę takiego procesu. Dlate-
go tak ważna jest dalsza obserwacja 
rozwoju dziecka w ramach poradni 
neonatologicznej. 

W planach jest również otwarcie 
poradni laktacyjnej.

Śląski Bank Mleka Kobiecego 
w Rudzie Śląskiej jest drugą inicjaty-
wą tego typu w skali całego kraju. 
Pierwsza tego typu placówka w Polsce 
została otwarta w Warszawie w marcu 
2012 r. Na świecie w ramach Europej-
skiego Stowarzyszenia Banków Mleka 
(EMBA) działa ich ponad 180.

Oddział Neonatologiczny Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej należy 
do najlepszych w Polsce, a rudzcy spe-
cjaliści z prof. Januszem Świetlińskim 

Porozmawiajmy o budżecie obywatelskim
We wtorek, 28 maja br. o godz. 17.00 prezydent miasta Grażyna Dziedzic zaprasza wszystkich rudzian na 

spotkanie z cyklu “Forum Mieszkańców”. 
Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta (sala 213, II piętro, budynek przy placu Jana Pawła II 6).
Tematem majowego forum będzie budżet obywatelski.
„Forum Mieszkańców” – to kolejny pomysł władz Rudy Śląskiej na prowadzenie dialogu z mieszkańcami mia-

sta. W każdy ostatni wtorek miesiąca, w sali sesyjnej magistratu rudzianie mogą porozmawiać z władzami miasta 
na jeden ważny temat. 

Gminy, które starały się o pienią-
dze z programu „Maluch” mogły nie 
tylko ubiegać się o środki na utworze-
nie nowych miejsc w żłobkach, ale 
również na pokrycie kosztów utrzy-
mania już tych działających. Z takiej 
możliwości skorzystały władze Rudy 
Śląskiej.

 – W ubiegłym roku dzięki dofinan-
sowaniu z programu „Maluch” mo-
gliśmy uruchomić nowy miejski żło-
bek „Misiakowo”, dlatego w tym roku 
postanowiliśmy starać się o środki na 
funkcjonowanie placówki – podkreśla 
wiceprezydent Anna Krzysteczko. 
Ruda Śląska jest jednym ze 107 sa-
morządów objętych finansowym 
wsparciem w ramach tegorocznej 
edycji programu „Maluch”. Minister-
stwo na realizację 260 wyłonionych 
w drodze konkursu projektów prze-
znaczyło ponad 51 mln zł.

Ponad 370 tys. zł jakie otrzyma 
żłobek „Misiakowo” przeznaczonych 
zostanie na działalność bieżącą pla-
cówki oraz podniesienie standardu 
oferowanych przez nią usług. – Środki 
wykorzystane zostaną również na 
drobne prace remontowe podnoszące 
komfort korzystania ze żłobka. Po-
nadto część pieniędzy przeznaczona 

Minister da pieniądze na „Misiakowo”

Ponad 370 tys. złotych dotacji w ramach programu „Maluch” otrzyma w tym roku Ruda Śląska. W roz-
strzygniętym właśnie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursie złożony przez miasto wniosek 
znalazł się w gronie zwycięskich projektów. Ministerialne środki przeznaczone będą na bieżące funkcjonowa-
nie miejskiego żłobka „Misiakowo” oraz podniesienie standardu oferowanych przez niego usług.

będzie na podnoszenie kwalifikacji 
personelu – informuje Anna Bujas, dy-
rektor żłobka. Jeden z warunków jakie 
miasto musiało spełnić przy składaniu 
wniosku to zabezpieczenie w budżecie 
50 proc. wnioskowanej kwoty. – Są to 
pieniądze, które normalnie przezna-
czone były na działalność bieżącą pla-
cówki, dlatego wymóg ten został wy-
pełniony – tłumaczy Anna 
Krzysteczko.

„Misiakowo” powstało w zaadapto-
wanym na ten cel budynku dawnej 
placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
Jego otwarcie nastąpiło w kwietniu 
ubiegłego roku. Inwestycja możliwa 
była dzięki przystąpieniu miasta do 
programu „Maluch”. Z 65.816 zł, czyli 
pełnej kwoty kosztów adaptacji bu-
dynku, 32.908 zł pochodziło z ministe-
rialnego programu. Drugie tyle stano-
wiły środki z budżetu miasta. 

Oprócz posiadającego 45 miejsc 
żłobka „Misiakowo”, w mieście funk-
cjonuje jeszcze jeden żłobek, który 
dysponuje 45 miejscami w budynku 
w Orzegowie oraz 48 miejscami w bu-
dynku w Wirku.

Do żłobków przyjmowane są dzieci, 
które ukończyły co najmniej 20 tygo-
dni i nie mają więcej niż 3 lata. 

W pierwszej kolejności przyjmowane 
są dzieci rodziców samotnie je wycho-
wujących, którzy pracują zawodowo 
bądź uczą się w systemie dziennym 
lub są inwalidami. W dalszej kolejno-
ści przyjmowane są dzieci rodziców, 
gdzie ojciec i matka pracują zawodo-
wo bądź uczą się w systemie dziennym 
lub są osobami niepełnosprawnymi. 
O przyjęciu decyduje również kolej-
ność na liście oczekujących.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku 
w Rudzie Śląskiej ustalona została na 
poziomie 240 zł (jest to 15 proc. mini-
malnego wynagrodzenia), natomiast 
stawka żywieniowa to 5,5 zł za każdy 
dzień pobytu dziecka w placówce. – 
Pomimo opłat ponoszonych przez ro-
dziców, miasto dopłaca ok. 800 zł za 
pobyt każdego dziecka miesięcznie. Są 
to koszty związane z utrzymaniem bu-
dynków  oraz personelu placówek. Tyl-
ko w tym roku na utrzymanie żłobków 
w mieście przeznaczymy ponad 2 mln 
zł – podkreśla wiceprezydent Anna 
Krzysteczko.

Oprócz dwóch miejskich żłobków 
w Rudzie Śląskiej rodzice dzieci do lat 
3 korzystać mogą z przynajmniej 
dwóch żłobków prywatnych i jednego 
klubu dziecięcego. TK

Podczas zakończonego niedawno 
naboru do miejskich przedszkoli na 
rok szkolny 2013/2014 na ponad 
4100 miejsc przygotowanych w pla-
cówkach rodzice dzieci złożyli ponad 
5.000 wniosków o przyjęcie. Ta duża 
dysproporcja pomiędzy liczbą podań, 
a liczbą wolnych miejsc to efekt tego, 
że gminy w całym kraju do przed-
szkoli w pierwszej kolejności przyj-
mować muszą dzieci sześcioletnie 
oraz pięcioletnie odbywające roczne 
przygotowanie przedszkolne – wyni-
ka to wprost z ustawy o systemie 
oświaty. To dlatego brakuje miejsc 
dla dzieci młodszych i to rodzice wła-
śnie tych dzieci mają największy pro-
blem ze znalezieniem miejsca 
w przedszkolu dla swej pociechy. 

Władze Rudy Śląskiej zdecydowały 
się pomóc rodzicom poprzez  
utworzenie od 1 września ośmiu do-
datkowych oddziałów przedszkol-
nych, w których znajdzie się ponad 
170 nowych miejsc. Powstaną one 
w Szkole Podstawowej nr 4, Szkole 
Podstawowej nr 36, Miejskim Przed-
szkolu nr 44 (umiejscowienie oddzia-
łów w Szkole Podstawowej nr 6), 
Miejskim Przedszkolu nr 8, Miejskim 
Przedszkolu nr 30, Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 oraz w Zespole 
Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łuka-
sza.– Placówki te dysponują odpo-
wiednimi warunkami lokalowymi. Sale 
wyposażone są w niezbędne pomoce 
dydaktyczne, a dzieci zostaną objęte 
fachową opieką nauczycieli – zapew-
nia wiceprezydent Anna Krzysteczko.

W Rudzie Śląskiej od kilku już lat 
przybywa miejsc w przedszkolach – 
Tylko w ostatnich dwóch latach szkol-
nych utworzyliśmy siedem dodatko-
wych oddziałów przedszkolnych, 
zwiększając tym samym liczbę miejsc 
w przedszkolach o ok. 330 – wyjaśnia 
Anna Krzysteczko. W poprzednim 
roku szkolnym nowe miejsca utwo-
rzone zostały w Szkole Podstawowej 
nr 36, natomiast w tym roku szkol-
nym 2012/2013 o dodatkowe miejsca 
wzbogaciły się: Zespół Szkół nr 3 
Specjalnych im. św. Łukasza, Miej-
skie Przedszkole nr 20, Miejskie 
Przedszkole nr 40, Miejskie Przed-
szkole nr 47 z Oddziałami Integracyj-
nymi oraz Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny nr 2. Ten ostatni wzbogacił się 
o 50 nowych miejsc dzięki adaptacji 
na przedszkole budynku przy ul. Po-
niatowskiego 6. 

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 28 
miejskich przedszkoli, które są pla-
cówkami samodzielnymi. Kolejne 
przedszkole działa w ramach Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego. Ponadto 
funkcjonują trzy oddziały przed-
szkolne w Szkole Podstawowej nr 
20, jeden oddział w Szkole Podsta-
wowej nr 36 oraz jeden oddział spe-
cjalny w Zespole Szkół nr 3 Specjal-
nych. Oprócz przedszkoli, których 
organem założycielskim jest miasto, 
w Rudzie Śląskiej funkcjonują pla-
cówki niepubliczne: cztery przed-
szkola, dwa zespoły i jeden punkt 
wychowania przedszkolnego. 

TK

„Gorące” przedszkolne 
miejscówki

Ponad 170 dodatkowych miejsc w miejskich przedszkolach przy-
będzie od nowego roku szkolnego w Rudzie Śląskiej. Tym samym 
liczba miejsc w placówkach wzrośnie do ponad 4300. – Tworząc 
nowe miejsca chcieliśmy w jakiś sposób pomóc rodzicom dzieci, któ-
re w tym roku nie zdołały się dostać do przedszkoli. Podobnie jak 
w poprzednich latach, zapotrzebowanie okazało się większe niż licz-
ba miejsc. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z obowiązującymi nas 
przepisami, musimy w pierwszej kolejności rezerwować miejsca dla 
5 i 6-latków – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

– Szacunek do rodziny to niezwykle 
istotna cecha rudzian – uważa Graży-
na Dziedzic. – Obrządki, zwyczaje, 
mocno zakorzenione wartości, takie 
jak religijność, sumienność, pracowi-
tość oraz poczucie tożsamości regio-
nalnej są tutaj przekazywane z pokole-
nia na pokolenie – podkreśla prezydent 
Rudy Śląskiej.

Tegoroczne obchody przebiegać 
będą pod hasłem „Rodzina wiarygod-

Metropolitalne Święto Rodziny
na”. – W tej myśli przewodniej odkry-
wamy prawdę, że rodzina oparta na 
autentycznej miłości i wierności naj-
bliższych, zasługuje na pełne zaufanie 

i promocję – czytamy  w liście abp. 
Wiktora Skworca, honorowego patrona 
,,Metropolitalnego Święta Rodziny.”

Rudzkie obchody rozpoczął  
w sobotnie popołudnie godulski festyn 
„Z profilaktyką za pan brat”, który jed-
nocześnie otworzył cykl imprez ro-
dzinnych, odbywających się w  każdej 
niemal dzielnicy. W poniedziałek roz-
począł się „Tydzień Profilaktyki”, któ-
ry prezydent miasta Grażyna Dziedzic 
i Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dedykuje 
rodzinom, zapraszając dzieci i doro-
słych do wspólnej zabawy, aby pobyć 
razem. Organizatorzy zapraszają na 
nowobytomski rynek, na niezapomnia-
ne wydarzenia: występy klaunów, po-
kaz Rudzkiego Klubu Karate, pokaz 
samoobrony, zumby, pokazy tanecz-
nych zespołów z ODK „Pulsar”, pre-
zentację sprzętu służb mundurowych 

oraz szereg koncertów. Wystąpią ze-
społy „Ścigani”, „Bez Nazwy”, „Terra 
Bite”, ,,Universe” oraz Łukasz Bęsiu. 

25 maja br. Fundacja Unia Bracka 
oraz Stowarzyszenie Amazonek zapra-
szają do Centrum Handlowo-Rozryw-
kowego Ruda Śląska Plaza na Piknik 
zdrowotny z okazji Dnia Matki  „Zdro-
wa mama to szczęśliwa rodzina”.  
W tym dniu również w ogrodach  
Miejskiego Centrum Kultury zabrzmi 
„Rodzinne śpiewanie” w ramach XVI 
Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 
Artystycznych Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

30 maja obchodzony jest jako 
„Dzień rodzicielstwa zastępczego”. 
 Z tej okazji dzień wcześniej  (29 maja) 
w godzinach od 16.00 do 19.00 
w ogrodach Miejskiego Centrum Kul-
tury odbędzie się festyn. Wystąpią ro-
dziny muzykujące oraz Big Sunny 

Band z Zespołu Szkół Muzycznych 
I i II stopnia w Rudzie Śląskiej. Kon-
certom towarzyszyć będą liczne atrak-
cje i konkursy dla dzieci oraz doro-
słych.

„Metropolitalne Święto Rodziny” 
to cykl imprez, spektakli, koncertów, 
prelekcji, konferencji i warsztatów 
dotyczących szeroko pojętego tema-
tu rodziny, odbywających się w ca-
łym województwie. W tym roku po-
trwa ono w naszym regionie do 23 
czerwca.

Dotychczasowych pięć edycji, któ-
re odbyły się pod hasłami: „Moja wy-
jątkowa rodzina”, „Portret matki”, 
„Ojciec fundamentem rodziny”, 
„Piękno życia rodzinnego” oraz 
„Przez pokolenia” spotkało się 
z ogromnym zainteresowaniem  
mieszkańców regionu.

IM

i prof. Krzysztofem Sodowskim na 
czele, to światowej sławy lekarze.  
W 2011 r. rudzka neonatologia otrzy-
mała prestiżowy III stopień referencyj-
ności, co w praktyce oznacza możli-
wość leczenia najciężej chorych 
noworodków i wcześniaków. Do Rudy 
Śląskiej kierowane są kobiety ciężarne 
z całego Śląska. Oddział funkcjonuje 
w systemie rooming–in, czyli noworo-
dek przez 24 godziny przebywa  
z mamą na sali ogólnej.

Rudzka placówka spełnia wysokie 
standardy m.in. dzięki wsparciu Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Oddział Neonatologiczny otrzymał od 
WOŚP-u sprzęt o wartości ponad 601 
tys. zł. Jest to m.in. respirator oscyla-
cyjny, służący do wentylowania pa-
cjenta w przypadku nadciśnienia  
w płucach, aparaty infant flow do nie-
inwazyjnej wentylacji pacjentów, ul-
trasonograf oraz dwa inkubatory, 
z których jeden jest inkubatorem trans-
portowym.

W 2012 roku w Rudzie Śląskiej uro-
dziło się 2233 dzieci, rok wcześniej 
2055. UM

Rudzianie zawsze licznie uczestniczą w miejskich festynach i imprezach kulturalnych.

W niedzielę w katedrze Chry-
stusa Króla w Katowicach me-
tropolita katowicki abp Wiktor 
Skworc odprawił mszę św. in-
augurującą „VI Metropolitalne 
Święto Rodziny”. Ruda Śląska co 
roku przyłącza się do regional-
nych obchodów, a imprezy i wy-
darzenia dedykowane rodzinie 
odbywają się w mieście nie tylko 
z tej okazji.

1 września w mieście powstanie osiem nowych oddziałów przedszkolnych.
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REKLAMA

Wizyta w Parlamencie Europejskim

Zwycięstwo w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej „Euroscola”, pozwoliło 24 uczniom z ZSP nr 6 na wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Tam 
spotkali rówieśników z 20 krajów Unii Europejskiej.

– To Wasza Europa, to Wasza 
przyszłość – takie słowa skierował 
do młodzieży jeden z administrato-
rów Parlamentu, który wraz ze 
swoimi współpracownikami przy-
bliżył uczniom Wspólnotę Euro-
pejską oraz Parlament Europejski. 
Uczniowie zajęli miejsca europo-
słów i brali czynny udział w obra-
dach. W międzynarodowych gru-

pach dyskutowali o przyszłości 
UE. Wymieniali się poglądami na 
tematy dotyczące przyszłości Eu-
ropy, czy polityki rolnej. Po pre-
zentacji sprawozdań następowało 
głosowanie nad przedstawionymi 
projektami.

– Podoba mi się, że Unia Euro-
pejska wychodzi z taką inicjatywą 
do młodych ludzi. Jest to szersze 

podejście, bo młodzi ludzie są przy-
szłością i też mają udział w tym, co 
się dzieje na świecie – komentuje 
Sara Abu Safieh, uczestniczka wy-
jazdu.

Wyjazd był również okazją do 
zwiedzenia Europy, ale przede 
wszystkim szansą na poznanie ró-
wieśników z innych krajów.

Agnieszka Pach

Wyjazd do Parlamentu Europejskiego był dla uczniów nagrodą w konkursie ,,Euroscola”.  Foto: AP

W niemieckim muzeum każdy mógł wejść do francuskiego samolotu Concorde. Foto: AP

Grupę młodzieży z Rudy Śląskiej prezentował Paweł Palonka. Foto: AP

– Panie Tomaszu – jaki będzie 
ten nowy sklep rowerowy?

– Chcemy aby w sklepie klient 
czuł się jak w salonie. Dzięki dużej 
powierzchni sklepu chcemy aby 
każdy produkt był dobrze wyeks-
ponowany tak by kupujący łatwo 
i przyjemnie mógł zapoznać się 
z ofertą. Poza sprzedażą rowerów 
oferujemy również: akcesoria, czę-
ści rowerowe i przede wszystkim 
profesjonalny serwis. Przed skle-
pem jest sporo miejsca nie tylko do 
zaparkowania samochodu ale rów-
nież do przetestowania roweru.

Nowy salon rowerowy Wibatech 

Rowery cross-owe, górskie, trekkingowe, miejskie oraz młodzieżowe i dziecięce. Do tego szeroki wybór akcesoriów i profesjonalny serwis. A wszystko   
w nowo otwartym salonie rowerowym Wibatech na Bykowinie. – Jeżeli lubisz jeździć na rowerze, a nie wiesz, który model jest odpowiedni dla ciebie, koniecznie 
odwiedź nasz salon przy ul. ZMP 10 na Bykowinie (niebieskie dachy) – zachęca do odwiedzenia sklepu Tomasz Dziuba.

– Co będzie można kupić? 
– Na rynku polskim jesteśmy 

dystrybutorem rowerów marki Rock 
Machine (www.rockmachine.us), 
dlatego  zależy nam na stworzeniu 
reprezentacyjnego sklepu dla tych 
rowerów. Poza tym oferujemy pro-
dukty kilku innych marek rowero-
wych tak żeby dać Klientowi moż-
liwość wyboru. Jeżeli chodzi o ro-
dzaje rowerów to stawiamy nie 
tylko na sport, czyli rowery gór-
skie, popularne 29”, Freeride (po-
dwójna amortyzacja), ale również 
na rowery cross-owe, miejskie, tre-

kingowe no i oczywiście młodzie-
żowe czy dziecięce. Dla najmłod-
szych Klientów postaramy się przy-
gotować interesującą ofertę z okazji 
Dnia Dziecka. Chciałbym również 
zwrócić uwagę na grupę rowerów 
Rock Machine dedykowaną kobie-
tom. Została stworzona nie tylko 
z myślą o stylu, który trafia w naj-
bardziej wyrafinowane kobiece gu-
sta, ale również z myślą o satysfak-
cji z jazdy. Jak widać oferta jest 
dosyć szeroka, ale jak każdy nowo 
otwarty sklep jesteśmy otwarci na 
wszelkie sugestie, ponieważ satys-
fakcja Klientów to dla nas priorytet. 
Mimo doświadczenia w branży ro-
werowej będziemy się uczyć specy-

fiki lokalnego rynku i sukcesywnie 
rozwijać ofertę. 

– Jakie ma Pan kolejne plany 
w związku z otwarciem sklepu?

– Dobrze, że Pani o to pyta. Ko-
lejnym krokiem po otwarciu skle-
pu stacjonarnego to oddanie do 
dyspozycji naszych Klientów stro-
ny internetowej oraz sklepu inter-
netowego. W dzisiejszych czasach 
uważam to za wymóg, a może po 

części również za wygodę. Dobrze 
jest sprawdzić bez pośpiechu w do-
mu, co możemy kupić. Decyzje 
Klientów są bardziej przemyślane. 
Dlatego już za parę dni zapraszam 
na stronę www.wibatech.eu gdzie 
nie tylko znajdą się informacje 
o rowerach, ale również wiele cie-
kawostek. 

– Dziękuję za rozmowę. 
Monika Herman-Sopniewska

Salon Rowerowy WIBATECH
ul. Związku Młodzieży Polskiej 10, Ruda Śląska - Bykowina

tel. 731-309-309, e-mail: wibatech@op.pl
pn-pt 10.00-18.00, sob. 10.00-13.00
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Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej przyznało Rudzie Ślą-
skiej 120 tys. zł dotacji na aktywi-
zację bezrobotnych. Projekt zakła-
da prace społecznie użyteczne i re-
monty gminnych mieszkań socjal-
nych przez osoby długotrwale bez-
robotne. Dzięki tym pieniądzom 
podopieczni MOPS-u wyremontują 
dziesięć mieszkań dla najuboższych 
oraz cztery dla osób niepełnospraw-
nych. Inicjatywa zakłada również 
aktywizację zawodową osób bezro-
botnych, które będą prowadzić na 
terenie miasta prace porządkowe, 
takie jak odśnieżanie, czy sprząta-
nie otwartych terenów.

– Chcemy wzmocnić w naszych 
podopiecznych samodyscyplinę 
oraz wyrobić u nich nawyki pra-
cownicze, które umożliwią im zaist-

Cel – aktywizacja
Historia dwudziestopięciolecia 

Oddziału Polskiego Związku Fila-
telistów w Rudzie Śląskiej w czwar-
tek została zawarta w jubileuszowej 
wystawie na ścianach Muzeum 
Miejskiego im. Maksymiliana 
Chroboka.

– Jest to wystawa, która różni się 
od innych wystaw filatelistycznych. 
My na swojej wystawie pokazujemy 
w ekranach pamiątki filatelistyczne, 
które promują miasto – tłumaczy Ja-
dwiga Ostraszewska, prezes oddzia-
łu. – Są tu udokumentowane konkur-
sy młodzieżowe, wystawy, rocznice, 
ważne wydarzenia miejskie oraz wy-
bitni rudzianie – dodaje.

Wystawie towarzyszył również 
wernisaż filatelisty Jerzego Pilarza, 
który zaprezentował fragmenty 
swoich eksponatów.

Znaczki historii

– Wystawiam tutaj kolekcję „III 
Rzeczpospolita Polska” oraz pierw-
sze znaczki w złocie. Nie wiem, czy 
ktoś w Polsce ma takie. Nawet ci 
dobrzy filateliści mogli nie mieć 

okazji zobaczyć takiej kolekcji – 
mówi Jerzy Pilarz.

Wystawa będzie dostępna dla 
zwiedzających do 16 czerwca.

Robert Połzoń

 Na jubileuszowej wystawie pojawiło się wielu gości. Foto: RP

WOKÓŁ NAS

nienie na otwartym rynku pracy – 
tłumaczy Karina Kaczyńska, za-
stępca dyrektora MOPS-u.

Projekt jest szansą dla mieszkań-
ców, którym grozi wykluczenie 
społeczne. Uczestnicy programu 
mają okazję usamodzielnić się eko-
nomicznie.

Agnieszka Pach

Zaśpiewał dla Joli – charytatyw-
nie. W niedzielny wieczór Grzego-
rzowi Poloczkowi na deskach 
MCK-u towarzyszył  zespół Bartos 
Band.  Patronat nad koncertem ob-
jęła prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic.  To kolejny koncert dla 
Jolanty Chlewickiej – pracownika 
MCK-u, która zachorowała na 
stwardnienie rozsiane. Jej koledzy  
i koleżanki chcą jej teraz pomóc, 
organizując charytatywne koncerty. 

– Dochód z koncertu ma pomóc 
Joli w tej strasznej chorobie. Nie-

Dla Joli

stety leczenie i dalsza rehabilitacja 
to ogromne koszty. Chcemy pomóc 
naszej koleżance i robimy wszystko 
co możliwe. Pierwszy koncert zor-
ganizowaliśmy w listopadzie, teraz 
jest kolejny – mówi Patrycja Rygu-
ła-Mańka z MCK-u.

– Wszyscy tu o niej cały czas my-
ślimy i wiemy, że ona o nas pamię-
ta. To ciepła, miła osoba i wszyscy 
mamy nadzieję, że wróci do zdro-
wia – mówi Anna Roszczyk  
z MCK-u.

Monika Herman-Sopniewska

Grzegorz Poloczek zagrał dla Joli charytatywnie. Foto: MHS

W sobotę mieszkańcy Goduli 
bawili się w Parku Młodzieżo-
wym na festynie rodzinnym 
„Z profilaktyką za pan brat”. Wie-

Festyn na Goduli

le uwagi poświęcono tego dnia 
zdrowiu – w trakcie festynu moż-
na było zbadać ilość cukru we 
krwi bądź pojemność swoich 

płuc. Profilaktyce towarzyszyła 
dobra zabawa. Na scenie pojawili 
się „Bernadeta Kowalska i przy-
jaciele”, Zespół Taneczny Osie-
dlowego Domu Kultury Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, dzie-
ci z SP nr 36 oraz zespół Univer-
se.

– Takie festyny są bardzo po-
trzebne ludziom. Stwarza im to 
możliwość wspólnej zabawy i lep-
szego poznania się. Dzięki temu 
oni się integrują, a to jest najważ-
niejsze – mówiła Aleksandra Po-
loczek, prowadząca imprezę.

Festyn cieszył się dużym zain-
teresowaniem mieszkańców tej 
dzielnicy miasta.

– Mieszkamy tutaj na osiedlu. 
Ponadto zarówno ja jak i moja 
siostra mamy dzieci, a tutaj przy-
gotowano szereg atrakcji z myślą 
o najmłodszych, więc zdecydowa-
łyśmy się przyjść. Takie imprezy 
powinny być organizowane zde-
cydowanie częściej – podkreślała 
pani Celina obecna na festynie.

Sandra Hajduk

W trakcie festynu odbywały się różnego rodzaju występy.  Foto: SH

Godzinne „Intro w tubie” prze-
znaczone jest dla początkujących. 
Pod opieką naszego instruktora 
adepci sztuki nurkowej będą mogli 
spróbować swoich sił w pełnym 
sprzęcie w cenie 100 zł. 

Jeśli ktoś chciałby przeżyć pod-
wodną przygodę z kimś bliskim, 
serdecznie zapraszamy na nurko-
wanie w parze. Koszt 160 zł. 

Płetwonurkowie z własnym 
sprzętem również znajdą coś dla 
siebie. O 8.00, 9.00, 14.00 i 17.00 

30 maja wielkie nurkowanie w Aquadromie!
będą mieli możliwość godzinnego 
nurkowania w naszej tubie w pro-
mocyjnej cenie 45 zł! 

Ponadto bilety dla początkują-
cych jak i dla nurkujących obejmu-
ją całodniowy pobyt w Strefie Re-
kreacji i Sportu oraz Saunarium!

Zależy nam, aby w tym szczegól-
nym dniu jak najwięcej osób po-
czuło magię nurkowania. Dlatego 
kupując bilet „Intro w tubie” lub 
„Płetwonurek” możesz zabrać do 
Aquadromu rodzinę lub przyjaciół, 

płacąc za wszystkich 50 zł (maksy-
malnie 3 osoby). Twoi bliscy otrzy-
mają całodniowe bilety do Strefy 
Rekreacji i Sportu oraz Saunarium. 

Nie zabraknie również podwod-
nego układania puzzli, czy gry  
w kółko i krzyżyk. Najmłodsi będą 
mogli wziąć udział w nurkowych 
animacjach.

Liczba miejsc ograniczona. De-
cyduje kolejność zgłoszeń na  
tuba@aquadrom.pl lub w Biurze 
Obsługi Klienta. AP

Wielkie nurkowanie dedykowane jest zarówno profesjonalistom jak i osobom, które dotychczas w ogóle nie miały styczności z nurkowaniem.

 Foto: arch.



KĄCIK MALUCHA

Poziomo: 1 – buziak, 5 – prawne 
przepisy judaizmu, 8 – kotwica, 9 
– imię żeńskie, 11 – wiązany pod 
szyją, 12 – załącznik, 15 – ikrzak, 
17 – jubilerska miara, 20 – zdrowe 
warzywo, 21 – zasłona, 24 – indyj-
ski procesyjny wóz ozdobny, 25 – 

znawca budowy organizmu, 28 – 
postać stojąca w pozie modlitewnej, 
29 – niedołęga, 32 – ostrzeżenie, 33 
– pora roku, 36 – samica wilka, 39 
– pieśń miłosna, 42 – gwarancja, 43 
– sukulent, 45 – kuna leśna, 46 – 
skarlały śledź bałtycki, 46 – żeton. 
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Pionowo: 1 – motto, 2 – broń 

miotająca strzały, 3 – część wagi, 4 
– talerzowy instrument muzyczny, 
5 – umiar, 6 – podzwrotnikowe 
pnącze, 7 – ostrzeżenie, 10 – kukła, 
13 – biały w kinie, 14 – uczeń, 16 
– wulkan na Mindanao, 17 – pasza 
dla bydła, 18 – płytka rogowa u pa-
rzystokopytnych, 19 – twórca dada-
izmu, 21 – fiasko, klapa, 22 – kuzyn 
kaczki, 23 – pomoc, 26 – przylądek 
na Antarktydzie, 27 – dopływ Odry, 
30 – medal, 31 – sagan, 34 – okres, 
35 – bosak, 37 – pustynna antylopa, 
38 – pierwiastek chemiczny, 40 – 
męczy dłużnika, 41 – aureola, 44 – 
chodnik w kopalni.

Hasło krzyżówki nr 18 brzmiało: 
Interes zmusza do układów. Nagro-
dę otrzymuje Weronika Stetkiewicz 
z Rudy Śl. Po odbiór nagrody – ku-
ponu o wartości 50 złotych, który 
jest do zrealizowania w Firmie 
Handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul. 
Hlonda 38-40) zapraszamy do re-
dakcji „WR” od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-15.30. Nagro-
dę z tej krzyżówki otrzyma jedna 
osoba spośród tych, które nadeślą 
na adres redakcji (41-709 Ruda Ślą-
ska, ul. Niedurnego 36) zamiesz-
czony poniżej kupon oraz hasło, 
które jest rozwiązaniem krzyżówki. 
Na rozwiązania czekamy do dwóch 
tygodni od daty zamieszczenia kon-
kursu. 
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Salon Wróżb 
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska 
( Halemba)
Wróżka 
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

TELEFONY 
ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe•  
999, 32 248-79-04 

Straż pożarna  • 
998, 32 244-70-60 

Policja • 997, 32 244-92-00  
Telefon alarmowy  
w sieciach komórkowych 112 

Pogotowie gazowe • 992, 
32 244-36-05 

Pogotowie ciepłownicze • 
993, 32 344-78-00 

Pogotowie wodno • 
-kanalizacyjne  
994, 32 342-42-00 

Straż miejska  • 
986, 32 342-30-60,  
32 248-67-02

Centrum Zarządzania • 
Kryzysowego  
800-158-800, 603-880-887

Pogotowie interwencyjne • 
TOZ Fauna  
32 248-03-62, 501-215-284

Pogotowie  • 
energetyczne 991 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta  • 
32 248-62-81 do 89 

Urząd Skarbowy  • 
32 342-04-00 

Powiatowy Urząd Pracy •  
32 771-59-00 

Miejski Ośrodek Pomocy • 
Społecznej  
32 344-03-23 

Prokuratura Rejonowa •  
32 788-15-20 – 21

Szpital Miejski w Rudzie • 
Śląskiej Sp. z o.o. 
tel 32 344-07-24

Baran – Będzie to czas pełen 
pracy i oszczędzania, ale w week-
end pozwól sobie na małą nagro-
dę. Może wybierzesz się do kina 
lub pozwolisz sobie na większe 
zakupy?

Byk – Zadbaj teraz o swoje 
zdrowie i wygodę. Nie przejmuj 
się tym, co na Twój temat mówią 
inni, zamiast tego dąż dalej z upo-
rem do celu.

Bliźnięta – Będziesz tryskał 
energią i wesołością. Baw się, za-
wieraj nowe znajomości i korzy-
staj z okazji. Twoje pomysły za-
równo w pracy jak w gronie zna-
jomych znajdą uznanie.

Rak – Czas nie sprzyja teraz 
ryzykowaniu. Powstrzymaj się 
przez najbliższe dni i nie podej-
muj żadnych decyzji. Weekend 
przyniesie Ci okazję do zabawy 
i poznawania nowych ludzi.

Lew – Patrz na to, co się dzieje 
wokół Ciebie z dystansem i nie 
daj się sprowokować. Podejdź do 
wszystkiego pozytywnie, wszak 
myśli kształtują naszą rzeczywi-
stość.

Panna – Będziesz miała ocho-
tę zapaść się pod ziemię, by nikt 
i nic Ci nie przeszkadzało. Masz 
rację – wyłącz telefon i trochę 
odpocznij, a od razu nabierzesz 
energii do działania.

Waga – Bardzo pozytywny 
czas. Będziesz flirtować i dobrze 
się bawić. Przez to możesz zapo-
mnieć o ważnych sprawach czy 
pilnych zakupach.

Skorpion – Czekają Cię miło-
sne niespodzianki i towarzyskie 
atrakcje. Aura sprzyja porządko-
waniu w garderobie oraz zaku-
pom pełnym radości.

Strzelec – Humor będzie Ci do-
pisywał, zyskasz także powodze-
nie w miłości. Nie myśl tyle o pra-
cy i zacznij wypoczywać aktyw-
nie, częściej wychodź z domu.

Koziorożec – Możesz dostać 
miłą niespodziewaną wiadomość, 
dzięki której odżyjesz. To Twój 
czas, zapomnij na chwilę o obo-
wiązkach i pozwól sobie na ro-
mantyczne chwile.

Wodnik – Nie podejmuj teraz 
żadnych raptownych decyzji. Po-
patrz na wszystko z dystansem  
i pamiętaj, że nie wszystko złoto 
co się świeci. Każdy krok prze-
myśl dwa razy.

Ryby – Nie będziesz miała 
ochoty ruszyć się z domu, z chęcią 
pozwolisz sobie na małe lenistwo. 
Dopiero weekend zapowiada się 
bardziej ciekawie i aktywnie.
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Preparaty ziołowe dla dzieci i dorosłych• 
Herbaty, miody, syropy, soki, oleje, ekoprodukty,  • 
zdrowa żywność
Kosmetyki naturalne dla młodzieży, dorosłych, ciężarnych • 
i niemowląt; maści
Mydła syryjskie i hiszpańskie; solanki z polskich  • 
uzdrowisk
Suplementy diety, produkty dla diabetyków  • 
i odchudzające
Preparaty wzmacniające odporność i witalność• 
Konsultacje irydologa• 

tel. 535 570 111

KUPON RABATOWY 10%
Ruda Śl.-Nowy Bytom,

 ul. Chorzowska 2
(skrzyżowanie z ul. Niedurnego 

naprzeciw kina Patria)

czynne: pn-pt 9-17; sob 9-13

Szanowni Pacjenci
Informujemy, że w Przychodni Specjalistycznej 

SP ZOZ przy ul. Szpaków 33  
w Rudzie Śląskiej rozpoczęła działalność 

Poradnia Medycyny Rodzinnej  
w ramach kontraktu NFZ.

Pacjenci rejestrowani są na określoną godzinę
w celu uniknięcia niepotrzebnych kolejek.

Zapraszamy do ustalania terminu 
wizyty u lekarza telefonicznie – 32 243-27-25

Z poważaniem
dr n. med. Adam Rozewicz

PReZydeNt MIaSta Ruda ŚląSka
informuje

o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu 23 maja 2013 r.  w godz. 10.55-11.25. W tym dniu 
i podanych godzinach odbędzie się przemarsz Szkół Gimnazjalnych z Rudy Śląskiej (w ramach 
imprezy plenerowej „PIKNIK EUROPEJSKI 2013”) na drodze publicznej miasta Ruda Śląska: ul. 
Piotra Niedurnego  na odcinku 300 m, tj. od skrzyżowania z ulicą Czarnoleśną na rynek miejski 
(plac Jana Pawła II).

Nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu będzie czuwać Policja i Straż Miejska. 
Przepraszamy za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.

PReZydeNt 
MIaSta  

Ruda ŚląSka 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miasta  

(obok pokoju 236) 
wykazu lokali użytkowych 

mieszczących się  
w Rudzie Śląskiej  

przy ul. Joanny 18/2  
oraz przy ul. Grodzkiej 5/3, 

stanowiących własność  
Miasta Ruda Śląska,  

które przydzielone zostaną 
w trybie bezprzetargowym 
na podstawie umów najmu 
zawartych na okres 3 lat.

PROgRaM 
WSPółPRacy  

Z ORgaNIZacjaMI  
POZaRZądOWyMI 

Na ROk 2014

Miasto Ruda Śląska rozpoczyna 
proces tworzenia i konsultacji Pro-
gramu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2014.

Organizacje pozarządowe z tere-
nu naszego Miasta swoje propozy-
cje do projektu Programu Współ-
pracy mogą zgłaszać za pośrednic-
twem poczty tradycyjnej lub poczty 
elektronicznej (um_ngo@ruda-sl.
pl) do 31 lipca 2013 r. W sierpniu 
propozycje NGO zostaną przesłane 
do właściwych merytorycznie ko-
mórek organizacyjnych Urzędu 
Miasta.

5 września na spotkaniu zespołu 
doradczo-inicjatywnego ds. współ-
pracy z organizacjami pozarządo-
wymi oraz przedstawicieli grup 
branżowych przedstawiony zostanie 
wstępny projekt Programu. W opar-
ciu o wniesione przez organizacje 
pozarządowe propozycje i uwagi, 
przygotowany zostanie projekt Pro-
gramu współpracy Miasta Ruda 
Śląska z organizacjami pozarządo-
wymi na 2014 rok.

ogłoszenia



Panu 
Tomaszowi Rzeżusze

Wiceprezesowi Zarządu
Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Mieszkaniowej 
Sp. zo.o.

serdeczne wyrazy 
współczucia
po śmierci 

MATKI
składa 

Zarząd i Pracownicy
,,Śląskie Media” Sp. z o.o.

Panu dr. n. med. Adamowi Rozewiczowi
serdeczne wyrazy współczucia i pokrzepienia

w trudnych chwilach
po śmierci

MATKI
składają 

pracownicy Oddziału Gastroenterologii 
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej

„Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt. 
Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy – robi błąd.”

Wojciech Młynarski

Śmierć MATKI sprawia, że cały świat człowieka się zmienia…
Aby się odnaleźć potrzebny jest czas i wsparcie bliskich,

dlatego łączymy się z Panem doktorem Adamem Rozewiczem 
w bólu i modlitwie

przyjaciele i współpracownicy
z Przychodni Specjalistycznej przy ul. Szpaków 33
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USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

R Centralne ogrzewanie, wod.-kan., 
gaz. – sprzedaż, usługi. Tel. 501-727-
479, 32 248-75-41 po 18.00.

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-
04-01.

R SERWIS AGD – naprawa pralek. 
Tel. 530-412-007.

R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu. 
Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 
240-83-20, 32 240-83-21.

R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. 
Tel. 601-292-699.

R Potrzebujesz gotówki? 
KREDYTY Sprawdź nas! 
Wystarczy dowód osobisty. Tel. 
731-35-35-35.

R REM-MAX – kompleksowe remonty 
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-
055-024.

R Profesjonalne remonty łazienek, 
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-
408, 32 252-97-79.

R Instalacje centralnego ogrzewania 
i gazu. Tel. 512-121-532.

R POŻYCZKI dla firm będących na 
k.podatkowej, ryczałcie, KPiR na cele 
obrotowe, inwestycyjne. Dla firm nie 
wykazujących wszystkich przycho-
dów, na stracie, dochód na oświadcze-
nie, szybka decyzja, tel. 32 253-90-23, 
795-406-305.

R Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 
501-83-55-81.

R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Ka-
sperek.

R Malowanie, tapetowanie, gładzie, ka-
felkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-
294.

R Kompleksowe remonty mieszkań. 
Tel. 508-127-072.

R Instalacje c.o., wod.-kan. remonty, 
długoletnie doświadczenie. Tel. 722-
131-143.

R Cyklinowanie, układanie – KU-
ŚMIERSKI. Tel. 32-243-30-24, 501-
281-222.

R Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.

R Aż do 7.000 zł pożyczka bez BIK
-u, dzwoń 605-848-324, 728-874-
276 – dojazd gratis. 

R Gotówka dla odrzuconych przez 
Banki! 507-385-478, 728-874-276.

R Szybka pożyczka bez BIK-u do 7.000 
zł. Tel. 512-996-794, 728-874-276.

R KREDYTY – częściowe konsoli-
dacje – szybka decyzja. Tel. 508-
964-968.

R Docieplenia budynków, remonty ele-
wacji. Tel. 607-969-200.

R Rencista, „złota rączka”, oferuje pro-
fesjonalne, kompleksowe kafelkowanie 
łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 
32 244-40-90, 784-699-569.

NIERUCHOMOŚCI

R KUPIĘ MIESZKANIE W RU-
DZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-
405. ANEL.

R Działki Ruda Śl., Mikołów, sprze-
dam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

R Ruda, dwupokojowe, 38 m2, 72 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 107 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 128 tys, 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Halemba, dwupokojowe, 35 m2, 77 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Wirek, dwupokojowe, 30 m2, 69 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Bielszowice – sprzedam dwupoko-
jowe, 52 m2. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

R Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 
45 m2, 85 tys. LOKATOR 793-396-
040.

R Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 
60 m2, 135 tys. LOKATOR 793-396-
040.

R W Rudzie Śl. – NOWE domy sze-
regowe i bliźniaki, Halemba i Ko-
chłowice od 94 m2, od 265 tys., 
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 
32 242-06-09, 605-731-250.

R Bykowina – PILNIE sprzedam, 60 
m2, 155 tys. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

R Kochłowice – PILNIE sprzedam 
czteropokojowe, 76 m2, 145 tys. GA-
BRIEL, tel. 607-706-692.

R Sprzedam M-3, 38 m2, Halemba. 
Tel. 600-445-053.

R Sprzedam M-2, 40 m2, Ruda 1, cena 
54 tys. Tel. 600-445-053.

R Ruda Płd. – PILNIE sprzedam dwu-
pokojowe 43 m2, 105 tys. GABRIEL, 
tel. 607-706-692.

R Sprzedam mieszkanie 37 m2 w Ko-
chłowicach po kompletnym remoncie. 
Cena 79 000 zł, tel. 600-363-375.

R Do wynajęcia kawalerka – Ruda 
Śląska 1. Tel. 798-122-215.

R Do wynajęcia mieszkanie po remon-
cie, dzielnica Godula, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, c.o., na czas nieokreślony. 
Kontakt, tel. 691-377-573.

R Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 
35 m2, 65 tys. LOKATOR 793-396-
040.

R CODZIENNIE NOWE NOWE 
OFERTY TANICH MIESZKAŃ na 
WWW.LOKATOR.NIERUCHO-
MOŚCI.PL

R Bielszowice, sprzedam słoneczne, 
dwupokojowe mieszkanie po remoncie 
44,7 m2, I piętro w bloku czteropiętro-
wym, ogrzewanie miejskie. Zielona i spo-
kojna okolica. Cena 125.000,00 zł. Tel. 
608-726-501 po 16.00.

R Sprzedam mieszkanie 55 m2 po kapi-
talnym remoncie. III piętro, winda, 
przedpokój, kuchnia zabudowane. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 607-182-313.

R Do wynajęcia niedrogo stoisko pie-
karnicze – Halemba II, kiosk wyposażo-
ny pod sprzedaż pieczywa – targowisko 
Nowy Bytom oraz ładny lokal ok. 100 
m2 na działalność gospodarczą – Ruda I. 
Tel. 32 243-11-44, 609-439-935.

R Odstąpię bar piwny z ogródkiem 
w Świętochłowicach. Tel. 502-670-830.

R Działka 890 m2, Kłodnica sprzedam. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

OGŁOSZENIA DROBNE

Panu Tomaszowi Rzeżucha
Wiceprezesowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKI
składa

Zarząd wraz z Pracownikami MPGM Sp. z o.o.

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Panu
Tomaszowi Rzeżusze

Wiceprezesowi Zarządu 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej

wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Panu
dr. n. med. Adamowi Rozewiczowi

kierownikowi Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ
w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
wyrazy szczerego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
składa

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Panu Tomaszowi Rzeżucha 
najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

MATKI 

składa 
Zarząd i Pracownicy 

Rudzkiej Agencji Rozwoju  „Inwestor” Sp. z o.o.

„Bóg widzi śmierć inaczej niż my. 
My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę”

Walter Flex
Tomaszowi Rzeżusze

wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje po śmierci 

MATKI
składają

koleżanki i koledzy 
z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta

oraz Wydziału Rozwoju Miasta

Wszystkim, którzy towarzyszyli nam
swoją obecnością... słowem... czy myślą... 

przy pożegnaniu Naszej Kochanej 
IWONKI ROZEWICZ
serdecznie dziękujemy.

Rodzina

Panu dr. n. med. Adamowi Rozewiczowi
serdeczne wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci 

MATKI
składa redakcja 

,,Wiadomości Rudzkich”

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. Brygidy Porwolik
aktywnego, wieloletniego członka Rady Osiedla

Administracji nr 4 w Halembie
mężowi oraz rodzinie Zmarłej

składa 
Zarząd i pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej



ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.com aledom@aledom.pl
Nowe bezczynszowe mieszkania w stanie deweloperskim :

Bytom, Rozbark ul. Cicha 10 B „Park Mickiewicza”
!!!MIESZKANIA od 43 m2 do 52 m2!!!

Cena 3 520,00 zł/m2

DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu  
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach

pow. 118 m2 i 144 m2

Posiadłość  207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Wolno stojący Halemba  258/750  630 000 zł
Wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl. – Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl. – Ruda  pow. od 749 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 763 m2   98 zł/m2

Ruda Śl. – Ruda  pow. od 801 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  98 zł/m2

Ruda Śl. – Ruda  pow. od 956 m2  98 zł/m2 
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom  29 m2  40 tys. zł 
M-2 Ruda Śl. – Orzegów  33 m2  29 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina  34 m2  45 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina   35 m2  25 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek 39 m2  95 tys. zł 
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom  43 m2  69 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek  47 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Bykowina  48 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  49 m2  149 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  51 m2  115 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  55 m2  125 tys. zł 
M-5 Ruda Śl. – Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Orzegów  113 m2 79 tys. zł
M-4 Ruda Ś. – Halemba  58 m2  1500 zł/m-c
M-3 Ruda Śl. – Godula  54 m2  800 zł/m-c
Ruda Śl. – Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl. – Nowy Bytom  106 m 2  1200 zł/m-c 
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AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO 
URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Kontakt: Powiatowy Urząd Pracy
ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska

tel. 32 771-59-00 wew.18

INŻYNIER SPAWALNIK•	  – wykształcenie wyższe kierunkowe, mile widzia-
ny kurs międzynarodowego inżyniera spawalnika oraz znajomość języka 
angielskiego.      
WULKANIZATOR•	  – wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu mecha-
nicznym, mile widziane doświadczenie zawodowe. 
TECHNOLOG•	  – wykształcenie wyższe techniczne, wymagany rok do-
świadczenia zawodowego.
ŚLUSARZ-SPAWACZ•	  – wykształcenie min. podstawowe, wymagana umie-
jętność odczytu rysunku technicznego.
PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU - ELEKTRYK•	  – wykształcenie średnie 
elektryczne, 5 lat doświadczenia w zawodzie, umiejętność obsługi kom-
putera, odczytu rysunku technicznego, prawo jazdy kat. B, uprawnienia 
SEP do 1 KV, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu 
podstawowym. 
SPRZEDAWCA W STACJI PALIW•	  – wykształcenie min. średnie, książeczka 
sanepidowska.
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY•	  – wykształcenie średnie,  prawo jazdy kat. 
B., min. 6 miesięcy doświadczenia.
TECHNIK DENTYSTYCZNY•	  – wykształcenie średnie zawodowe  medycz-
ne,  doświadczenie mile widziane.
SPRZEDAWCA•	  – wykształcenie zasadnicze zawodowe, minimum rok do-
świadczenia w zawodzie, aktualna książeczka sanepidowska, obsługa kasy 
fiskalnej.
DOZORCA-SPRZĄTACZ•	  – wykształcenie min. podstawowe, doświadcze-
nie nie wymagane.
OGRODNIK TERENÓW ZIELENI•	  – wykształcenie min. podstawowe, mile 
widziane doświadczenie zawodowe.
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Znajdź nas 
na Facebooku!

Wiadomości
Rudzkie

Dane z 1-30 kwiecień 2013 r.

ODWIEDŹ I TY!!!

www.wiadomoscirudzkie.pl

NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32

602-521-635, 509-089-219
508-1750863

www.stemark.pl
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R Dwupokojowe sprzedam Ruda 1. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Chudów, Mikołów sprzedam działkę. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Trzypokojowe sprzedam, Bykowina. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Sprzedam dwupokojowe, Nowy By-
tom, z klimatyzacją. DOMLUX, tel. 
660-251-346.

R Dom Bielszowice sprzedam. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Bielszowice 50 m2, sprzedam. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Kochłowice lokal do wynajęcia. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Wynajmę dwupokojowe Ruda 1. 
DOMLUX, tel. 660-573-003.

R Sprzedam dwupokojowe Wirek. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Halemba sprzedam dom. DOMLUX, 
tel. 660-251-346.

R Sprzedam działkę pod zabudowę 3 
tys. m2 cena 72 zł/m2, Mikołów Buja-
ków. Tel. 691-242-235.

R Garaż blaszak sprzedam, Ruda Staro-
wiejska. Tel. 505-967-282.

R Do wynajęcia od zaraz mieszkanie 
45 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka) – 
Nowy Bytom, wieżowiec. Odstępne 
700 zł plus czynsz i media. Tel. 603-
576-374.

R Sprzedam mieszkanie  40 m2 w Wir-
ku, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o. Tel. 
791-736-241.

R Do wynajęcia 1-pokojowe w Wirku i 
w Goduli umeblowane. Tel. 601-875-
010.

R Sprzedam działkę budowlaną Miko-
łów-Paniowy 628 m2. Tel. 508-983-
745.

R Sprzedam kiosk handlowy zamknię-
ty w centralnym miejscu targowiska 
Wirek. Tel. 502-670-830.

R Sprzedam lub wynajmę budki na tar-
gowisku WIREK. Tel. 889-663-966.

NAUKA
R Chemia, matematyka, fizyka. Tel. 
503-996-523.

R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyter-
roryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 
203-27-01, 605-294-324, www.grom-
ochrona.pl.

MOTORYZACJA 
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, 
Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 503-
345-968.

R Kupię skorodowane auta, powy-
padkowe, do wyrejestrowania. Tel. 503-
345-968.

R Skup samochodów za gotówkę. 
Tel. 505-049-833.

R Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 793-780-
654.

R Pomoc drogowa, złomowanie pojaz-
dów, skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

PRACA
R FIRMA zatrudni pracowników ob-
sługi klienta w placówkach Poczty Pol-
skiej na terenie miasta Zabrze i Rudy 
Śląskiej 1. CV: info@astonish-PL.pl.

R Fryzjerki/fryzjerów zatrudnię. Po 
szkole, przynajmniej 2 lata praktyki 
w zawodzie. Studio Fryzjerskie 
,,Lucjan”, tel. 601-488-125.

 
R Cukiernia Vertigo Ruda Śląska 
przyjmie do pracy cukiernika/po-
moc cukiernika. Tel. 515-262-173, 
515-081-174.

R Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego. Tel. 693-338-276.

R Przyjmę do pracy na stanowisko mię-
sne. Wiadomości pod tel. 513-100-945.

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-
472-138.

 
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411-
221.

 
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607-
912-559.

 
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Ślą-
ska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-
468-787.

R Prawa do akcji spółek węglo-
wych kupię. Tel. 506-656-565, 694-
392-863.

R Ostatnie miejsca wolne na wycieczkę 
autokarową na KRYM: Lwów, Kamie-
niec Podolski, Odessa, Jałta, Liwadia, 
Bachczysaraj od 15.07.2013 r. do 
24.07.2013 r. Zapraszamy! Tel. 517-
061-566.

 

MATRYMONIALNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięć-
dziesiątką, pozna panią do 45 lat, szczu-
płą. Tel. 723-317-804.

 
R Przystojny, odpowiedzialny kawaler, 
lat 34, 170/70 pozna miłą pannę lub pa-
nią z dzieckiem. E-mail: redkrzysztof@
gmail.com.

Dla Kochanej Mamy Teresy Kumańskiej-Opeldus
W dniu Twojego święta Mamo jedyna,
Życzenia zdrowia przyjmij od syna.
Za Twe trudy za życie samo,
Za moje zdrowie dzięki Ci Mamo.
Niech Twoje życie w spokoju płynie,
A to, co gorsze, niech Cię ominie.
Niech się spełniają wszystkie marzenia,
Takie są Twego syna życzenia. 
W dniu Twojego święta
chciałem Ci powiedzieć, 
że Ty jesteś dla mnie
najdroższa pod niebem! Dariusz Opeldus

Kochana Mamo Tereso Krawczyk!
Życzę Ci, żebyś zawsze szczęśliwa była,

w radości, zdrowiu i szczęściu żyła.
Niech o każdej porze i wszędzie,

Uśmiech na Twojej twarzy będzie.

córka Anna z mężem

Kochana Mamo  
Elżbieto Myland!

Niech ten  
radosny dzień

na zawsze Twe troski 
odsunie w cień.
Niech się śmieje  
do Ciebie świat,

blaskiem szczęśliwych, 
zdrowych  

i długich lat!

córka  
Teresa z mężem.

Przyjmij 
Droga Mamo 

od córki 
Twej kwiatki. 
Niech świat 

będzie piękny 
nie tylko 

w Dzień Matki.

życzy
Karolina Toś
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 

Powierzchnia	 Powierzchnia	 Udział	 Cena	 Dzielnica	 	wysokość
użytkowa	 przynależnej	 w	nieruch.	 Wywoławcza	 opis		 	wadium
lokalu	(m2)	 piwnicy	(m2)	 wspólnej	(%)	 (zł)	 	 	 	 	 (zł)

1. ul. Jadwigi Markowej 9/8   Nowy Bytom     2.800,00 zł
89,20  16,50  2,63  56.000,00 II piętro,	3	pok.	+	kuch.,	łaz.,wc,	piec,	
	 	 	 	 działka	nr	1076/142	o	pow.	2524	m2, 
    KW	nr	GL1S/00007330/9	

2. ul. Pokoju 2/2     Nowy Bytom     3.000,00 zł
	48,27	 0,95		 	2,84		 	59.000,00 parter,	1	pok.	+	kuch.,	łaz.	z	wc,	
	 	 	 	 działka	nr	3563/187	o	pow.	921	m2, 
     KW	nr	GL1S/00019077/4

3. ul. Chorzowska 4a/14    Nowy Bytom   1.900,00 zł
 29,20  5,00  2,50   36.000,00 IV	piętro,	1	pok.	+	kuch.,	
	 	 	 	 łaz.,	piec,	działka	nr	3109/218	pow.	1307	m2,
	 	 	 	 KW	nr	GL1S/00015470/1	

4. ul. Słowiańska 2e/2    Ruda     1.800,00 zł
	28,90		 2,00	 	0,54		 	35.000,00 parter,	1	pok.	+	kuch.,	łaz.,	c.o.
	 	 	 	 działka	nr	1207/29	o	pow.	4429	m2, 
    KW	nr	GL1S/00018958/7
Działy	III	i	IV	ww.	ksiąg	są	wolne	od	wpisów.	
Nieruchomości	jw.	wolne	są	od	długów	oraz	nie	ma	przeszkód	prawnych	do	rozporządzania	nimi.

Termin	złożenia	wniosków	przez	osoby	wymienione	w art.34	ust.1	pkt.1	i pkt.2	ustawy	z dnia	21.08.1997	r.	
o gospodarce	nieruchomościami	upłynął	w dniu	13.12.2012	r.	–	dla	lokalu	poz.	1,	w dniu	10.12.2012	r.	–	dla	
lokali	poz.	2,	3,	4.	Przetargi	na	sprzedaż	ww	lokali	odbyły	się	w dniach	15.03.2013	r.	i 8.05.2013	r.	–	dla	lokali	
poz.	1,	3,	4,	w dniach	22.02.2013	r.	i 30.04.2013	r.	–	dla	lokalu	poz.	2.

 Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6. Uczestnicy	przetargu	zobowiązani	są	do	wpłacenia	wadium w	pieniądzu	w	podanych	wy-
żej	wysokościach	w	 terminie	do dnia 21.06.2013 r.	przelewem	na	konto	nr	71	1050	1214	1000	0010	0109	
0628	ING	Bank	Śląski	Katowice	O/Ruda	Śląska,	Urząd	Miasta	Ruda	Śląska,	z	dopiskiem	„wadium	–	 lokal	
ul.................”.	W	przypadku	przystąpienia	do	przetargu	na	 zakup	więcej	niż	 jednego	 lokalu	należy	wpłacić	
oddzielne	wadium	na	każdy	z	lokali.	
Osoby	przystępujące	do	przetargu	są	zobowiązane:	zapoznać	się	z	pełną	treścią	ogłoszenia	o	przetargu,	zapo-

znać	się	w	siedzibie	Miejskiego	Przedsiębiorstwa	Gospodarki	Mieszkaniowej	Sp.	z	o.o.	w	Rudzie	Śląskiej-Wir-
ku	przy	ul.	1	Maja	218	(Dział	Ekonomiczny,	I	piętro,	pokój	15,	tel.	32	242-01-33	wew.	112,	125)	z	planowanymi	
remontami	 na	 nieruchomościach	 jw.	 oraz	 z	 uchwałami	Zebrań	Właścicieli	Wspólnot	Mieszkaniowych	 tych	
nieruchomości,	w	których	realizacji	będą	uczestniczyć,	ze	stanem	technicznym	lokalu	(w	trakcie	oględzin).	
W	przetargu	mogą	brać	udział	osoby, które:	zapoznały	się	z	pełną	treścią	ogłoszenia	o	przetargu	zamiesz-

czoną	w	internecie:	www.rudaslaska.bip.info.pl	i	na	tablicy	ogłoszeń	w	budynku	Urzędu	Miasta	(obok	pokoju	
217),	wpłaciły	wadium	w	podanym	terminie	 i	przedłożyły	Komisji	Przetargowej	przed	otwarciem	przetargu	
wymagane	dokumenty	i	oświadczenia.	
Wadium	zalicza	się	wygrywającemu	przetarg	na	poczet	ceny	nabycia,	pozostałym	uczestnikom	–	zwraca	po	

przetargu.	Zawarcie	aktu	notarialnego	nastąpi	w	terminie	do	30	dni	od	dnia	przetargu.	Jeżeli	osoba	ustalona	jako	
nabywca	nieruchomości	nie	przystąpi	bez	usprawiedliwienia	do	zawarcia	umowy	notarialnej,	tj.	nie	stawi	się	
w	miejscu	i	w	terminie	podanych	w	zawiadomieniu	lub	nie	dokona	wpłaty	ceny	nieruchomości	pomniejszonej	
o	wpłacone	wadium,	organizator	przetargu	może	odstąpić	od	zawarcia	umowy,	a	wpłacone	wadium	nie	podlega	
zwrotowi.	
Wylicytowana	cena	nieruchomości	(w	przypadku	poz.	1	cena	lokalu	i	I	opłaty	z	tytułu	użytkowania	wieczy-

stego	z	VAT)	jest	płatna	przed	zawarciem	umowy	notarialnej.	
Wylicytowana	cena	nieruchomości	jest	płatna	przed	zawarciem	umowy	notarialnej.	
Nabywający	ponosi	wszelkie	opłaty	i	podatki	związane	ze	spisaniem	umowy.	
Zastrzega	się	prawo	odwołania	przetargu	z	uzasadnionej	przyczyny.
Informacji	na	temat	przetargu	udziela	Wydział	Gospodarki	Nieruchomościami,	pok.	222,	tel.	(32)	244-90-

56.
Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00  do 15.00

– w dniu 10.06.2013 r. – lokalu poz. 1, – w dniu 11.06.2013 r. – lokali poz.2,3 
– w dniu 12.06.2013 r. – lokalu poz.4. 

ZŁOMOWANIE

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31

Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny 

AUTO-ZŁOM
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

0,70 gr
za kg



Piłka nożna – IV liga – grupa I:
25 maja, sobota, godz. 17.00 Wyzwolenie Chorzów – Slavia 

Ruda Śląska
25 maja, sobota, godz. 17.00 Victoria Częstochowa – Grun-

wald Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II:

25 maja, sobota, godz. 17.00 Rymer Rybnik – Urania Ruda 
Śląska

25 maja, sobota, godz. 17.00 Jastrząb Bielszowice – Wawel 
Wirek
Rugby

25 maja, sobota – stadion MOSiR-u „Burloch Arena” przy ul. 
Bytomskiej 15 w dzielnicy Orzegów – rozegrany zostanie II 
turniej MISTRZOSTW POLSKI KOBIET RUGBY 7 (sied-

mioosobowego). Początek gier eliminacyjnych o godz. 10.00, 
finałów o godz. 14.00. Wstęp wolny.

Łucznictwo
25 maja, sobota, 10.15-16.00, okolice Muzeum PRL-u – Mi-

strzostwa Polski w łucznictwie polowym FIELD
Kolarstwo

26 maja, niedziela, godz. 12.30, pl. Jana Pawła II – XXXIX 
Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Miasta 
Ruda Śląska. Start dzieci i młodzieży przewidziany jest na 
godz. 16.00. W międzyczasie odbędzie się piknik dla dzieci 

z zabawami, rowerowy tor przeszkód itp.

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Piłka nożna – IV liga – grupa I
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Zaskakująca porażka
Grunwald Ruda Śląska zmierzył 

się na wyjeździe z Zielonymi Żarki. 
Ekipa z Rudy Śląskiej sprawiła 
swoim kibicom przykrą niespo-
dziankę – musiała uznać wyższość 
niżej notowanego rywala, który wy-
grał 2:0.

Ekipa z Rudy Śląskiej rozpoczęła 
spotkanie z Zielonymi Żarki od 
mocnego uderzenia. Już dwie minu-
ty po gwizdku rozpoczynającym ten 
mecz, w pole karne gospodarzy 
wszedł Maciongowski, jednak jego 
uderzenie było niecelne – futbolów-

Slavia Ruda Śląska zmierzyła się 
w sobotę na wyjeździe z Lotem Ko-
nopiska. Chociaż zespół gospoda-
rzy znajduje się w dole tabeli, to 
okazał się być wymagającym rywa-
lem dla grającej tego dnia słabiej 
ekipy z Rudy Śląskiej. Ostatecznie 
w Konopiskach miał miejsce remis 

Bez bramek z Lotem
i oba zespoły zdobyły po punkcie.

W tym spotkaniu Slavia starała 
się wypracować sobie dobrą sytu-
ację podbramkową, ale wejścia pra-
wą lub lewą stroną boiska nie koń-
czyły się dokładną wrzutką lub po-
daniem. W pierwszej połowie me-
czu ładnym uderzeniem z rzutu 

wolnego popisał się Rejmanowski, 
ale golkiper gospodarzy zdołał zła-
pać piłkę. W drugiej połowie spo-
tkania przed bardzo dobrą okazją 
stanął Zalewski, ale futbolówka po 
jego strzale z bliska przeleciała tuż 
obok słupka bramki Lotu. Później 
jeszcze ten sam zawodnik wrzucił 
piłkę z prawej strony boiska, ale 
podanie było zbyt mocne i Witor 
nie zdołał do niej dojść. Więcej do-
brych okazji do strzelenia gola miał 
Lot – jeden z zawodników drużyny 
gospodarzy znalazł się nawet w sy-

ka przeleciała obok słupka bramki 
Zielonych. W piątej minucie meczu 
dobrą okazję do strzelenia bramki 
miał Oswald. Posłał on potężne 
uderzenie w stronę bramki gospo-
darzy, ale golkiper Zielonych z tru-
dem zdołał wybić na róg. W 45 mi-
nucie blisko zdobycia gola byli go-
spodarze, ale futbolówka po strzale 
jednego z nich przeleciała obok 
słupka. Oba zespoły schodziły na 
przerwę bezbramkowo remisując.

Z początku druga połowa wy-
glądała podobnie jak pierwsza – 

Grunwald próbował wypracować 
jakąś sytuację, ale z tych starań 
niewiele wynikało. Problemy 
Grunwaldu zaczęły się w drugiej 
części spotkania, a dokładniej 
w 64 minucie. Wtedy to Jarczyk 
został ukarany drugą żółtą kartką. 
W konsekwencji musiał on opu-
ścić boisko, a Grunwald kończył 
spotkanie w osłabieniu. W dodat-
ku sędzia podyktował rzut wolny. 
Do piłki podszedł zawodnik go-
spodarzy i ładnym uderzeniem 
umieścił piłkę tuż pod poprzeczką 
bramki strzeżonej przez Lamliha. 
W ten sposób gospodarze objęli 
prowadzenie. Grając w liczebnej 
przewadze, z czasem zdołali je 
powiększyć. W 83 minucie wyszli 
z kontrą. Długim podaniem został 

tuacji sam na sam z Frankem, ale 
golkiper Slavii nie dał się zasko-
czyć i dobrze interweniował.

– Lot Konopiska okazał się być 
wymagającym rywalem. My zdecy-
dowanie byliśmy tego dnia w słab-
szej dyspozycji, w związku z tym 
dobrze, że nie przegraliśmy tego 
spotkania. W takiej sytuacji ten je-
den punkt cieszy – mówił po meczu 
trener Roman Cegiełka. 

Lot Konopiska – Slavia Ruda 
Śląska 0:0 (0:0)

Slavia Ruda Śląska: Franke – 

Pozostałe wyniki: Sarmacja Bę-
dzin – Victoria Częstochowa 
5:1, Zagłębiak Dąbrowa Górni-
cza – Górnik Piaski 2:2, Przy-
szłość Ciochowice – LKS Ka-
mienica Polska1:0, Gwarek 
Tarnowskie Góry – Unia Ząb-
kowice 3:2, Wyzwolenie Cho-
rzów - Szombierki Bytom 2:1, 
Pilica Koniecpol – Górnik 09 
Mysłowice 4:3.
1. Szombierki Bytom  22  46  43-18
2. Zagłębiak Dąbrowa  22  40  37-26
3. Górnik Piaski  22  38  35-22
4. Pilica Koniecpol  22  37  34-25
5. Grunwald Ruda Śląska  22  35  28-22
6. Slavia Ruda Śląska  22  35  39-28
7. Sarmacja Będzin  22  34  37-33
8. Zieloni Żarki  22  30  29-41
9. LKS Kamienica Polska  22  30  31-39
10. Gwarek Tarn. G. 22  30  39-32
11. Przyszłość Cioch. 22  26  22-26
12. Wyzwolenie Chorzów  22  25  27-30
13. Lot Konopiska  22  25  33-30
14. Victoria Częstochowa  22  18  28-52
15. Unia Ząbkowice  22  14  26-41
Górnik 09 Mysłowice  22  14  25-48

W czwartek zawodnicy, trenerzy 
i działacze nieistniejącego już Klu-
bu Sportowego Górnik Godula spo-

Wspomnienie Górnika Goduli

tkali się po latach. W trakcie spo-
tkania wykonano pamiątkowe zdję-
cia na terenie byłego boiska na Go-

Piłka nożna

duli, przeprowadzono plebiscyt na 
najlepszą jedenastkę wszechczasów 
oraz wspominano dawne czasy.

Klub został założony w 1927 
roku.

– Klub ten grał przed wojną 
w A klasie śląskiej, a po wojnie zna-
lazł się w klasie B. Jedyny spadek 
odbył się w latach 1946-47, jednak 
już w 1948 roku klub zdobył mi-
strzostwo w klasie C i tym samym 
ponownie awansował do B klasy – 
opowiada Mieczysław Dziedziejko, 
miłośnik rudzkiej piłki nożnej. – 
W ciągu wielu lat funkcjonowania 
klub doczekał się jednego zawodni-
ka, który sięgnął po tytuł mistrza 
Polski. Jest to Marian Zalastowicz, 

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY

Na fotografii byli działacze i zawodnicy nieistniejącego już klubu. Foto: Arch

wypuszczony zawodnik Zielo-
nych, znalazł się on w sytuacji 
sam na sam z Lamlihem i zacho-
wując trzeźwość umysłu, przelo-
bował bramkarza Grunwaldu, da-
jąc tym samym swojemu zespoło-
wi bezpieczną, dwubramkową 
przewagę. 
Zieloni Żarki – Grunwald Ru-

da Śląska 2:0 (0:0)
Grunwald Ruda Śląska: 

Lamlih – Oswald, Jarczyk 
(kpt), Łęcki – Szpoton, Ma-
ciongowski – M. Brzozowski, 
Dreszer, Szczypior – Kot, Cio-
lek

Rezerwa: Bolik – Simon, 
Kucharz, J.Brzozowski, Sta-
wowy, Gruchalski, Lein

Trener: Teodor Wawoczny

Chmurczyk, Szaruga, Skorupski, 
Moritz – Gancarczyk, Rejma-
nowski M, Witor, Pawlak, Pusch-
haus – Zalewski

Zmiany: Met, Urynowicz, Fo-
ryś, Bocian

Trener: Roman Cegiełka

który wówczas grał w Górniku Za-
brze – dodaje.

W 1971 r. klub został wchłonięty 
przez Slavię i tym samym zakoń-
czył działalność.

Pomysł zorganizowania spotka-
nia narodził się przy okazji pracy 
nad „Kroniką klubów sportowych 
K.S. „Poniatowski”, G.Z.K.S. 
„Sęp”, K.S. „Górnik Godula”, któ-
rej opracowania podjął się Józef 

Szeja. Książka została wydana 
w tym roku.

– Książka w dużej mierze skupia 
się na wynikach. Są przedstawione 
tabele, wymienieni strzelcy w po-
szczególnych latach. Na końcu 
książki znajduje się natomiast wy-
kaz zawodników, uzupełniony 
o krótką charakterystykę każdego 
z nich – opowiada Józef Szeja, któ-
ry opracował książkę.

REKLAMA
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Urania Ruda Śląska zmierzyła się 
w sobotę przed własną publicznością 
z Przemszą Siewierz. Kochłowicza-
nie odnieśli skromne, jednobramko-
we zwycięstwo.

Przyjezdni od początku pokazali, 
że nie będą łatwym do ogrania rywa-
lem. Już w trzeciej minucie zawod-
nik Przemszy obsłużył bardzo do-
brym podaniem swojego kolegę, 
jednak ten za daleko wypuścił piłkę, 
co spowodowało, że zdołał ją prze-
jąć Pardela. W dziewiątej minucie 

przed szansą stanął Jańczak – ude-
rzył z lewego skrzydła, ale futbo-
lówka poszybowała nad bramką. 
Chwilę później obok bramki posłał 
piłkę Zalewski. W 14 minucie me-
czu, po niefortunnym wyprowadze-
niu piłki przez zawodników Uranii, 
do futbolówki zdołał dobiec Miszka 
i długim, płaskim strzałem dał ko-
chłowiczanom prowadzenie. Prze-
msza starała się nadal grać swoje i ata-
kowała bramkę Uranii – jednak 
strzały siewierzan były minimalnie 

Skromne zwycięstwo

W sobotę piłkarze Jastrzębia Biel-
szowice udali się do Zawiercia, by 
zmierzyć się z tamtejszą Wartą. Biel-
szowiczanie musieli uznać wyższość 
gospodarzy, którzy wygrali 2:1.

Gospodarze od początku meczu 
zdołali wypracować sobie kilka do-
godnych okazji. W końcu w dziesią-
tej minucie spotkania, udało im się 
umieścić piłkę w siatce bielszowi-

czan. Zaledwie sześć minut później 
zawiercianie po raz drugi strzelili 
bramkę. Jeden z zawodników Warty 
wypuścił swojego klubowego kolegę, 
a ten posłał piłkę tuż obok Bechty. 
Jastrząb miał dobrą okazję w 30 mi-
nucie meczu – strzał bezpośredni  
z rzutu wolnego Mateusza Dembiń-
skiego nie zaskoczył jednak golkipe-
ra Warty.

Lepsza końcówka

Wawel Wirek podejmował w sobotę na 
własnym boisku Podlesiankę Katowice. Ru-
dzianie musieli uznać wyższość wicelidera 
tabeli, z którym przegrali 1:2.

Dobrze zaczęła to spotkanie ekipa z Ru-
dy Śląskiej. Już dwie minuty po gwizdku 
rozpoczynającym mecz, piłka po mocnym 
uderzeniu Lokaja z wolnego, odbiła się od 
poprzeczki, zaś po dobitce Piętonia przele-
ciała nad bramką. Zaledwie cztery minuty 
później strzelając z wolnego, umieścił fut-
bolówkę tuż przy słupku Grzywa i gospoda-
rze prowadzili 1:0. W 15 minucie meczu 
zawodnik Podlesianki znalazł się w sytuacji 

sam na sam z Gawlikiem, ale golkiper Wa-
welu zdołał wybić piłkę nad poprzeczkę. 
Później obie strony starały się wypracować 
okazje do strzelenia bramki, ale nie udało 
się ich wykorzystać i na przerwę gospoda-
rze schodzili z jednobramkową przewagą.

Na początku drugiej połowy Wawel bli-
ski był powiększenia prowadzenia. W 47 
minucie Grzegorz Kałużny minął bramka-
rza i w asyście obrońcy gości oddał strzał – 
piłka przeleciała nad poprzeczką. Siedem 
minut później skutecznie odpowiedzieli go-
ście – jeden z zawodników Podlesianki no-
życami wcisnął piłkę do bramki, doprowa-

Dobry początek…

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II niecelne bądź dobrze spisywał się 
między słupkami Pardela.

W drugiej połowie spotkania optycz-
na przewaga należała do zespołu gości. 
Urania starała się grać z kontry, jednak 
mimo przewagi liczebnej nie zdołała po 
raz drugi skierować piłki do siatki przy-
jezdnych. Nie uczynili tego także go-
ście i spotkanie zakończyło się skrom-
nym zwycięstwem kochłowiczan.
Urania Ruda Śląska – Przemsza Sie-

wierz 1:0 (1:0)
Urania Ruda Śląska: Pardela, R.

Grzesik, Gabryś, Jańczak, Mikusz 
(90’ P. Grzesik), Kornas, Musiał, Ba-
ron, Kamieński, Miszka (90’ Zawi-
sza), Zalewski.

Trener: Stanisław Mikusz.

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II Druga połowa meczu była bardziej 
wyrównana. W 79 minucie piłka po 
strzale z wolnego Morawca po rykosze-
cie wpadła do bramki i było 2:1. Osiem 
minut później ekipa z Rudy Śląskiej 
mogła doprowadzić do wyrównania, 
ale po strzale Skudlika piłka odbiła się 
od poprzeczki. 
KP Warta Zawiercie – Jastrząb Biel-

szowice 2:1 (2:0)
Jastrząb Bielszowice: Bechta – 

Gomoluch, Koniorczyk, Morawiec, 
Łukasik, Skudlik, Kaczmarek, He-
nisz, M. Dembiński, Janiak, Gier-
czak

Trener: Piotr Gierczak

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II dzając tym samym do remisu. W 60 minucie 
meczu podanie Grzegorza Kałużnego wy-
korzystał Lokaj. Uderzył on na dalszy słu-
pek, ale sparował bramkarz gości. Wraz 
z upływem czasu opadali z sił piłkarze Wa-
welu, a Podlesianka coraz ambitniej atako-
wała. W końcu w 87 minucie po wrzutce 
w pole karne, zawodnik gości, mimo asysty 
obrońców Wawelu, zdołał przyjąć piłkę i ude-
rzeniem umieścić ją w bramce gospodarzy, 
dając tym samym prowadzenie swojemu 
zespołowi.

Wawel Wirek – Podlesianka Katowice 
1:2

Wawel Wirek: Gawlik – Grzywa, Lo-
kaj, Kowalczyk, Jaromin, Piętoń, Kałuż-
ny G., K. Kałużny, Buchcik, Majnusz, 
Rogowski

Trener: Jarosław Zajdel

Górnik Zabrze przegrał 
przed własną publiczno-
ścią z Polonią Warszawa 
aż 0:4 (0:1).

Adam Nawałka (tre-
ner Górnika): – Gratula-
cje dla trenera za zwycię-
stwo. Taki wynik jest ab-
solutną rzadkością i daw-
no nie pamiętam, kiedy 
przegraliśmy w takich 
rozmiarach. Do drugiej 
bramki mecz faktycznie 
był otwarty z naszą prze-
wagą. Brakowało skutecz-
ności, nasza gra nie na-
bierała tempa. Po drugiej 
bramce przestaliśmy funk-
cjonować jako drużyna. 
Chcieliśmy ratować sytu-
ację grając trójką obroń-
ców, ale przytrafiały nam 
się bardzo duże błędy 
i przeciwnik skrzętnie je 
wykorzystał. 

Musimy jutro wrócić do 
swoich obowiązków, nie 
opuścimy głów, bo za ty-
dzień gramy kolejne spo-
tkanie. Jestem przekona-
ny, że drużyna potrafi zre-
generować się psychicznie 
i mentalnie, i przystąpić 
do meczu z Pogonią tak, 
jak  do meczów z Ruchem 
czy Zagłębiem.

Piotr Stokowiec (tre-
ner Polonii): – To był 
bardzo dobry mecz w wy-
konaniu obu drużyn. Wy-
nik wskazuje na to, że 
Górnik przegrał z krete-
sem, ale do strzelenia 
drugiej bramki mecz mógł 
się potoczyć inaczej. De-
cydowały momenty, prze-
wagę miał Górnik, ale my 
też groźnie atakowaliśmy. 
Tak się mecz ułożył – ani 
Górnik nie był tak słaby, 
ani my tacy mocni. Zreali-
zowaliśmy plan, skutecz-
ność nam dopisywała. Li-
czono nam mecze bez 
zwycięstwa, ale ja wierzy-
łem w drużynę. Cieszę się 
z dobrego spotkania, je-
stem zadowolony z gry 
i wyniku.
Górnik Zabrze – Polo-
nia Warszawa 0:4 (0:1)

0:1 – Przybecki 9’
0:2 – Kiełb 67’
0:3 – Gołębiewski 84’
0:4 – Gołębiewski 89’
Górnik: Skorupski – 

Olkowski, Danch, Sze-
weluchin, Gancarczyk 
(72’ Nowak) – Nakoul-
ma, Iwan, Przybylski, 
Bonin (60’ Jeleń) – 
Kwiek – Zachara (72’ 
Mosznikow).

Wraki
po raz szósty!

Zapraszamy

W środę 15 maja szkolna dru-
żyna ZS nr 5 reprezentująca Ru-
dę Śląską rozegrała turniej półfi-

nałowy o mistrzostwo woje-
wództwa śląskiego.

Turniej został przeprowadzo-

O włos od awansu
Sport szkolny – piłka nożna ny na rewelacyjnym kompleksie 

sportowym w Knurowie i był 
prowadzony systemem pucharo-
wym. W pierwszym meczu wy-
stąpiła drużyna gospodarzy, któ-
ra nie dała szans reprezentacji 
Piekar Śląskich (4:1) i tym sa-
mym pewnie weszła do finału 
turnieju. W drugim meczu nasi 
chłopcy dzielnie walczyli z re-
prezentantami Lublińca. Na po-
czątku rudzianie stracili bramkę, 
ale potem strzelili trzy i ostatecz-
nie wygrali 3:2. Następnie w ma-
łym finale Lubliniec pokonał 4:1 
reprezentantów Piekar, zajmując 
tym samym trzecie miejsce 
w turnieju.

W finale z gospodarzami grało 
się bardzo ciężko. Raz za razem 
odbywały się ataki to na jedną, to 
na drugą bramkę. Rudzianie stra-
cili pierwszą bramkę, ale dość 
szybko wyrównali i nadzieje na 

wygraną odżyły. Po kilku następ-
nych akcjach znowu stracili go-
la, by za chwilę wyrównać na 
2:2. Po chwili reprezentacja ZS 
nr 5 zdobyła nawet trzecią bram-
kę, której sędzia ze znanych tyl-
ko sobie powodów nie uznał. 
Mecz zakończył się więc remi-
sem i zadecydowały rzuty karne, 
które są zawsze loterią. W nich 
niestety naszym zawodnikom 
zabrakło szczęścia. Ostatecznie 
w turnieju wygrała i awansowała 
do finałów wojewódzkich szkoła 
z Knurowa, a rudzianie musieli 
zadowolić się drugim miejscem, 
mimo bardzo dobrej postawy na-
szych zawodników.

Skład drużyny: Matuszczyk, 
Kostka, Drobina, Badura, Szol, 
Szulc, Paliński, Noculak, Gu-
nia, Jendruś.

Zdobywcy bramek: Szol 3, 
Jendruś i Matuszczyk.

Rudzianom niewiele zabrakło, by awansować do dalszej części rozgrywek. Foto: Arch.

Już 26 maja o godzinie 10.00 
rozpocznie się kolejna, szósta już 
edycja Wrak RACE Silesia. Im-
preza, jak zwykle, odbędzie się 
na torze DAKAR DRIFT w Ru-
dzie Śląskiej przy ulicy Ratowni-
ków 1.

W morderczym wyścigu wezmą 
udział zarówno zaprawieni w boju 
zawodnicy Wrak RACE Silesia 
jak i nowi uczestnicy. Czeka nas 
dziewięć emocjonujących wyści-
gów, w których pojedzie 60 samo-
chodów.

W trakcie zawodów na ścianie 
budynku znajdującego się na torze 
powstanie graffiti. Spragnieni do-
datkowych emocji będą mogli 
sprawdzić swoje siły w paintballu.

Organizatorzy nie zapomnieli 
także o najmłodszych. Będą mogli 
oni pobawić się na miniplacu za-
baw, pomalować samochód oraz 
zasiąść za kierownicą prawdziwe-
go samochodu rajdowego, buggy 
oraz gokarta.

Kibice – posiadacze biletów 
wezmą udział w losowaniu, w któ-
rym będzie można wygrać:

10 karnetów na przejażdżki po 
torze pojazdem typu buggy na to-
rze DAKAR DRIFT

1x wpisowe + samochód na ko-
lejną eliminację

1x przejażdżka samochodem 
rajdowym z Marcinem Klukow-
skim

Bilety dostępne będą w kasie na 
terenie zawodów w cenie 7 zł oraz 
w sieci kup-bilet.pl

Zawody zakończą się uroczy-
stym rozdaniem nagród, które od-
będzie się o godzinie 17.00.
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Łucznictwo

Udane strzelanie
?

Zapasy

Kolejne awanse zapaśników
19 maja w Myślenicach roze-

grane zostały eliminacje regional-
ne do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży Łódzkie 2013 w zapa-
sach w stylu wolnym i zapasach 
kobiet. Awans do finałów OOM, 
które rozegrane zostaną w poło-
wie lipca w Zgierzu, uzyskiwali 
zawodnicy i zawodniczki zajmu-
jący miejsca I-II w swoich katego-
riach wagowych. Spośród repre-
zentantów Slavii udało się to pię-
ciu zawodnikom i jednej zawod-
niczce. Pierwsze miejsca w swo-
ich kategoriach wagowych zajęli: 
Tomasz Kitel (54 kg) i Kamil 
Krzewina (63 kg), drugie miejsca 

Dawid Strzałka (50 kg), Korne-
liusz Janeczko (69 kg) i Dariusz 
Góźdź (85 kg).

Wśród dziewcząt drugie miejsce 
w kategorii do 56 kg wywalczyła 
Weronika Stachowicz.

Przypomnijmy, że kwalifikacje 
podczas Pucharu Polski uzyskało 
wcześniej sześciu chłopców i trzy 
dziewczyny, tak więc w zapasach  
w stylu wolnym ZKS SLAVIA Ru-
da Śląska będzie reprezentowany 
przez jedenastu zawodników i bę-
dzie najliczniejszą ekipą na olim-
piadzie, dziewczęta natomiast poja-
dą do Zgierza w czteroosobowym 
składzie.

W Myślenicach wystartowali 
także zapaśnicy Pogoni. W elimi-
nacjach do OOM Łódzkie 2013  
w stylu wolnym dobrze zaprezen-
towali się: Marek Noga (85 kg), 
który zdobył złoty medal oraz Syl-
wester Lewandowski (100 kg), 
który  również wywalczył pierwsze 
miejsce.

Natomiast wcześniej, 17 i 18 ma-
ja również w Myślenicach, odbył 
się ogólnopolski turniej zapaśniczy 
młodzików. Zawodnicy KS Pogoń 
Ruda Śląska zdobyli: Michał Kare-
ciński – medal srebrny, Kamil Za-
krzewski – medal brązowy, Mate-
usz Skiba – medal brązowy.

Pływanie

Ratownicze Grand Prix

?

?

REKLAMA

Bartłomiej Rymarz na pierwszym stopniu podium. Foto: Arch.

W Ogólnopolskich Zawodach Łucz-
niczych Dzieci i Młodzików o Puchar 
Starosty Jędrzejowskiego rozegranych 
w sobotę 18 maja na stadionie „Naprzo-
du” w Jędrzejowie, do sprawdzianu 
przystąpiło ponad 100 młodych zawod-
niczek i zawodników z klubów łuczni-
czych kilku województw. W ich gronie 
znalazła się również czwórka rudzkich 
„Grotowców”: Justyna Wyciślik, Bar-
tłomiej Rymarz oraz bracia: Mateusz 
i Szymon Porębscy.

Bartłomiej Rymarz startujący w kate-
gorii „Młodzik” osiągnął na odległości 
40 m  310 pkt. (rekord życiowy), do 
których na odległości o połowę krótszej 
dorzucił 319 pkt., co w sumie przełoży-
ło się na 629 pkt., dzięki czemu zajął 
pierwsze miejsce w zawodach w swojej 
krótkiej karierze łuczniczej! Trzeba do-
dać, iż rezultaty osiągnięte przez Bartka 
na początku sezonu łuczniczego na to-
rach otwartych, stanowią dobry progno-
styk przed jego najważniejszymi zawo-
dami łuczniczymi w tym roku, tj. wrze-
śniowymi Mistrzostwami Polski oraz 
Mistrzostwami Makroregionu.

Justynie Wyciślik startującej w kate-
gorii „Młodziczka” poszło trochę gorzej, 
ponieważ uplasowała się ostatecznie na 
14 pozycji, choć trzeba przyznać, że 
konkurencja była bardzo wyrównana.

W kategorii „Młodzik Starszy”, Ma-
teusz Porębski osiągając na odległości 
50 m 299 pkt., dodał na odległości 30 m 
306 pkt., czyli zdobył w sumie 605 pkt., 

dzięki którym uplasował się ostatecznie 
na bardzo dobrym drugim miejscu. Jego 
brat Szymon, zdobywając 294 pkt. na 
odległości 50 m oraz 281 pkt. na odle-
głości 30 m, w ostatecznej klasyfikacji 
zajął przyzwoite piąte miejsce. Straty 
punktowe za zera i dwójeczki nie po-
zwoliły Mateuszowi wygrać, a Szymo-
nowi zająć lepszej pozycji w zawo-
dach.

W sobotę na torach łuczniczych 
„Stelli” w Kielcach blisko 150 zawod-
niczek i zawodników wystartowało w II 
Rundzie Pucharu Polski w łucznictwie. 
Nasz klub reprezentowała stała para: 
Agata Wylężek w kategorii „Łuk olim-
pijski – Juniorka” oraz Adam Ścibski 
w kategorii „Łuk olimpijski – Senior.” 
Po kwalifikacjach Agata zajęła siódme 
miejsce, zaś Adam został rozstawiony 
z numerem 23. 

Bezpośrednio po kwalifikacjach 
przeprowadzono finałowe pojedynki in-
dywidualne, w których nasi zawodnicy 
startowali ze zmiennym powodzeniem. 
Agata utrzymała niezłą dyspozycję 
strzelecką z poprzednich zawodów, ule-
gając dopiero w 1/4 finału, dzięki cze-
mu zawody zakończyła na bardzo do-
brej szóstej pozycji, utrzymując się 
w czołówce ogólnej klasyfikacji Pucha-
ru Polski. Natomiast Adamowi dość pe-
chowo nie udało się wygrać swojego 
pierwszego pojedynku, w związku 
z czym w ostatecznej klasyfikacji zawo-
dów został ujęty na 43 miejscu.

18 maja w Świdwinie odbyła się 
II runda Grand Prix Polski w Ra-
townictwie Wodnym.

Po udanej I rundzie przyszedł 
czas na jeszcze bardziej udaną 
rundę II. Rudzcy ratownicy zdo-

byli bowiem jedenaście medali.
Najbardziej utytułowaną za-

wodniczką w kategorii Junior 
Młodszy została Magdalena Sku-
dlik, wygrywając wszystkie trzy 
konkurencje.

Zwyciężczynią w kategorii Ju-
niorów została Anna Nocoń zdo-
bywając cztery medale 
(3-1-0) w kategorii Junior, oraz 
dwa medale (0-1-1) w kategorii 
OPEN, co pozwoliło zająć jej dru-
gie miejsce wśród wszystkich za-
wodniczek (kategoria OPEN).

Brązowe medale wywalczyli  
Olaf Grabarczyk w kategorii holo-
wanie manekina na 50 m oraz 
sztafeta kobiet 4x50 z pasem 
w składzie: Magdalena Skudlik, 
Aleksandra Spodzieja, Agata Wy-
ciślik, Anna Nocoń.

Srebrny medal dla Śląska zdo-
był Mateusz Niegot, płynąc na 
drugiej zmianie sztafety 4x50 
z pasem.

Wszyscy zawodnicy kilkukrot-
nie zajmowali miejsca w pierwszej 
dziesiątce zawodów, co jest bar-
dzo dobrym prognostykiem przed 
zbliżającymi się mistrzostwami 
Polski w czerwcu.

W piątek 10 maja w Gliwi-
cach rozegrano czwartą, finało-
wą edycję Ligi Klubów Śląskich 
rocznika 2000. UKP Ruda Ślą-
ska reprezentowali w niej: Pau-
lina Gluzińska, Marta Mędrela, 
Karolina Pawera, Agata Prze-
gendza, Gabriela Surmiak, 
Oskar Cyza, Daniel Dąbrowski, 
Albert Kasprzyk, Szymon Siecz-
ko i Kamil Walessa. Opiekę nad 
młodymi pływakami sprawowa-
li trenerzy – Jan Barucha i Da-
niel Weselak.

Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje występ sztafet. Szta-
feta mieszana 8x50 m stylem 
dowolnym zajęła drugie miejsce 
z czasem: 4:09.24, a sztafeta 
4x100 m stylem zmiennym 

chłopców uplasowała się na 
trzecim miejscu, osiągając czas: 
5:07.15.

Indywidualnie najlepiej za-
prezentował się Daniel Dą-
browski, który dwukrotnie sta-
nął na podium – zajął drugie 
miejsce przepływając 50 m sty-
lem klasycznym z czasem 
5:07.15 oraz trzecie na 200 m 
stylem zmiennym osiągając 
czas: 2:35.84.

W klasyfikacji generalnej UKP 
Ruda Śląska zajął piąte miejsce 
wśród wszystkich klubów uczest-
niczących w lidze, a Daniel Dą-
browski znalazł się w pierwszej 
dziesiątce najlepszych zawodni-
ków – sklasyfikowano go na 
ósmym miejscu.

Pływanie

UKP piąty w lidze klubów

II runda Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym okazała się być lepsza dla rudzkich 
ratowników niż I runda. Foto: Arch.
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