Dzień Dziecka na rynku – str. 15
www.wiadomoscirudzkie.pl

Dziś
w numerze:

29 maja
(środa)
2013 r.

Nr 22/1073
ISSN 1232-0560

NAKŁAD 20 TYS.

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Dzień
Samorządowca

Milion złotych z budżetu miasta otrzyma Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. Rudzcy radni podjęli uchwałę w tej sprawie. Dzięki dokapitalizowaniu Szpitala Miejskiego jeszcze w tym roku ruszą prace
modernizacyjne.

str. 3

Będzie remont szpitala!

Jeszcze w tym roku ruszą prace modernizacyjne. 

– Dzięki remontom będziemy mogli zwiększyć zakres świadczeń, które szpital będzie mógł w przyszłości
kontraktować. Poprawi się też jakość świadczonych usług medycznych oraz polepszone zostaną warunki hospitalizowania pacjentów –
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Foto: arch

W ramach remontu na Oddziale
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
wykonany zostanie remont łazienek
i toalet, w tym w szczególności wymiana armatury, podłóg, drzwi,
i oświetlenia. W salach chorych
i korytarzach naprawione zostaną
również posadzki. Tam też ułożone
zostaną nowe wykładziny oraz za-

montowane będzie nowe oświetlenie. Ważnym elementem inwestycji
będzie także modernizacja pokoju
zabiegowego oraz sali pooperacyjnej. Ponadto w ramach oddziału zostanie wyodrębniony gabinet lekarski, gdzie będą odbywały się badania pacjentów przyjmowanych na
oddział. Jak deklarują władze szpitala, cały oddział będzie też malowany. Docelowo remont związany
jest także z przeniesieniem Oddziału
Otolaryngologicznego i dalszym
rozwojem Ośrodka Perinatologicznego.
Co ważne, w planach jest zlokalizowanie możliwie największej liczba poradni przyszpitalnych w jednym miejscu, aby korzystanie z nich
było łatwiejsze dla pacjentów i nie
musiało wiązać się z błądzeniem po
rozległych korytarzach szpitala. Dodatkowe pieniądze z budżetu miasta
zostaną więc przeznaczone na remont ostatniej kondygnacji budynku, w którym wcześniej mieściły się
poradnie specjalistyczne.
– Na ostatnim piętrze wszystkie
pomieszczenia wymagają naprawy
tynków, malowania ścian i sufitów,
naprawy posadzek betonowych i wymiany wykładzin – wylicza wiceprezes szpitala, Agnieszka Kozak.
– Aby remont tej kondygnacji mógł

być realizowany, w ubiegłym roku
musieliśmy we własnym zakresie
wykonać remont dachu – dodaje.
Szpital przygotowuje się też do
modernizacji pomieszczeń Ośrodka
Perinatologicznego. Aktualnie przygotowywana jest koncepcja, dzięki
której między innymi zwiększona
zostanie liczba łóżek dla kobiet
w ciąży oraz przybędą kolejne stanowiska przeznaczone na intensywną terapię noworodka.
Do tej pory w spółce Szpital Miejski miasto posiadało 25.315 udziałów. Podjęta przez radnych uchwała
zakłada, że do spółki wniesionych
zostanie kolejnych 1000 udziałów
o wartości 1 tys. zł każdy. Co za tym
idzie, kapitał zakładowy rudzkiego
szpitala zwiększony zostanie o kolejny milion złotych i będzie wynosił 26.315.000 zł.
Warto dodać, że w zeszłym roku,
po raz pierwszy w ciągu dotychczasowej działalności Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, spółka
odnotowała dodatni wynik finansowy. W roku 2012 osiągnięto zysk
w wysokości 253,9 tys. zł. W poprzednich latach działalności spółka
przynosiła natomiast straty, odpowiednio 672,7 tys. zł w roku 2011
i 4,7 mln zł w roku 2010.

Czekają na
plac zabaw
str. 7

Kolejne
czworaczki
str. 8

KP
REKLAMA

NOWOŚĆ:
ślub w plenerze!

Tydzień
Profilaktyki
str. 11

www.pwsenator.cdx.pl

Wraki po raz
szósty!
str. 31

2

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 29.05.2013

KRONIKA
TYGODNIA

TEMAT TYGODNIA

Telefon odzyskany
Dzięki pracy halembskich
policjantów wartościowy telefon, skradziony na początku
kwietnia, wrócił do właściciela. Do kradzieży doszło na basenie, gdzie chwila nieuwagi
wystarczyła, by złodziej skradł
urządzenie warte prawie 2400
złotych. Telefon odnaleziono
i zabezpieczono, a 37-letni
mieszkaniec Zabrza, który go
ukradł, został zatrzymany.

Za dużo alkoholu
Zbyt głośne zachowanie
grupy młodych ludzi sprawiło,
że mieszkańcy ul. Chrobrego
zadzwonili do dyżurnego straży miejskiej i zgłosili zakłócenie spokoju. W trakcie prowadzonych wyjaśnień, na miejscu
strażnicy miejscy zauważyli,
że jedna z dziewcząt odpowiada na pytanie w sposób nielogiczny i zatacza się. W jej krwi
wykryto 0,92 promila alkoholu. Strażnicy chcieli przewieźć
dziewczynę na Izbę Wytrzeźwień. Na „ratunek” nieletniej
ruszył 22-latek, który wtargnął
przed radiowóz i próbował na
niego wskoczyć. W jego krwi
wykryto 1,54 promila alkoholu. Oboje zostali odprowadzeni do Izby Wytrzeźwień.

Wypadek na Bykowinie
W niedzielę na skrzyżowaniu
ulic ks. Potyki i Szewczyka
doszło do wypadku z udziałem
pijanego kierowcy. Potrącona
została kobieta, którą z poważnymi urazami głowy i nóg odwieziono do szpitala. 24-letni
sprawca wypadku poruszał się
nissanem sunny. Sprawą zajmie się teraz prokuratura.

Statystyki
Urodzenia 
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody 

– 40
– 40
– 12
–6

Przystanek PaT Ruda Śląska! – takie pełne radości okrzyki można było usłyszeć z ust młodych ludzi, podczas oficjalnego
powitania uczestników tegorocznego Śląskiego Przystanku PaT organizowanego w Rudzie Śląskiej już po raz czwarty. Chętni
z całego Śląska przyjechali w sobotni poranek do Rudy Śląskiej na regionalne spotkanie młodzieży, by spędzić czas ze swoimi
rówieśnikami i uczestniczyć w wybranych przez siebie warsztatach.

Święto profilaktyki
Agnieszka Pach – agnieszka.pach@wiadomoscirudzkie.pl

– Ruda Śląska jest wyjątkowym
miastem w Polsce. W ogólnopolskim programie PaT utworzyła
swój autorski podprojekt PaS.
Ma on podobną filozofię – fundamentem są młodzi ludzie, którzy
chcą stanąć w jednym szeregu, by
promować modę na coś, co modne nie jest – modę na życie bez
uzależnień – tłumaczy Grzegorz
Jach, autor programu PaT. – Dziś
w Rudzie Śląskiej jest święto profilaktyki, ale nie ulotek i pogadanek, tylko profilaktyki żywej
i twórczej – profilaktyki człowieka – dodaje.
– W rudzkim projekcie PaS staramy się przede wszystkim pomagać innym przez sztukę, czyli różne formy wyrazu artystycznego.
Naszą grupą docelową jest młodzież. Najważniejszym filarem
PaT-u i PaS-u jest to, że młodzi
pokazują to wszystko młodym.

Młodzi grają dla młodych i to jest
tak naprawdę najważniejszą wartością w tych programach – mówi Bartosz Maksimczyk, lider
PaT-u w Rudzie Śląskiej.
Pierwsza część sobotniego spotkania opierała się na warsztatach. Każdy z uczestników mógł
sam wybrać w jakich zajęciach
chce uczestniczyć. A lista propozycji była bardzo długa. Organizatorzy wyszli z prawie 30 propozycjami różnych warsztatów.
Młodzież mogła m.in. uczestniczyć w zajęciach tańca, uczyć się
beat boxu, tworzyć graffiti, czy
też stworzyć coś z niczego.
– Do naszej szkoły przyszedł
pan policjant, który pokazał nam
to miejsce i co tutaj się dzieje.
Bardzo mnie to zaintrygowało,
więc przyjechałam – mówi Kornelia, jedna z uczestniczek, która
podczas spotkania zdecydowała

W czwartym Przystanku PaT uczestniczyła młodzież z całego Śląska.

się wziąć udział w warsztatach
teatralnych.
Na zakończenie dnia przyszła
pora na koncerty finałowe, podczas których uczestnicy warszta-

Foto: AP

tów prezentowali swoim kolegom to, nad czym pracowali
w ciągu całego dnia. Każdy podkreślał, że warto było tu przyjechać.

Zdaniem mieszkańców

Czy PaT jest dobrą formą profilaktyki dla młodzieży?
Patrycja Hanusiak: – Myślę, że taka forma profilaktyki wśród młodzieży jest dobra. Uważam też,
że działania profilaktyczne wśród młodzieży są potrzebne. PaT to dobry sposób na profilaktykę. Ludzie w ten sposób bardziej się ze sobą łączą. Forma
warsztatów bardzo do mnie przemawia. Podoba mi
się, że można robić coś razem.
\
Karolina Kukiełka: – Myślę, że PaT to bardzo
ciekawy sposób zorganizowania młodzieży czasu,
żeby nie siedziała tylko przed komputerami, czy piła
po kątach, tylko rozwijała swoje zainteresowania.
Każdy powinien mieć jakąś pasję. Podoba mi się
forma warsztatów, sama biorę w nich udział. Myślę,
że profilaktyka w takich sprawach jest potrzebna.

Daria Rodak: – Wydaje mi się, że PaT jest potrzebny, bo możemy z innej strony poznać profilaktykę
i sprawdzić się. Podoba mi się, że organizatorzy podchodzą do młodzieży proponując formę warsztatów.
Dzięki temu mogę zobaczyć, czy jestem w tym dobra
i czy podoba mi się to. Wydaje mi się, że profilaktyka
jest dobra i potrzebna.
Grzegorz Nguyen Khac: – PaT to dobry sposób
profilaktyki dla młodzieży. Można się tu czegoś nauczyć
i wykazać w różnych dziedzinach. Warsztaty to ciekawy
pomysł, gdyż można wykorzystać swój wolny czas w dobry sposób, nie marnując go. Profilaktyka jest potrzebna, uzależnienia to codzienny problem i każdy może w
nie wpaść.

REKLAMA
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ZBLIŻENIA
– 23 czerwca 2000 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, upamiętniając dziesięciolecie odrodzenia się samorządu w Polsce, podjął uchwałę ustanawiającą 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego – tak uroczystą galę otworzył prowadzący Grzegorz Poloczek. Tego dnia w Rudzie
Śląskiej swoje święto obchodzili pracownicy samorządowi.

Dzień Samorządowca
Magdalena Szewczyk – magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów, została odznaczona
Rudzkim Kamratem.
Foto: MS

– Dzisiaj wyjątkowe święto –
Dzień Pracownika Samorządowego,
czyli wszystkich urzędników pracujących w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych podległych miastu – mówiła prezydent
Grażyna Dziedzic, która zaprosiła
pracowników na uroczyste obchody
do MCK-u.

– Ważne, że pracownicy rozwiązują
różnorodne problemy, a mieszkańcy są
coraz bardziej zadowoleni z ich pracy.
Tym bardziej, że nie jest to praca łatwa.
Dlatego chciałabym podziękować za
ich zaangażowanie i za to, że wkładają
serce w to, co robią – dodała.
– Samorządność to idea , która oparta jest na wyznaczaniu celów, zadań, na

kontrolowaniu ich, ale samorządności
nie byłoby, gdyby nie wasz aktywny
udział – mówił do przybyłych gości Jarosław Wieszołek, przewodniczący Rady Miasta. – Dziękuję za to, że krzewicie tę ideę – dodał.
Podczas imprezy wyróżniający się
pracownicy nagrodzeni zostali za różnorodne postawy i osiągnięcia. Wręczono między innymi Rudzkie Kamraty, nadawane zasłużonym dla miasta –
i tak odznakę otrzymała Ewa Wyciślik,
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Barbara
Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału
Dróg i Mostów, Jerzy Jezusek, główny
specjalista w Wydziale Oświaty oraz
Andrzej Piotrowski, naczelnik Kancelarii Rady Miasta.
– Jestem bardzo szczęśliwa – ta nagroda to dla mnie duży zaszczyt. Pracuję długo w samorządzie, więc cieszę się,
że zostało to docenione i myślę, że moja
praca będzie nadal tak owocna, jak do
tej pory – mówiła Ewa Wyciślik, dla

Michał Więckowski, zwycięzca w kategorii „Frontem do klienta”.

której rok ten jest wielkim wyzwaniem,
przez uchwaloną „ustawę śmieciową” .
– Jeśli chodzi o ustawę, to dopiero początek drogi. Pierwsze etapy już za nami, ale przed nami długa droga. Mam
nadzieję, że wspólnie z mieszkańcami
udźwigniemy ten ciężar. Ja tę pracę
bardzo lubię, więc wierzę, że dotrwam
do końca – dodała naczelnik.
– Czuję się szczęśliwy, ale jednocześnie nieco onieśmielony, bo wydaje mi
się, że może są osoby godniejsze uhonorowania – o swoim sukcesie skromnie
mówił Andrzej Piotrowski. – Pełnimy
rolę służebną, dlatego staram się cały
czas pamiętać, po co jesteśmy. Myślę,
że odznaka będzie bodźcem do większych wysiłków na rzecz mieszkańców
miasta – obiecał.
W Urzędzie Miasta odbył się również konkurs „Sami o sobie”, w którym

Foto: MS

pracownicy wybierali między sobą faworytów w czterech kategoriach: „Pomocna dłoń”, „Frontem do klienta”,
„Klasa sama w sobie” i „Siła charakteru”. W konkurencjach wygrali kolejno:
Mariusz Łanowy, Michał Więckowski,
Ewa Dobrzyk i Grzegorz Soluch.
Poza częścią oficjalną uroczystość
uświetnił wspólny występ Grzegorza
Poloczka wraz z radnymi Józefem
Osmendą oraz Witoldem Hanke, a do
tańca porwały latynoamerykańskie
dźwięki w wykonaniu zespołu „eM
Band” z Jaworzna.
Czego pracownikom samorządowym
życzy pani prezydent?: - Życzę, żeby
posłowie tworzyli dobre prawo. By
wprowadzane przez nich poprawki
ulepszały przepisy, a nie je komplikowały, co utrudnia wdrażanie ich w życie.
REKLAMA
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Jestem Polakiem
i Europejczykiem

Dorosłe przedszkole
Na niekonwencjonalny pomysł
wpadli nauczyciele z Przedszkola
nr 47 na Bykowinie. Podczas występów z okazji Dnia Dziecka to
zazwyczaj najmłodsi prezentują się
swoim opiekunom. W czwartek
postanowiono jednak zamienić się
rolami i w przedstawieniu „Czerwony Kapturek” wzięli udział rodzice.
– Uważam, że taki występ to na
pewno duża radość dla rodziców.
Obserwując próby zauważyłam, że
sprawia im wielką przyjemność
możliwość zrobienia czegoś dla
swoich dzieci – tłumaczy Mirosława Muskietorz, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 47. – Organizujemy taki występ już drugi raz. W tamtym roku odgrywany był „Kopciuszek”– dodaje.

Mój syn cieszy się z tego, że jego
mama będzie występować – mówi
Monika Lech, biorąca udział
w przedstawieniu.
RP

Polska to Europa – wiedzą o tym
rudzkie przedszkolaki, które wzięły
udział w konkursie wiedzy o Unii
Europejskiej. Konkurs ten to trzecia edycja z cyklu propagowania
idei Zjednoczonej Europy z zachowaniem tożsamości narodowej i regionalnej. Organizatorem konkursu
jest Miejskie Przedszkole nr 19 na
Wirku.
– Kierując się zasadą, że przechodzimy od tego, co najbliższe dziecku
– region, ojczyzna – do tego, co dalekie, czyli Europa, przez cały rok
dzieci poznawały różne kraje Unii
Europejskiej, a teraz w przeprowadzonym konkursie mogły wykazać
się zdobytą wiedzą. Do konkursu
zgłosiło się dziewięć przedszkoli,
wszystkie drużyny były świetnie

też chętnie to robią – tłumaczy
Natalia Kąckowska, która wraz
z dziećmi przekazała skrzynię.
Cała akcja przebiega pod hasłem EKO – zbiórka dla Burka.
Pojemniki
można
znaleźć
w Urzędzie Miasta. Do 7 czerwca można w nich składać nie tylko karmę, ale i koce, zabawki,
smycze oraz obroże.
Agnieszka Pach

Dzieci samodzielnie wykonały wszystkie pojemniki.

Dzieci reagowały bardzo żywiołowo na to, co działo się na scenie.

Rodzice do występu przygotowywali się prawie dwa miesiące.
– To fajna przygoda. Mam nadzieję, że dzieci będą zadowolone.

Foto: RP

Przedszkolaki były świetnie przygotowane do konkursu.
Foto: MHS

przygotowane, co świadczy o tym, że
poznanie zagadnień dotyczących
Europy może dostarczać interesujących, pożytecznych wiadomości
i umiejętności, a przede wszystkim
dobrej zabawy – mówią Grażyna
Pyka i Ewa Langner z Miejskiego
Przedszkola nr 19.
Monika Herman-Sopniewska

Dorzuć się dla zwierząt
Chęć pomocy i miłość do
zwierząt towarzyszyła dzieciom
z Miejskiego Przedszkola nr 4
w Nowym Bytomiu, które samodzielnie przygotowały pojemnik na karmę dla zwierząt.
Zebrane w niej dary zostaną
przekazane
podopiecznym
schroniska „Fauna”. Grupa
przedszkolaków
przekazała
w poniedziałkowy poranek (20

maja) jeden z pojemników na
ręce wiceprezydent Anny Krzysteczko.
– Każda grupa, z wyjątkiem
maluchów, przygotowała takie
właśnie pojemniki. Dzieci mogą
pokazać, że chcą pomagać i mogą też prosić o pomoc dorosłych,
którzy dobrym przykładem mogą
służyć dzieciom. Jak dzieci widzą,
że dorośli pomagają, wtedy sami

Foto: AP

Do-re-mi

Kącik adopcyjny
Beti to około 8-letnia malutka suczka, która po śmierci właściciela trafiła do schroniska razem ze swoją córką. Beti już od pierwszego dnia okropnie przeżywa pobyt w schronisku. Jej córka znalazła już dom, Beti została
sama. Jest przerażona ilością psów, które ją otaczają. Pilnie poszukujemy
dla niej nowego domu. Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.
REKLAMA

Dzieci prezentowały na scenie przeróżne talenty.

Były tańce, śpiewy i dobra zabawa. W środę dzieci niepełnosprawne
na scenie MCK-u pokazywały, jak
wiele talentów i różnorodnych
umiejętności posiadają. Po raz szósty odbył się bowiem Festiwal Artystyczno-Wokalny „do-re-mi”. Jego
organizatorem było Miejskie Przedszkole nr 12 na Goduli z Oddziałami
Integracyjnymi.
– Tego typu festiwal ma wiele

aspektów. Najważniejsze jest to,
że propagujemy w ten sposób
ideę integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.
Dodatkowo festiwal to forma
promocji osiągnięć opiekuńczodydaktycznych, które mają miej-

Foto: SH

sce na co dzień w zakamarkach
szkół, przedszkoli i ośrodków.
One nie są widoczne na pierwszy
rzut oka, a taki festiwal pozwala
społeczeństwu, rodzinom i przyjaciołom pokazać jakie są efekty
codziennej pracy z tą młodzieżą
i z tymi dziećmi – mówiła Irena

Danch, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi.
Dla dzieci występ był przede
wszystkim formą dobrej zabawy.
– Będę tańczyć z Patrykiem

„My zdrowe dzieci”. Bardzo się
cieszę, że wystąpię – opowiadała

z uśmiechem na twarzy dziewięcioletnia Kinga.
Sandra Hajduk
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Zanim na świecie pojawi się bobas
Ciąża jest pięknym czasem
oczekiwania. W tym okresie pojawia się również wiele pytań
i niepewności związanych z wychowaniem malucha, który lada
moment pojawi się na świecie.
Aby rozwiać wątpliwości przyszłych rodziców, przez całą niedzielę w C.H. PLAZA liczni eksperci udzielali bezpłatnych porad.
– Chcemy uświadomić kobietom jak ważne są badania. Oprócz
tego chcemy zachęcić je, by skorzystały z porad. W trakcie rozmów z naszymi ekspertami wielu
z nich może je uspokoić. Wiele
mam boi się ciąży i macierzyństwa. Po to są nasi eksperci, żeby
rozwiać te wątpliwości – o celach
akcji opowiadała Anna KuranMadej.

W trakcie akcji „Szczęśliwa
mama = szczęśliwe dziecko” organizowanej przez Fundację
„Szczęśliwe
Macierzyństwo”
Odety Moro-Figurskiej, przyszłe
mamy mogły bezpłatnie skorzystać z badań USG i USG 4D. Młodzi rodzice mieli okazję spytać
o poradę ekspertów z zakresu dietetyki, czy też spotkać się z położną i przedstawicielami szkoły rodzenia. Rodzice mogli również
przećwiczyć udzielanie pierwszej
pomocy niemowlęciu.
– Chciałabym skorzystać z badań USG, jak chyba większość pań.
Myślę, że jest to fajna akcja dla
mam, które mogą się dowiedzieć
czegoś więcej od innego lekarza
i specjalistów – mówiła Anna Milewicz, jedna z uczestniczek.
Agnieszka Pach

Profilaktyczny dzień w ZSP nr 5

Młodzież mogła między innymi nauczyć się podstaw masażu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr
5 na Nowym Bytomiu czynnie włączył
się w panujący w mieście Tydzień Profilaktyki. Z tej okazji w placówce odbył się
Szkolny Dzień Profilaktyki. Zainaugurowano go w poniedziałek Mistrzostwami
Miasta Ruda Śląska w Pływaniu Szkół
Ponadgimnazjalnych. W środę natomiast
młodzież mogła wziąć udział w specjalnie przygotowanych wykładach i warsztatach.
– Przygotowaliśmy cykl wykładów
i warsztatów. Katarzyna Świerzyńska

Foto: SH

opowie młodzieży o używkach w ujęciu
chemicznym, a Barbara Kocyła przedstawi jakie zagrożenia wynikają ze stanu
powietrza w związku z niską emisją gazów cieplarnianych. Poruszymy także
bardzo modny ostatnio temat żywności
modyfikowanej. Dodatkowo uczniowie
mogą brać czynny udział w warsztatach
z masażu, kosmetologii i wizażu oraz spirometrii – mówiła Aneta Dzidek, współorganizatorka Szkolnego Dnia Profilaktyki.
Sandra Hajduk

STARE!!!!

W skrócie

Święto rodziny
Urząd Miasta zaprasza na obchody Metropolitalnego Święta
Rodziny „Rodzina Wiarygodna”,
w ramach których odbędzie się
festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Imprezę zaplanowano na 29 maja w godzinach 16.00-18.00 w ogrodach
Miejskiego Centrum Kultury.
0

Rusza GroT

Przyszli rodzice chętnie korzystali z porad specjalistów. 

Foto: AP

Dzień bez papierosa
„Zakaz reklamy i promocji tytoniu” – pod takim hasłem w piątek
(31 maja) obchodzony będzie Światowy Dzień bez Tytoniu. W naszym
mieście o sukces tej akcji zadba
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny.
– Corocznie Światowa Organizacja Zdrowia przygotowuje temat
przewodni prowadzonych w tym
dniu działań. W tym roku to hasło
dotyczy zakazów reklamy i promocji wyrobów tytoniowych. Chodzi
o podjęcie kompleksowego działania zmierzającego do zmniejszenia
liczby osób palących – tłumaczy
Teresa Golda, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie
Śląskiej.
Dla chętnych, którzy chcą włączyć
się w akcję, są także dostępne materiały oświatowe, które można odebrać w w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w dzielnicy
Wirek przy ulicy Dąbrowskiego 9.
– Punkt kulminacyjny tych obchodów przypada na 31 maja, ale

8 czerwca rusza „GroT”, czyli
Gra
Rodzinna
Terenowa.
„GRoT” to III edycja zespołowej
gry terenowo-przygodowej przeznaczonej dla drużyn rodzinnosąsiedzkich,
młodzieżowych
oraz zespołów w kategorii 18+.
Impreza jest bezpłatna, miejscem
startu są lasy halembskie. Organizatorami przedsięwzięcia są
kluby młodzieżowe Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza.

Rodzinne śpiewanie
25 maja w Miejskim Centrum
Kultury po raz szesnasty odbył
się Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z oddziału okręgowego Katowice pod hasłem „Rodzinne śpiewanie”. Podczas
przeglądu gościnnie wystąpił
dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca
„Rudzianie”.

Biurko na start

Danuta Balcer podczas festynu z okazji
Dnia Profilaktyki.
Foto: RP

my część naszych działań prowadziliśmy już wcześniej. Braliśmy
udział między innymi w odbywających się w naszym mieście od 20 do
24 maja Dniach Profilaktyki – dodaje Teresa Golda.
Robert Połzoń

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości oferuje przedsiębiorcom współpracę w ramach Coworkingu, czyli pracę we wspólnej przestrzeni. Przedsiębiorca
pracuje dla siebie i na własny rachunek, ale pod jednym dachem,
biurko w biurko z innymi ludźmi
z różnych firm i branż. Jest to
idealne rozwiązanie dla wolnych
strzelców i mikroprzedsiębiorców, którzy nie potrzebują wynajmować wielkiego biura. Projekt „Biurko na start” rusza 10
czerwca, dostępnych będzie 16
miejsc.
REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Jest nauczycielem w jednej z rudzkich szkół, gdzie pełni również funkcję rzecznika. Wiele
lat temu zaczęła się jego przygoda z muzyką, która trwa aż do tej pory. Zapraszam na szczerą
rozmowę z Marcinem Roszakiem – Agnieszka Pach.

Być jak Jon Bon Jovi
IMIĘ I NAZWISKO:

Marcin Roszak

WIEK: 		

34 l.

ZAINTERESOWANIA: muzyka, sport, film, IT, książka
STAN CYWILNY:

żonaty

MIEJSCE PRACY:

ZSP nr 6 im. M. Kopernika

– Jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką?
– Nie wiem tak naprawdę, ale odkąd pamiętam, uwielbiałem Seweryna Krajewskiego. Potem był Bon Jovi, Elvis Presley i tak zaczęła się
chyba fascynacja na dobre. Jeszcze
później szkoła muzyczna w klasie
gitary i tak to chyba było.
– Czym zachwycił Cię Bon Jovi?
– Był rok 1986, kuzyn przyniósł
kasetę z utworem ,,Livin On A Prayer”, którą postanowił, na moją „zgubę”, mi puścić. No i puścił. Od tamtego czasu Bon Jovi towarzyszy mi we
wszystkich wydarzeniach mojego życia. Ciężko powiedzieć, czym dokładnie mnie zachwyca, bo to chyba
podobnie jak w związku – wytworzy-

ła się chemia, która trwa do dziś. Ale
jeśli ktoś zna język angielski, to wie,
że teksty, jakie tworzy Jon, trafiają
tam, gdzie mają trafić. Nie ma wielu
kapel, które potrafią zapełnić stadiony całego świata, a oni tak.
– Jak zostałeś wokalistą zespołu
Finsky?
– Brałem udział w telewizyjnym
talent show, bodajże o nazwie Rock
Star. Po tym wydarzeniu zadzwoniono do mnie z propozycją śpiewania.
To czemu nie?
– Grałeś w kilku zespołach, jaki
największy sukces udało Ci się
osiągnąć?
– Każdy koncert, po którym możesz spojrzeć w lustro i stwierdzić,
że wykonałeś kawał dobrej roboty, to

sukces. Każdy głos, który mówi, że
z jakiegoś tam względu, to co robisz,
ma dla niego czy dla niej znaczenie,
to cudowne uczucie. Wizyty telewizyjne, koncerty przed gwiazdami, to
też, ale to ulotne. Poczucie, że to co
robisz dla siebie, ma czasem znaczenie dla innych, dodaje sił.
– Gdzie można Cię teraz usłyszeć?
– O każdej porze dnia i nocy w Internecie. Wystarczy wpisać imię i nazwisko, a pojawią się linki. Na żywo,
póki co, z zespołem Muzyczni
Oprawcy kompletujemy materiał.
Koncerty będą później.
– Zagraniczne utwory pociągnęły za sobą pasję do języka?
– Też. Pierwsza jednak była babcia, która urodziła się w Nowym Jorku i uczyła mnie m.in. piosenek, które pamiętała z dzieciństwa. Potem był
Bon Jovi, Elvis, których to piosenki
namiętnie spisywałem ze słuchu,
później pierwszy chyba wysyłkowy
kurs dla dzieci w Polsce – „Your English ABC” i tak powoli zakochiwałem się w angielskim, aż się zakochałem na dobre.

Foto: Przemysław Kokot www.pkokot.com

– W którym momencie postanowiłeś uczyć?
– W ogóle nie chciałem uczyć. Ale
tak wyszło. Po licencjacie nie zdałem
na magisterkę za pierwszym razem
i coś trzeba było robić. Tak zacząłem
pracę w szkole. Po roku na magisterkę się dostałem, a w szkole czułem
się dobrze. I tak już mi zostało do
dziś.
– Uważasz, że można połączyć
pracę z pasją?
– Pewnie, że można. Trzeba, jak to
wszyscy mówią, tylko chcieć. Jest to
jednak trudne, kiedy pasja zajmuje
czas, którego też potrzebuje rodzina.

W przypadku muzyki, praca nad tą
pasją jest szalenie czasochłonna.
Ćwiczenie w domu, samodyscyplina,
próby, wyjazdy itp. Da się, ale trzeba
ważyć tak, żeby nie przeważyć.
– Jesteś nauczycielem, śpiewasz
w zespole, czym jeszcze możesz nas
zaskoczyć?
– Uwielbiam sport – biegam, pływam, gram w kosza, futbol, jeżdżę
na rowerze, łyżwach, rolkach, ostatnio na nartach. Uwielbiam kupować
muzykę na CD, czytam i kocham patrzeć jak rośnie moja córka Emilia.
– Trzeba przyznać, że jest tego trochę.
Dziękuję za rozmowę.

ZŁOTE GODY

Nasi Jubilaci
24 maja w Ośrodku Świętej Elżbiety
w Rudzie odbyła się uroczystość złotych
godów. Dziś prezentujemy pierwszą część
par. Kolejne w następnym wydaniu ,,WR”.
Serdecznie gratulujemy Jubilatom.

Józefa i Mieczysław Bytnarowie.

Herta i Henryk Dudkowie.

Renata i Joachim Gajowscy.

Maria Godzierz w towarzystwie Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Joanna i Jan Grabowscy.

Zuzanna i Aleksy Grygorukowie.

Joanna i Maksymilian Kolochowie.

Michalina i Stanisław Krężelowie.

Wanda i Józef Majzowie.

Róża i Edward Marondelowie.

Urszula i Czesław Michalikowie.
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INTERWENCJA
Miał być wymarzony, nowoczesny plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, a póki co, nawet stare ławki poznikały. Na taki stan rzeczy natknęli
się rodzice dzieci bawiących się na terenie Parku Dworskiego przy ulicy Parkowej na Nowym Bytomiu. Czemu z tego miejsca zniknęły ławki
i co z obiecanym placem zabaw? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Czekamy na plac zabaw…
O zaistniałym problemie powiadomiła nas pani Agnieszka. Mieszkanka Nowego Bytomia przyszła
do naszej redakcji z synem.
– Byłam dzisiaj z synem w Parku Dworskim. Tam znajduje się
namiastka placu zabaw. Do tej pory obok miejsca, w którym bawiły
się dzieci, stały dwie ławki. Było
to duże udogodnienie dla rodziców pilnujących swoich pociech,
które spędzały czas na zabawie.
Teraz tych ławek nie ma. Na początku myśleliśmy, że one trafiły
do renowacji, ale minął już pewien okres czasu, a ich nadal jak
nie było, tak nie ma. W dodatku
w miejscu tym miał powstać pięk-

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ny plac zabaw. Już dawno nam to
obiecano. Czy prawdziwy plac zabaw w ogóle powstanie? – pytała
pani Agnieszka.
Rzeczywiście o budowie placu
zabaw w Parku Dworskim pisaliśmy już w zeszłym roku. Decyzja
o budowie tego typu obiektu była
efektem konsultacji społecznych,
w trakcie których mieszkańcy tej
dzielnicy wielokrotnie sygnalizowali, że dzieci nie mają gdzie się
bawić. Pierwotnie inwestycja powstać miała jeszcze w 2012 roku,
jednak z uwagi na dwa unieważnione przetargi oraz spodziewane
warunki atmosferyczne, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na
realizację inwestycji, władze miasta zadecydowały, że rozpoczęcie
inwestycji nastąpi w tym roku.
A ile jeszcze dzieci będą czekały na wymarzony plac zabaw?
Z tym pytaniem udaliśmy się do
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
– W miejscu obecnie funkcjonującego „fragmentu” placu zabaw
na terenie Parku Dworskiego przy
ul. Parkowej w dzielnicy Nowy By-

Już wkrótce na Nowym Bytomiu powstanie plac zabaw z prawdziwego zdarzenia.

Foto: RP

tom już od zeszłego roku planujemy budowę nowoczesnego placu
zabaw. Przedłużająca się zima
oraz czas trwania procedur przetargowych związanych z wyłonieniem wykonawcy spowodowały, że
rzeczywiście w chwili obecnej wygląda to miejsce jak zapomniany
zakątek. Wszystko jednak się zmieni. 16 maja wykonawca rozpoczął
roboty przygotowawcze wraz z zabezpieczeniem i wygrodzeniem te-

renu inwestycji. Czas realizacji
przewidziany umową to trzy miesiące. W ramach wyposażenia, na
odmienionym placu zabaw, znajdą
się również ławki dla opiekunów
tych, którym plac jest dedykowany
– poinformował nas Piotr Janik,
naczelnik Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Nie pozostaje zatem nic innego
niż uzbroić się w cierpliwość.
Sandra Hajduk
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Z redakcyjnej
skrzynki

– Kiedyś na Halembie w rejonie Kłodnicy funkcjonowała nazwa przystanków zawierająca
słowo „Kłodnica”. Dalej tak mówi się na ten rejon, a przystanki
w nazwie mają po prostu nazwę
dzielnicy. Czy jest możliwość,
aby wróciła stara nazwa przystanków zawierająca słowo
„Kłodnica”? – pytają mieszkańcy miasta.
Jak poinformowali nas pracownicy KZK GOP-u, firma stosuje jednolity system nazw przystanków autobusowych i tramwajowych na całym obszarze
swojego funkcjonowania, do którego proponowana zmiana nie
pasuje. Nazwa każdego przystanku składa się z nazwy miasta lub
gminy, nazwy dzielnicy oraz nazwy miejsca charakterystycznego
czy też nazwy ulicy lub przecznicy, po której przebiega trasa linii.
Ten system jest prosty, jednoznaczny i zrozumiały, a nazwy
przystanków łatwe do zapamiętania. Proponowana zmiana nazwy
niestety nie odpowiada przyjętym przez firmę standardom,
gdyż „Kłodnica” nie jest oficjalną nazwą dzielnicy. Zmiana sprawiłaby powstanie długiej i skomplikowanej nazwy oraz wiązałaby się z wysokimi kosztami.

PUNKTY DYSTRYBUCJI ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH”
BIELSZOWICE
KWK „Bielszowice” – ul. Halembska 160; Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Księdza Niedzieli 51b; Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej –
ul. Główna 11; Dom Kultury – ul. Kokota 170;
Sklep RSS Społem – ul. Pionierów 24; Kiosk
„RUCH” – ul. Kokota 169, Kopalnia Bielszowice; Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej ul.
Główna 11; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr
6 – ul. Kokota 166; Kiosk „RUCH” – ul. Główna
11, Szpital Bielszowice; Kiosk Wielobranżowy –
ul. Kokota 150.
HALEMBA
ADM-4 RSM – ul. Energetyków 25; KWK „Halemba-Wirek” – ul. Kłodnicka 54; Targowisko
– ul. Solidarności 13; Targowisko – ul. Brodzińskiego; Intermarche – ul. Kłodnicka 56; Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Makuszyńskiego 7; Spółdzielnia Nasz Dom – ul. Kłodnicka 97;
Sklep Piekarni Gerlach – ul. Energetyków 25;
MPGM REB nr 3 – ul. Solidarności 22; Centrala
RSS Społem – ul. Śmiłowicka 24; Sklep LUX
RSS Społem – ul. Solidarności 11f; Sklep RSS
Społem – ul. Grodzka 5; Sklep RSS Społem –
ul. Zamenhoffa 2a; Hala widowisko-sportowa
MOSIR – ul. Kłodnicka 95; Sklep Spożywczy
„WOMI” – ul. Grodzka 5/08; Miejska Biblioteka

Publiczna Filia nr 18 – ul. 1 Maja 32; Miejska
Biblioteka Publiczna Filia nr 8 – ul. Kaczmarka
38; Kłodnica – Sklep spożywczo-przemysłowy
– ul. Kłodnicka 2; Aquadrom – ul. Kłodnicka
95a; Miodowa Chatka, ul. Miodowa 2.
WIREK
Rondo Górników – przystanek autobusowy;
KWK „Pokój” – ul. Niedurnego 13; MPGM – ul. 1
Maja 218; Opel Kanclerz – ul. Westerplatte 26;
Bank Zachodni WBK – ul. Nowary 1a; ADM-4
RSM – ul. Różyckiego 30; MPGM REB nr 2 – ul.
Osiedlowa 6; Sklep RSS Społem – ul. Różyckiego 30; Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej – ul. Dąbrowskiego 18; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 17 – ul. Osiedlowa 1;
Targowisko Biuro Obsługi Klienta – ul. Kupiecka
2; Kiosk „RUCH” – ul. Główna 1; Kwiaciarnia
100krotka, ul. 1 Maja 275, NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa Sp. z o.o., ul. 1 Maja 288, Centrum
Ogrodnicze, ul. Polna 2, Supermarket ANIA,
ul. Obr. Westerplatte 7 – nowe punkty!!!
CZARNY LAS
Tesco – ul. 1 Maja 370a; Agencja Pocztowa –
ul. Tołstoja 6.
NOWY BYTOM
Urząd Miasta – plac Jana Pawła II; Huta Pokój
S.A. – ul. Niedurnego 79; MCK – ul. Niedurnego 69; Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ –

ul. Niedurnego 50; Bank Zachodni WBK – ul.
Niedurnego 44; Skrzyżowanie róg Niedurnego/
Czarnoleśna; PWIK – ul. Pokoju 13; Redakcja
Wiadomości Rudzkich – ul. Niedurnego 36;
MOSIR Basen Kryty – ul. Pokoju 13; Hala MOSiR – ul. Hallera 16b; MOPS – ul. Markowej 20;
ADM-2 RSM – ul. Pokoju 18; MPGM REB nr
6 – ul. Markowej 22; Sklep RSS Społem – ul.
Niedurnego 53; Kiosk „RUCH” ul. Kościuszki 2,
Nowy Bytom – postój TAXI; Miejska Biblioteka
Publiczna Filia nr 4 – ul. Niedurnego 69; FHU
JOY – ul. Niedurnego 27; Kiosk – skrzyżowanie
ul. Pokoju z Chorzowską; Sklep Rolno-Spożywczy – ul. Podgórze 6/2.
CHEBZIE
Urząd Skarbowy – ul. Kokotek 6; Sklep spożywczy U Celiny – ul. Dworcowa 23.
GODULA
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – ul. Lipa 2;
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Lipa 3;
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości – ul. Karola Goduli 36; ADM-1 RSM. – ul. Joanny 12;
Tesco – ul. Karola Goduli 45; ADM-7 RSM – ul.
Zielińskiego 8; Sklep RSS Społem – ul. Karola
Goduli 13; Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów OMEGA – ul. Stara 1; Miejska Biblioteka
Publiczna Filia nr 13 – ul. Joanny 20/8, Sklep

Klaudia, pl. Niepodległości 8; Sklep AGA, ul.
Goduli 7.
ORZEGÓW
Hala MOSiR – ul. Bytomska 13; Sklep Rumcajs
– ul. Hlonda 40; MPGM REB nr 4 – ul. Kard.
A. Hlonda 29; Dom Pomocy Społecznej Senior
– ul. Puszkina 7; Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 14 – ul. Zielińskiego 8; Sklep ogólnospożywczy – ul. Orzegowska 38/2.
BYKOWINA
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Szpaków
33; Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Sztolniowa 6; Sklep Spar – ul. Potyki 16; ADM-6
RSM – ul. Gwarecka 4; Tesco – ul. Górnośląska
45; Maria Sklep Odido – ul. 11 Listopada 43;
Sklep RSS Społem – ul. Plebiscytowa 20; Lambertz Polonia Sp. z o.o. – ul. Katowicka 170;
Sklep Spożywczy „MIŚ – ul. Kowalskiego 2a;
Stacja Kontroli Pojazdów ALFA – ul. Szpaków
51; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 21 – ul.
Grzegorzka 8; Centrum Inicjatyw Społecznych
– ul. 11 Listopada 15a; Sklep ,,Gucio”, ul. 11
Listopada 19; ,,Intermarche Bogota Sp z o.o.”
– ul. Górnośląska 11.
KOCHŁOWICE
KWK „Wujek” Ruch Śląsk – ul. Kalinowa 12;
ADM-4 RSM – ul. Oświęcimska 87; Spółdzielnia

Perspektywa – ul. Tunkla 147; KWK „HalembaWirek” Ruch Wirek – ul. Tunkla 112; MOSIR Basen Kryty – ul. Oświęcimska 90; MPGM REB nr
5 – ul. Radoszowska 106; Sklep RSS Społem
– ul. Oświęcimska 83; Sklep RSS Społem – ul.
Piłsudskiego 16; Piekarnia Poloczek – ul. Tunkla 110; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 15
– ul. Brzozowa 4; ,,Pieczywo”, ul. Oświęcimska
79; Kochłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul.
Łowiecka 10a
RUDA
Urząd Pracy – ul. Ballestremów 16; Rudzka SM
– ul. Magazynowa 12; Basen kryty MOSiR – ul.
Chryzantem 10; ADM-3 RSM – ul. Wolności 20;
PUK – ul. Kokotek 33; MPGM REB nr 1 – ul.
Janasa 13a; Sklep RSS Społem – ul. Wolności
7; Sklep RSS Społem – ul. Norwida 8; Mewa
Druk – ul. Achtelika 2; Sklep NIKA – ul. Wolności 14/5; Sklep Herbolek – ul. Różana 7;
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 – ul. Fiołków 10b; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr
16 – ul. Wolności 20; Rudzka Agencja Rozwoju
„Inwestor” Sp. z o.o. – ul. Wolności 6; Muzeum
Miejskie im. Maksymiliana Chroboka – ul. Wolności 26; Sklep zoologiczno-wędkarski Reksio,
ul. Zabrzańska 62; Piastowska 48; Sklep
,,Kuźnica”, Sobieskiego 47 – nowe punkty!!!
OGŁOSZENIA
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REKLAMA

W Rudzie Śląskiej urodziły się kolejne czworaczki. Trzy
dziewczynki i jeden chłopczyk przyszli na świat w ubiegły poniedziałek o 5 nad ranem w rudzkim szpitalu.

Ruda miastem czworaczków

Rodzice czworaczków z prof. Januszem Świetlińskim.

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!
Wiktoria
i Kamil
dzieci
Agnieszki
i Dariusza
Salomon
ur. 11.05.
(2710 g, 51 cm
2330 g, 51 cm)

Zofia Krzyżanowska
córka Kamili i Radosława
ur. 17.05. (3600 g, 60 cm)

– Zdecydowaliśmy się na szpital
w Rudzie Śląskiej, bo słyszeliśmy, że
już urodziły się tutaj jedne czworaczki
i mają się dobrze – mówił oszołomiony tata, Kamil Jarosz. Państwo Jaroszowie jechali do Rudy Śląskiej
z miasta Brzeźce, koło Pszczyny.
Poród nie był planowany, niespodziewaną akcję porodową trzeba było
szybko zakończyć cesarskim cięciem,
bo rodzenie siłami natury groziło
utratą dzieci.
– To są bardzo maleńkie dzieci –
najmniejsze waży 420 gramów, największe 710. Uznaje się, że już 24tygodniowe dziecko może przeżyć.
Każdemu dajemy szansę, jeśli maleńki dzieciak chce żyć i z tej szansy korzysta – to dalej się go ratuje. W większości krajów świata uznaje się, że
ukończony 24 tydzień to granica przeżywalności i wskazań do postępowania intensywnego. To jest wyzwanie
dla najlepszego oddziału na świecie.
Wszystko przed nami. Jeśli nie będzie
kolejnych problemów – to dzieci pozostaną w szpitalu jeszcze sześć miesięcy – wyjaśnia prof. Janusz Świetliński, ordynator Oddziału Neonatologicznego w Szpitalu Miejskim
w Rudzie Śląskiej.
Profesor Świetliński miesiąc temu
odebrał wraz z innymi lekarzami poród innych czworaczków. Wtedy rodziła tutaj Żaneta Leks z Dąbrowy

Foto: MHS

Górniczej. Dziś jej maleństwa ważą
ponad kilogram, korzystają z Banku
Mleka i są regularnie kangurowane
przez mamę. Zapewne to daje im siłę
i chęć do życia – za miesiąc wyjdą ze
szpitala do domu.
– Czujemy się dobrze, dzieciaczki
rosną i to jest najważniejsze – mówi
szczęśliwa pani Żaneta.
Kilka dni temu czworaczki z Dąbrowy Górniczej otrzymały od jednej
z firm prezent – zestaw specjalistycznych smoczków dla wcześniaków.
Teraz na pewno się przydadzą.
– Przekazaliśmy nie tylko czworaczkom, ale również całemu oddziałowi
smoczki dla wcześniaków. To nie są
smoczki uspokajające, tylko terapeutyczne. Służą do stymulowania odruchu
ssania noworodków o niskiej masie urodzeniowej – tłumaczy Marcin Kałęcki,
reprezentujący firmę MAM BABY.
I tak od tej pory szpital w Rudzie
Śląskiej kojarzy się z poczwórnym
szczęściem.
– Pacjenci nas wybierają i to niezmiernie cieszy. Lekarze, którzy prowadzą trudne ciąże proponują do
porodu również nasz szpital, czyli darzą nas zaufaniem. To najlepsze referencje jakie można otrzymać – cieszy
się Sławomir Święchowicz, prezes
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA

Wojciech Konapacki
syn Barbary i Krzysztofa
ur. 20.05. (3700 g, 57 cm)

Dawid
syn Krystyny i Andrzeja
ur. 20.05. (3230 g, 57 cm)

Hanna Wojtaszczyk
córka Stefanii i Leszka
ur. 20.05. (3100 g, 54 cm)
Zdjęcia noworodków wykonane
przez Studio Fotograficzne Entuzja

Mateusz Jabłoński
syn Barbary i Adama
ur. 20.05. (3100 g, 52 cm)

Patryk Rusz
syn Iwony i Bogdana
ur. 21.05. (3000 g, 56 cm)

Dla naszych Czytelników mamy bon podarunkowy o wartości 50 zł do sklepu jubilerskiego VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o treści
wiad.vitgold22+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 czekamy do 3.06.2013 r. do godz. 14.00.
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Z KULTURĄ NA TY
Ruda Śląska jest przykładem tego, jak pasja i zaangażowanie w połączeniu ze szczytnym celem mogą przynieść wspaniałe
efekty. W sobotni poranek w Hali MOSiR-u na Nowym Bytomiu rozpoczął się pierwszy w Polsce 24-godzinny maraton tańca.
Wszystko po to, by pomóc „Cetowemu”.

Taniec w szczytnym celu
– Jesteśmy pierwsi w Polsce,
którzy coś takiego organizują,
to tym bardziej wyjątkowa
inicjatywa, bo charytatywna – mówi Marlena Hermanowicz, organizatorka maratonu.
Inicjatywa powstała, by zebrać
fundusze na rehabilitację dla Bartka Turzyńskiego, który znany jako
„Cetowy”, jest ikoną polskiego bboyingu. W lutym tego roku uległ
poważnemu wypadkowi i do tej pory znajduje się w śpiączce.
– Aby go wybudzić, potrzebne są
pieniądze. Cała Polska solidarnie
organizuje różnego typu akcje i eventy. My na Śląsku też postanowiliśmy, że chcemy pomóc. Pomysł
powstał bardzo spontanicznie.
Iwona Tchórzewska powiedziała
mi: „Marlena, zróbmy coś na Śląsku, bo Śląsk tak śpi, Bartek też,
zróbmy coś fajnego”. No i ruszyliśmy. Początkowo miała to być tylko impreza. Ktoś na Facebooku

wpisał komentarz, żeby zorganizować 24 godziny tańca, no i od razu
zaczęliśmy działać – tłumaczy
Marlena Hermanowicz.
W akcję organizowaną w Rudzie
Śląskiej włączyli się choreografowie z całej Polski. Wszystko po to,
by pomóc Bartkowi.
– Od razu zaangażowałam się
w tę inicjatywę. Myślę, że to bardzo
dobry cel. Fajnie, że jako tancerze
możemy się w to włączyć, ponieważ
możemy zebrać jakąś pokaźną sumę pieniędzy – opowiada Paulina
Gorgoń, jedna z choreografek.
– Przyszłam tutaj, żeby przede
wszystkim wesprzeć „Cetowego”,
bo jest to akcja charytatywna i zbieramy dla niego pieniądze. To duże
wydarzenie taneczne, w jednym
miejscu kumuluje się tylu tancerzy
i jest ogromna energia – komentuje
Katarzyna Marchewka, jedna z wielu osób, które przyszły wesprzeć
„Cetowego”.

Kapturek i Księżniczka

Na rzecz ,,Cetowego” udało się zebrać 1600 zł.

Plan imprezy był bardzo bogaty,
a chętnych do udziału i pomocy
Bartkowi nie brakowało. Każdy
mógł wziąć udział w warsztatach
tanecznych, turnieju sędziowanym
przez tancerzy oraz koncertach. Zebrane pieniądze zostaną przekazane
na konto fundacji „Twoja Pasja”,

Foto: AP

która oficjalnie reprezentuje „Cetowego”.
– Liczymy na to, że gdy następnym razem się spotkamy, to będziemy mogli się z „Cetowym” przywitać, a nie odwiedzać go w szpitalu
– dodaje Marlena Hermanowicz.
Agnieszka Pach

„Czy Ty jesteś już poetą?” – przed takim pytaniem postawiono w ramach Tygodnia Profilaktyki młodych rudzian. W środę w
bielszowickim Domu Kultury mogli oni zaczerpnąć inspiracji słuchając na żywo samego Czesława Mozila. Po koncercie, wieczorem zasiedli przed komputerami, by wspólnie na czacie napisać wiersz. W czwartek natomiast wzięli udział w warsztatach na
temat multimedialnych możliwości funkcjonowania wiersza oraz pisali piosenki pod okiem Michała Zabłockiego, autora tekstów
Czesław Śpiewa. Z Czesławem Mozilem rozmawiała Sandra Hajduk.

Czy Ty jesteś już poetą?
– Pisanie poezji na czacie jest
fajną inicjatywą?
– Wszystko, co może zachęcić
młodych ludzi do tworzenia, jest
fajną inicjatywą. Wszelka kreatywność jest zdrowa.
– Jedna z Twoich płyt powstała
właśnie w ten sposób – teksty do
niej zostały napisane przez internautów na czacie. Skąd taki pomysł?
– To był pomysł Michała Zabłockiego. Spotkałem go prawie
osiem lat temu w Krakowie. Powiedział mi, że ma taki projekt
i zapytał, czy chciałbym na niego zerknąć. Na początku wyda-

wało mi się to dziwne, ale potem
znalazłem swoją prawdę w tych
tekstach. One były bardzo bajkowe i głębokie. Jak tekst piosenki
„Ucieczka z wesołego miasteczka”. Moi rodzice wyemigrowali,
więc to nadawało temu tekstowi
sens w mojej wyobraźni. Wraz
z przyjaciółmi napisałem muzykę do tych tekstów. I tak powstała płyta.
– Kiedy możemy się spodziewać nowej płyty?
– Jesienią wydamy płytę, która
powstała przez nagranie ponad
dwudziestu koncertów. Powoli
zaczynam pracować nad więk-

W środę swoim występem w Domu Kultury Czesław Mozil inspirował młodych.
Foto: SH

szym projektem. Dużo rozmawiałem z Michałem Zabłockim
o moim życiu na emigracji.

Chciałbym, żeby on na podstawie
moich opowieści ubrał to w słowa, a ja napiszę muzykę.

Muzyczny ekspres
Tempo utworów pojawiających
się w trakcie koncertu narastało. Publiczność, którą głównie stanowili
rodzice uczniów, również brała
udział w zabawie. Był pociąg, pasażerowie, konduktor i kierownik pociągu. Każdy spełniał określoną rolę. Konduktorem został Rafał Dudek
– nauczyciel w rudzkiej szkole muzycznej.

Ciekawy spektakl będą mogli
obejrzeć najmłodsi w MCK-u.
Już 2 czerwca o godzinie 16.30
artyści Teatru „Ateneum” wystawią sztukę czeskiego autora,
Jiřego Středy, pt. „O Czerwonym Kapturku i Księżniczce na
ziarnku grochu” . To dowcipnie
i lekko napisana wersja popularnych baśniowych motywów,
z przymrużeniem oka. Realizatorzy przedstawienia proponują
publiczności rodzaj zabawy
w teatr, chwilami również zapraszając dzieci do bezpośredniego w niej udziału. Bilety
w cenie 15 zł (rezerwacje pod
nr tel. 32 248-62-40 wew. 24).
Dla Czytelników mamy jedno
podwójne zaproszenie. Wystarczy wysłać SMS-a o treści
wiad.kapturek + imię i nazwisko pod numer 71100 (koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT). Na
SMS-y czekamy do 29 maja
do godziny 14.00.

Parada Smoków
Dom Kultury w Bielszowicach
z okazji Dnia Dziecka 2 czerwca
organizuje wycieczkę do Krakowa na Paradę Smoków, na którą
zaprasza Teatr „Groteska”. Koszt
wycieczki to 40 zł od osoby (w tym
ubezpieczenie, przejazd, parking). Udział dzieci w wyjeździe
jest możliwy tylko pod opieką
dorosłych. Wyjazd z „Damy Pik”
(Bielszowice) o godz. 8.30. Grupa będzie miała także swojego
Smoka!

Kolorowy rynek

W bielszowickim Domu Kultury odbył się koncert muzyczny pedagogów i absolwentów rudzkiej szkoły muzycznej „Muzyczny
ekspres”. Nie jest to jednak koncert wieńczący rok szkolny młodych muzyków – na ten przyjdzie nam poczekać do czerwca.

– Co roku koncert ma ciekawą tematyczną oprawę i nie inaczej było
tym razem. W ubiegłym roku „bawiliśmy się” tematem mistrzostw świata
w piłce nożnej, dwa lata temu świętowaliśmy 40- lecie szkoły, a w tym roku mieliśmy „Muzyczny ekspres” –
mówi Mirosław Krause, dyrektor
Zespołu Szkół Muzycznych I i II
stopnia w Rudzie Śląskiej.

CO, GDZIE,
KIEDY

1 czerwca o godz. 15.00 na
placu Jana Pawła II huczny
Dzień Dziecka. Wystawiona zostanie bajka „Kopciuszek – dorośli dzieciom”, odbędą się gry
i zabawy interaktywne, konkurs
„Jaka to melodia”, koncert Majki Jeżowskiej, baśniowe życzenia i puszczanie do nieba lampionów z marzeniami.

Zespół „Śląsk” na rynku
6 czerwca o godz. 19.00 na
rynku odbędzie się uroczysty
koncert galowy „A to Polska
właśnie”, w wykonaniu Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” w ramach
uroczystości z okazji 15. rocznicy oddania miasta pod opiekę
św. Barbary.

Rudzki Kabareton
– Rafał Dudek pojawia się z wieloma ciekawymi pomysłami. Z roku
na rok ten koncert ma coraz zabawniejszy charakter, gdzie publiczność
nie tylko słucha, ale i dobrze się bawi – dodaje Mirosław Krause.
Ten koncert to okazja jeszcze do
jednego – porównania warsztatu
ucznia z warsztatem mistrza.
Monika Herman-Sopniewska

14 czerwca, w ramach Dni Rudy Śląskiej, odbędzie się Kabareton. Targowisko ugości takie
gwiazdy jak Kabaret Młodych
Panów, Koń Polski, Marcin Daniec, Grzegorz Poloczek czy Teatr
Bezpański. Bilety w cenie 20 i 10
zł do zakupu na stronie ebilet.pl
lub w sklepach sieci „Empik”.
„Muzyczny ekspres” na deskach bielszowickiego DK.
Foto: MHS
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PORADY
PORADY PRAWNIKA

PORADY MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
Odpowiada Miejski
Rzecznik Konsumentów
Wioletta
Stec-Grześkowiak

Zbliża się sezon turystyczny, wielu z nas stoi przed wyborem
wakacyjnej oferty. Jak zadbać o udane wakacje?

Bezpieczne wakacje
Jeszcze przed zawarciem umowy
z organizatorem wyjazdu, warto
sprawdzić jego kondycję finansową.
Najwygodniej w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, którą prowadzi Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zbierzmy jak najwięcej informacji, na różnych portalach internetowych turyści dzielą się opiniami
o hotelach, miejscu, organizatorze.
Sposób zawierania umowy o usługę
turystyczną reguluje ustawa, po to by
zapewnić konsumentowi jak największą ochronę jego interesów. Określono w niej bardzo precyzyjnie, jakie
informacje powinny zostać przekazane konsumentowi. Podstawową kwestią jest jednak umowa o usługę turystyczną. Tym bardziej, że jej treść jest
nam narzucona, co jednak nie wyklucza negocjacji jej szczegółowych zapisów. Bezwzględnie trzeba ją przeanalizować i zadbać o zawarcie w niej
zapisów sprawiających, że nasz wypoczynek będzie satysfakcjonujący.
Wynegocjowane przez nas warunki
mogą nam zapewnić lepsze warunki
pobytu, jak pokój z widokiem na morze, bliskość plaży. Przed zawarciem
umowy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny zobowiązany
jest podać klientowi m.in. informacje
o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,
o szczególnych zagrożeniach życia
i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz możliwości ubezpieczenia
się z tym związanego. Umowa
o świadczenie usług turystycznych
winna być zawarta w formie pisemnej i powinna określać: organizatora
turystyki i numer jego zezwolenia
oraz imię i nazwisko osoby, która w jego imieniu umowę podpisała, miejsce
pobytu lub trasę wycieczki, czas
trwania imprezy turystycznej, program imprezy turystycznej, cenę imprezy turystycznej, sposób zapłaty,

rodzaj i zakres ubezpieczenia, termin
powiadomienia klienta na piśmie
o ewentualnym odwołaniu imprezy
turystycznej, termin zawiadomienia
o przeniesieniu uprawnień i przejęciu
obowiązków na inną osobę, sposób
zgłaszania reklamacji. W żadnym razie nie powinniśmy podpisywać
umowy bez jej uprzedniego przeczytania. Nie należy opierać się na zapewnieniach pracownika biura podróży, zdarza się bowiem, że informacje nie pokrywają się z tym co zawarto w umowie. Im bardziej precyzyjna umowa, tym większe bezpieczeństwo konsumenta. Każde odstępstwo od umowy w realizacji usługi
może rodzić roszczenia o rekompensatę, odszkodowanie, a nawet o zadośćuczynienie za zmarnowany
urlop. Ważny jest każdy zapis: niezmienność ceny, standard zakwaterowania, jakość i ilość posiłków, program wycieczek czy też zakres odpowiedzialności organizatora za nienależyte wykonanie zobowiązania. Na
całość umowy składa się kilka dokumentów. Pierwsza strona zazwyczaj
określa między kim zawarto umowę, cenę, termin, rodzaj świadczenia. Kolejną częścią umowy jest katalog – prospekt z opisem hotelu,
a także obszerny regulamin usługi
lub regulamin promocji oraz ogólne
warunki umowy. Wszystkie te dokumenty stanowią całość i wymagają szczegółowej analizy. Każde odstępstwo od ilości i jakości spisanych w umowie świadczeń, rodzi
roszczenia po stronie konsumenta.
Cena określona w umowie wiąże
strony. Organizator imprezy turystycznej nie może jej dowolnie
zmienić za wyjątkiem sytuacji wymienionych w ustawie, np. gdy nastąpi wzrost kosztów transportu, opłat
urzędowych, podatków lub opłat lotniskowych, załadunkowych, wzrost
kursów walut. Wówczas organizator
ma obowiązek udokumentować

wpływ tych okoliczności na podwyższenie ceny za usługę turystyczną.
W takim przypadku jeśli konsument
nie zaakceptuje wzrostu ceny jak
również proponowanej zmiany
świadczenia (inny hotel, inne miejsce), zawsze ma prawo do odstąpienia od umowy. Wyłączenie tego prawa jest niedopuszczalne. W żadnym
przypadku cena za usługę turystyczną nie może jednak ulec zmianie
w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
Z reguły zdjęcia w katalogach nie
oddają rzeczywistości. Dlatego ważne są też pisemne informacje dotyczące hotelu. Jeżeli hotel nie będzie
odpowiadał opisowi zawartemu
w katalogu, to turysta ma prawo żądać by przeniesiono go do hotelu
zgodnego z umową. Właśnie przed
wyjazdem należy uważnie przeanalizować ofertę, która jest wiążąca dla
obu stron. Na całość umowy składają
się również wspomniane katalogi,
broszury, foldery, które są później
punktem odniesienia w razie sporu
o niewłaściwie wykonaną usługę. Organizator, który przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej jest zmuszony,
z przyczyn od niego niezależnych,
zmienić istotne warunki umowy
z klientem, powinien niezwłocznie
go o tym poinformować. W tej sytuacji klient powinien również niezwłocznie poinformować organizatora, czy przyjmuje proponowaną
zmianę umowy, czy odstępuje od
umowy za całkowitym zwrotem
wszystkich wniesionych świadczeń
i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Jeżeli klient odstępuje od umowy
lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo,
według swojego wyboru, uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym
samym lub wyższym standardzie
lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
REKLAMA

Maciej Makula – radca prawny,
przewodniczący zarządu Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy
Ofiarom Przestępstw (www.rspop.org.pl).

Powództwo o zwolnienie
spod egzekucji
Do stowarzyszenia zwróciła się Anna, której komornik
w toku egzekucji zajął telewizor. Problem w tym, że chociaż
telewizor został kupiony przez Annę, to dłużnikiem jest w rzeczywistości jej siostra. Siostra wyprowadziła się od rodziców
kilka lat temu, ale nadal wszędzie podawała ten adres jako
domowy i dlatego też komornik w pierwszej kolejności zawitał
pod ten adres. Co powinna zrobić Anna, aby telewizor nie
został zlicytowany?
W czynnościach egzekucyjnych
udział brał ojciec Anny, który podpisując protokół zajęcia, poinformował komornika, kto jest właścicielem telewizora. Ta uwaga została
umieszczona w protokole i stanowiła podstawę do oficjalnego zawiadomienia właścicielki o działaniu komornika. Pamiętać trzeba bowiem,
że dowodem na przebieg czynności
jest przede wszystkim protokół i zawsze do jego treści możemy zgłaszać uwagi.
Telewizor w rozumieniu przepisów
egzekucyjnych jest ruchomością. Egzekucja z ruchomości ma przebieg
dwuetapowy – najpierw dochodzi do
zajęcia przedmiotu, a następnie (po
dokonaniu wyceny) do jego sprzedaży. Zajęcie przedmiotu nie zawsze
oznacza jego fizyczne zabranie z domu – wystarczy, że przedmiot zostanie określony w protokole, a na samej
rzeczy umieszcza się widoczne ślady
pobytu komornika – najczęściej
w formie naklejki z informacją.

Przedmiot zazwyczaj pozostawia się
np. w mieszkaniu i oddaje pod dozór
osoby godnej zaufania – samego
dłużnika lub innego mieszkańca.
Zgodnie z przepisami, po zajęciu
przedmiotu i otrzymaniu protokołu,
dłużnik powinien powiadomić komornika, że nie jest właścicielem zajętej rzeczy. Wówczas komornik powiadamia właściciela, któremu przysługuje prawo do żądania zwolnienia
przedmiotu spod egzekucji. Takie żądanie przybiera postać powództwa
o zwolnienie spod egzekucji i wnoszone jest do sądu rejonowego, w którym prowadzona jest egzekucja.
Pozwanym w takiej sprawie jest
wierzyciel, na rzecz którego prowadzona jest egzekucja. W pozwie należy przedstawić dowody własności
zajętej rzeczy – np. faktury sprzedaży, umowy czy też zeznania świadków (jeżeli nie posiadamy innej dokumentacji). Pozew wnosi się w terminie miesiąca od daty dowiedzenia
się o zajęciu.
REKLAMA
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TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

W zdrowym ciele...

Profilaktyka dla dzieci

W ramach Tygodnia Profilaktyki
Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „Zdrowe życie”
zorganizowało warszaty nordic
walking. Akcja odbyła się w czwartkowe popołudnie w lasach halembskich. Chętnych nie zabrakło.
– Po raz drugi organizujemy akcję. Mamy sporą grupę ludzi, którzy
chcą chodzić z nami dzisiaj. Jest to
typowo sportowa impreza, na świeżym powietrzu. Przyznam się, że to
mój pierwszy raz, ale po wstępnym
instruktażu, jestem gotowy – mówi
Antoni Urbanek, prezes Rudzkiego
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe życie”.
– Do nordic walkingu wystarczą
dwie zdrowe nogi i dwa kijki. Ważne są chęci, a kondycja sama się
wyrobi. Lasy halembskie są idealne

– Dowiedziałem się dzisiaj, że trzeba
być ostrożnym. Nie wolno podawać adresu i imienia osobom nieznajomym. Przypomniano nam też jakie są numery alarmowe. Jeszcze nigdy nie musiałem na żaden z nich dzwonić, ale w razie czego, jestem przygotowany na wszystko – mówił
ośmioletni Oskar z SP nr 25, który podobnie jak inne dzieci, przyszedł w środę (22
maja) na nowobytomski rynek, by wziąć
udział w przedstawieniu Teatru Nie-Wielkiego „Pompon z Bąblem”. Występ teatru
był jedną z wielu atrakcji, które czekały
na najmłodszych tego dnia. A wszystko to
w ramach Tygodnia Profilaktyki.
Dzieci miały także okazję zobaczyć
prezentację klas mundurowych ZSO nr 4
oraz przekonać się, jakim sprzętem dysponują służby mundurowe i straż pożarna.
– Dzieci są bardzo ciekawe służb mundurowych. Chętnie oglądają sprzęt i umun-

Tutaj nie trzeba kondycji, wystarczą chęci.

na takie treningi, całą trasę powinniśmy przejść w dwie godziny – mówi Ewa Bojda, instruktor nordic
walkingu.

Foto: MHS

W grupie przeważały panie – widocznie one lepiej wiedzą, że
w zdrowym ciele – zdrowy duch.
Monika Herman-Sopniewska

Dzieci chętnie oglądały sprzęt służb munduroFoto: SH
wych.

durowanie. Zadają wiele pytań dotyczących naszej pracy. Z pewnością jest to dla
nich ciekawa forma zdobywania wiedzy –
mówił Krzysztof Piekarz, komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
Na koniec wystąpił dla nich Big
Band działający przy rudzkim Zespole
Szkół Muzycznych I i II stopnia oraz
zespół Ścigani.
Sandra Hajduk

Więzi rodzinne najważniejsze
We wtorek (21 maja) w ramach Tygodnia Profilaktyki
w
bielszowickim
parku
„Strzelnica” odbył się festyn
rekreacyjno-sportowy pod hasłem „Więzi rodzinne ważniejsze niż wszystkie inne”.
Tego dnia uczestnikom imprezy dopisały dobre humory
i piękna pogoda. Zabawa
trwała do późnych godzin

wieczornych. W parku wystąpił m.in. zespół Blask z Gimnazjum nr 7, zespół ODK
RSM „Pulsar”, a imprezę zakończyło kino pod chmurką,
czyli pokaz filmu „Asterix
i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości”.
– Jest tak jak miało być –
sportowo, wesoło i rekreacyjnie. Cieszymy się, że dopisała

nam pogoda i uczestnicy.
Wszyscy chętnie biorą udział
w przygotowanych atrakcjach,
a łączy je jeden cel: zacieśnienie więzów rodzinnych – mówi Beata Lutomska-Kołodziej, pełnomocnik prezydenta miasta ds. profilaktyki, uzależnień od alkoholu i narkomanii.
Monika Herman-Sopniewska

Zdrowa zabawa
– Dzisiaj zorganizowaliśmy festyn
w temacie profilaktyki. Wszystko to
w ramach Tygodnia Profilaktyki,
który jest obchodzony w naszym mieście. Chcemy pokazać zdrowy styl
życia, czyli sport, degustację zdrowej żywności oraz różne testy i badania – tłumaczy Aniela Skrobarczyk, prezes rudzkiego oddziału
chrześcijańskiej fundacji Młodzież
z Misją – Polska.
– Dla dzieci mamy trampolinę
i malowanie twarzy. Będą też dla
najmłodszych robione zwierzaczki
z baloników oraz konkursy z nagrodami – dodaje.
Ci, którzy wybrali się w czwartek
na plac przy parafii pw. Michała Ar-

Festyn odbył się przy parafii na Orzegowie.

Występ taneczny zespołu ODK RSM „Pulsar”.

Foto: MHS

Przystanek

Wykład w rudzkim magistracie rozpoczął się o godz.12.

Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje.

Foto: RP

Foto: RP

chanioła na Orzegowie, mogli między innymi przetestować swoją wydolność płuc, zbadać poziom cukru
we krwi, a także zmierzyć ciśnienie
tętnicze.
– Moje dziecko jest zadowolone
z atrakcji ruchowych, które tutaj zostały przygotowane przez organizatorów. To bardzo dobry pomysł, by
propagować zdrowie i profilaktykę
już wśród najmłodszych. Przy okazji
ja też sprawdzę swoje wyniki – mówi
Aleksandra Gołąb, uczestniczka festynu.
Robert Połzoń

W Tydzień Profilaktyki włączyło
się również Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i Młodzieży Przystanek. Przez kilka dni trwały wykłady, warsztaty, gry terenowe, animacje i zawody sportowe. Stowarzyszenie wystartowało w ubiegły poniedziałek wykładem w sali sesyjnej rudzkiego magistratu. To tutaj
odbyła się prelekcja pt. ,,Krzywdzenie dziecka zaczyna się w łonie
matki”. Wykład skierowany do
młodych dziewcząt prowadził dr
psychologii Marek Łyb.
– To dość bulwersujące stwierdzenie, które było tematem prelekcji –
wchodzi w konflikt ze stereotypami

Foto: MHS

myślenia, które promują jasny obraz
matki i macierzyństwa. Jasne obrazy
są społecznie potrzebne, aby kobiety
łatwiej godziły się z byciem w ciąży,
a populacja nie wymierała wskutek
bardzo słabego przyrostu naturalnego. Ale równocześnie należy pamiętać o tym, że matkami stają się kobiety, które przed zajściem w ciążę
nie były charakterami anielskimi.
Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem. To wiedza, którą powinna posiadać każda kobieta i każda dziewczyna – mówi Joanna Golicz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Przystanek.
Monika Herman-Sopniewska
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ZBLIŻENIA
W ubiegły czwartek odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Podczas sesji uhonorowano tytułem
„Zasłużona dla Miasta Ruda Śląska” – Mirosławę Grabis. Pani Mirosława jest od 1991 roku prezesem oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rudzie Śląskiej. Z rudzką oświatą
związana jest od ponad 60 lat. Przez 40 lat pracowała jako nauczyciel, 18 lat sprawowała funkcję dyrektora SP nr 10, w latach 90. była radną Rady Miasta Ruda Śląska.

Sesja Rady Miasta

Zawiadomienie
do prokuratury

Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl
„Za swoją pracę zawodową i społeczną została wielokrotnie uhonorowana, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W całej działalności
zawodowo-społecznej pani Mirosława Grabis wykazywała się kreatywnością, pomysłowością i dobrą organizacją pracy, nawiązała współpracę
ze Śląskim Bankiem Żywności, była
inicjatorką programu „Napełniamy
talerzyk”. Od wielu lat organizuje
także
kolonie
profilaktycznozdrowotne dla dzieci i turnusy dla
matki z dzieckiem. Jest też pomysłodawczynią ciekawych konkursów,
koncertów i imprez masowych” –
brzmiało uzasadnienie przyznania tytułu.
Rudzcy radni zadecydowali m.in.
o dokapitalizowaniu rudzkiego szpitala, który na przeprowadzenie niezbędnych remontów otrzyma milion złotych
z budżetu miasta. Jeszcze w tym roku
mają ruszyć w nim prace modernizacyjne. Wśród podjętych uchwał znalazła się również uchwała określająca

Czwartkowa sesja Rady Miasta. 

wysokość opłaty targowej w mieście.
Ujęte w niej zostały preferencyjne
stawki dla stale handlujących na placach targowych. W zależności od powierzchni stanowiska, kupcy za jeden
dzień handlu zapłacą nawet do kilku
złotych mniej niż dotychczas.
Z apelem o zwiększenie subwencji
oświatowej zwrócili się do Ministra
Edukacji Narodowej rudzcy radni. Co
roku Ruda Śląska dokłada ok. 25 proc.
środków własnych na realizację zadań
oświatowych, na które powinna otrzymywać środki z budżetu państwa.
W ubiegłym roku miasto na oświatę

W ubiegły czwartek odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli komitetu referendalnego. Na spotkaniu poinformowali, że złożyli zawiadomienia w prokuraturze w Rudzie Śląskiej.

Foto: MHS

wydało ponad 187 mln zł. Zadania,
które powinny zostać pokryte z subwencji oświatowej, stanowiły kwotę
ponad 145 mln zł, natomiast miasto
otrzymało na ten cel jedynie 109 mln
zł. Tym samym władze Rudy Śląskiej
z własnego budżetu do samej tylko
subwencji musiały dopłacić blisko 36
mln zł. Łączne zaś nakłady samorządu
na oświatę wyniosły w zeszłym roku
ponad 78 mln zł. W tym roku na wydatki związane z oświatą w miejskim
budżecie zarezerwowano kwotę 213
mln zł. Subwencja oświatowa wyniesie
jedynie 109 mln zł.

– Złożyliśmy dwa zawiadomienia. Pierwsze – w ubiegłym tygodniu. Dotyczy ono podejrzenia
popełnienia przestępstwa przez
panią Grażynę Dziedzic, polegające na pomówieniu i zniesławieniu naszej grupy inicjatywnej.
Chodzi o słowa wypowiedziane
przez prezydent Dziedzic na antenie telewizji Sfera w jednym z wywiadów, a także o pomówienia ze
strony pani prezydent, jakie padły
od 13 maja (dot. oświadczenia w
sprawie wycieku danych osobowych z Urzędu Miasta w Rudzie
Śląskiej) – mówił podczas konferencji Bartosz Szabatowski, pełnomocnik inicjatorów referendum
dla Rudy Śląskiej.
Kolejne zawiadomienie ma dotyczyć ujawnienia danych osobowych.
– Prezydent Dziedzic, działając
jako administrator danych osobowych, ujawniła osobom trzecim
dane ponad tysiąca osób. Podob-

na skarga w ciągu 30 dni trafi
również do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych –
zapowiada Bartosz Szabatowski.
– Każdy urzędnik, a prezydent
również nim jest, ma obowiązek po
otrzymaniu informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa powiadomić o tym prokuraturę.
W swoich wypowiedziach dotyczących podejrzenia popełnienia
przestępstwa
przy
zbieraniu
i weryfikacji podpisów pod wnioskiem referendalnym, nie wspominałam o grupie inicjatywnej.
Twierdzenie, że zniesławiłam, czy
też pomówiłam przedstawicieli
grupy inicjatywnej, jest nieporozumieniem. Równie absurdalny jest
drugi zarzut. Nikomu, oprócz prokuratury, do której skierowałam
zawiadomienie, nie ujawniłam danych osobowych ponad tysiąca
osób – komentuje sprawę Grażyna
Dziedzic.
MHS
REKLAMA
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Dotknęli historii

Kolejni miłośnicy gwary nagrodzeni

Gdyby nie pan Przemysław Noparlik, przedstawiciel Stowarzyszenia
Genius Loci, uczniowie być może nigdy nie poznaliby tak niezwykłego
miejsca. Na terenie kochłowickiego,
średniowiecznego gródka odbyła się
nietypowa lekcja historii, quiz oraz
wielkie sprzątanie.
– Połączyliśmy lekcję historii oraz
sprzątanie po to, by edukować młodzież, mówić o tym, że zabytki są z jednej strony ciekawe, a z drugiej strony,
by uświadamiać, że trzeba je ratować.
W szkole mamy klasę, ławki, szablonowe zajęcia – nie zawsze taka forma
lekcji jest tak ciekawa, jak zajęcia
w terenie. Tutaj możemy dotknąć historii – mówił pan Noparlik. – Gródek to
zabytek pochodzący z XIII w. Niewiele
o nim wiemy, mimo, że raz przeprowadzono tutaj badania archeologiczne,

szego nauczyciela historii. W terenie
lepiej przyswaja się wiedzę, więcej
można zapamiętać. Dodatkowo posprzątamy tu trochę i myślę, że będziemy się przy tym dobrze bawić – podkreślała Linda Golińska, jedna z uczennic.
MS

W środę (22 maja) w restauracji
„Wiśniowy Sad” miłośnicy gwary śląskiej spotkali się na czternastym „Zeflugu ślónski fraszki i rymowanki”.
Tradycyjnie już w trakcie spotkania
przyznano nagrodę Notgelda oraz odznaczono „Pszocieli Ślónski Godki”.
– Przyznaliśmy dwie odznaki
„Pszociela Ślónski Godki”. Pierwszą
został nagrodzony Arkadiusz Grzywaczewski, prezes telewizji Sfera. Drugą
otrzymał Andrzej Nowak, prezes
Związku Górnośląskiego Koła Ruda,
organizujący między innymi spotkania
wigilijne, w trakcie których odbywa
się kolędowanie po śląsku – tłumaczył
Bronisław Wątroba, organizator spotkania.
Przyznano także nagrody Notgelda
Śląskiego. Tę najstarszą nagrodę wolontariacką w Rudzie Śląskiej otrzy-

stylu życia – nie musimy ciągle kupować nowych zabawek. Chcielibyśmy rozszerzyć tę inicjatywę na
ubranka dziecięce, bo wiemy że jest
takie zapotrzebowanie – podkreśla
Iza Noras. – Bardzo fajny pomysł,
moje dzieci znalazły coś dla siebie.
Myślę, że przy okazji kolejnego kiermaszu, przyniesiemy także swoje zabawki – mówi Alicja Gawenda, mama trójki dzieci.
MS

Członkowie Klubu Rodzica myślą już o organizacji kolejnego kiermaszu.

Uczniowie z ciekawością słuchali opowieści o średniowiecznym gródku.

ale Stowarzyszenie Genius Loci wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Ochrony
Zabytków w Katowicach o dofinansowanie kolejnych badań. Prawdopodobnie odbędą się w lipcu – dodał.
– O tym miejscu dowiedzieliśmy się
od pana Przemysława Noparlika, na-

Kiermasz zabawek
– W ramach Stowarzyszenia św.
Filipa Nereusza działa Klub Rodzica, w którym pomysł na zorganizowanie takiego kiermaszu zrodził się
już jakiś czas temu – tłumaczy pani
Iza Noras, działająca w stowarzyszeniu. Taka inicjatywa to ciekawy
pomysł na rotację zabawek: – Każdy

rodzic, po konsultacjach z dziećmi,
przyniósł zabawki, które były już
nieużywane i zalegały w domu. Warto zrobić przegląd szaf – dodaje pani
Iza. W taki właśnie sposób, przy kościele pw. Świętej Rodziny na Halembie zorganizowano kiermasz. –
To alternatywa dla konsumpcyjnego

Foto: MS

Na zdjęciu laureaci nagrody Notgelda wraz
z pomysłodawcą plebiscytu Bronisławem WąFoto: SH
trobą.

mali: Monika Czoik, Barbara Podgórska, Jerzy Kiolbasa, Grzegorz Stasiak,
Grzegorz Brożek oraz Jan Olchowik.
– Zawsze podkreślam, że są momenty, kiedy trzeba mówić językiem
literackim, ale kiedy chcemy czuć się
jak w domu, to trzeba godać – podkreślał Andrzej Nowak, nagrodzony tytułem „Pszociela Ślónski Godki”.
Sandra Hajduk

Foto: MS
REKLAMA
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Wielka Gala Szkolna

Barokowa maskarada

Gdy kończy się maj i zbliża Dzień
Matki, a za nim Dzień Dziecka,
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Bielszowicach świętują
podczas corocznej Wielkiej Gali
Szkolnej. W piątkowy poranek dzieci
zaprezentowały rodzicom i opiekunom swoje talenty.
– W tym dniu przedstawiamy
wszystko to, co dzieci przygotowały
w ciągu danego roku szkolnego. Są
to przedstawienia, teatrzyki, tańce
i oczywiście piosenki, które były
przygotowywane zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych. Dzieci przygotowały również wiersze i piosenki
z okazji Dnia Matki – mówi Anna
Wieloch, dyrektor szkoły.
Przybyli rodzice chętnie oglądali
występy swoich pociech i wspierali
je, gdyż dzieci bardzo się stresowały.

dla dzieci i rodziców – tłumaczy
Aleksandra Mucha, która przygotowywała dzieci do występu.
Agnieszka Pach

Co dwa lata w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych uczniowie przenoszą się w czasie.
W ten piątek odwiedzili czasy baroku.
– Mamy dziś w szkole trochę historii,
sztuki, mody barokowej oraz przepych
charakterystyczny dla tego okresu –
mówi rzecznik prasowy szkoły, Barbara Makieła. – Jest to impreza cykliczna.
Co drugi rok przedstawiamy jakąś epokę. Osiem lat temu zaczynaliśmy od starożytności – dodaje.
Już od samego wejścia w szkole zobaczyć można było wystawę obrazów,
którą pomogło skompletować Muzeum
Miejskie im. M. Chroboka.
– Od pół roku przegotowywaliśmy
się do tej imprezy. Zbieraliśmy dekoracje, materiały, stroje oraz wymyślaliśmy scenariusz. Barok to trochę przerost formy nad treścią, co czyni tę epokę
bardzo charakterystyczną – mówi Mał-

rozwijaniu tych właśnie zainteresowań – tłumaczył Bronisław
Wilk, dyrektor placówki.
– Myślę o tej szkole, bo dużo
moich kolegów chce się w niej
uczyć. Przygotowane zajęcia są
bardzo ciekawe i zachęcają do
wybrania tej szkoły – mówił Piotr
Gondek, który przyszedł na Dzień
Otwarty.
Sandra Hajduk

W ramach Dnia Otwartego przygotowano specjalne stoiska.

Podczas gali dzieci pokazały swoje talenty.

– Dzisiejsza gala będzie bardzo
muzyczna. Uczniowie długo się przygotowywali i bardzo się stresują, ale
myślę, że efekt jest satysfakcjonujący

Foto: ZSS nr 4

W każdej z klas można było zakosztować kulFoto: RP
tury baroku.

gorzata Młynarska, współorganizatorka
przedsięwzięcia.
Impreza odbyła się pod nazwą „Barokowy zawrót głowy”.
– Na scenie będzie się dużo działo.
Zobaczymy taniec menuet oraz występ
królowej Marysieńki i króla Jana III
Sobieskiego – zapowiadała przed występem Dorota Nowak, współorganizatorka imprezy.
Robert Połzoń

Dzień Otwarty w G nr 5
Zajęcia artystyczne, sportowe
a także magiczne sztuczki chemiczne – to między innymi miało
zachęcić kończących szkoły podstawowe do tego, by kontynuować edukację w Gimnazjum nr
5. W środę (22 maja) odbył się
w tej placówce Dzień Otwarty.
– W przyszłym roku chcemy naszym uczniom zaproponować naukę w klasie sportowej o profilu

piłka nożna dla chłopców. Pozostałe klasy będą ogólnodostępne.
Będziemy w nich realizować podstawę programową kształcenia
ogólnego z wykorzystaniem nowoczesnych technik pod kątem
przede wszystkim przedmiotów
matematycznych. W ubiegłym roku szkoła brała udział w programie unijnym, dzięki któremu mamy nowoczesne pomoce służące

Poznać Wuja Sama
Już po raz siódmy w murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
im. Herberta Clarka Hoovera rozbrzmiewał hymn Stanów Zjednoczonych, a uczniowie mogli pogłębić
swoją wiedzę na temat historii i kultury tego kraju.
– Pomysł Dni Amerykańskich pojawił się rok po tym, jak nadano szkole imię patrona Herberta Clarka Hoovera. W tym roku podczas tych obchodów inspirowaliśmy się postacią
Martina Luthera Kinga, a całe Dni
odbyły się pod hasłem „Stany Zjednoczone kraj możliwości i tolerancji”. Chcieliśmy pokazać te możliwości, które ma każdy z nas, nie tylko
w USA, ale także i w Polsce – tłumaczy Józef Sarek, dyrektor ZSO nr 4.
Podsumowanie tych obchodów
odbyło się w czwartek (23 maja)

Na gali pokazały się także szkolne talenty.

Foto: SH

Szkolny Festiwal Teatralny

Podczas gali podkreślano znaczenie problemu rasizmu.

na scenie Miejskiego Centrum
Kultury. Galę zainaugurowało
przemówienie Konsul Generalnej
Stanów Zjednoczonych Ellen
Germain, która przybliżyła publiczności postać Martina Luthera
Kinga.

Foto: RP

Foto: RP

– Wydaje mi się, że nie ma problemu z zachęceniem młodzieży do
tego typu inicjatyw. Większość zawsze chętnie bierze udział w tego
typu przedsięwzięciach – dodaje
Józef Sarek.
Podczas gali wystąpili laureaci
między innymi konkursu piosenki
amerykańskiej oraz zmagań recytatorskich.
– Zgłosiłam się, bo śpiewanie to
moja pasja. Szybko uczę się piosenek, więc nie miałam trudności
z ich nauką. Do konkursu przygotowywałam się dwa tygodnie. Takie
Dni Amerykańskie są na pewno
bardzo potrzebne – mówi Dagmara
Szwejda, zwyciężczyni konkursu
piosenki.
Robert Połzoń

Gala Szkolnego Festiwalu Teatralnego jest już tradycją w Gimnazjum nr 11. Foto: SH

Osiem klas z Gimnazjum nr 11 na
Nowym Bytomiu walczyło o Laur
Złotej Maski w Szkolnym Festiwalu
Teatralnym. W środę w trakcie uroczystej gali ten tytuł odebrała klasa
I b.
– Nasz Szkolny Festiwal Teatralny
ma już dziewiętnastoletnią tradycję.
Młodzież bardzo się angażuje w tę
inicjatywę. Głównym celem, który
nam od wielu lat przyświeca, jest rozmiłowanie dzieci w teatrze i to udaje
nam się zrobić – mówiła Ewa Zieleźnik, współorganizatorka festiwalu.
– Poziom festiwalu był wyższy niż
w roku ubiegłym. Bardzo nas to cieszy, chociaż rzeczywiście bardzo
trudno było wybrać zwycięzców. Po
raz pierwszy w historii tej imprezy

zdarzyło się tak, że zespół będący debiutantem, zdobył Laur Złotej Maski
– dodała.
Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu została klasa I b, która zaprezentowała ,,Królewnę Śnieżkę” w języku angielskim.
– Zdecydowaliśmy się na przedstawienie tej baśni po angielsku, bo
chcieliśmy zaprezentować to, co
umiemy. Dzięki tej zmianie połączyliśmy szlifowanie języka obcego z dobrą zabawą. Konkurencja była
ogromna. Ciężko jest dorównać kolegom ze starszych klas, ale udało nam
się to zrobić. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa – podkreślała Ewa
Adamska, uczennica klasy I b.
Sandra Hajduk
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WOKÓŁ NAS

Finał olimpiad przedmiotowych

„KOPERNIK” – dobry wybór!

W piątek w auli Zespołu Szkół
Muzycznych I i II stopnia odbył się
uroczysty finał VIII edycji Miejskich Olimpiad Przedmiotowych
Szkół Podstawowych. W uroczystości udział wzięli laureaci olimpiad
wraz z rodzicami i nauczycielami,
którzy przygotowywali uczniów do
tego konkursu.
– Najpierw odbywają się etapy
szkolne olimpiad, potem w kwietniu
były etapy miejskie, a dziś nagradzamy 35 laureatów z sześciu olimpiad przedmiotowych, czyli języka
polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, przyrody i informatyki – mówi Aleksandra Kaput,
kordynator olimpiad miejskich szkół
podstawowych w Rudzie Śląskiej.
W tym roku to „sportowa 15”
miała najwięcej laureatów olimpiad.

w szkole wybitnych uczniów, którzy
doskonale sobie radzą w olimpiadach na szczeblu miejskim – mówił
Piotr Prencel, dyrektor SPS nr 15.
Monika Herman-Sopniewska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 6 im. M. Kopernika obchodzi jubileusz 50-lecia. Podczas półwiecza istnienia placówki, mury szkoły opuściły
rzesze fachowców, a absolwenci doskonale odnajdują się na rynku pracy.
– W „Koperniku” stawia się na
tradycję rzetelnego kształcenia i nowoczesne technologie, stąd zainteresowanie energetyką odnawialną.
Szkoła proponuje uczniom zdobycie
atrakcyjnych zawodów, wysoki poziom kształcenia, interesujące zajęcia
pozalekcyjne, zagraniczne staże
i praktyki w wiodących firmach. Proponowane zawody są odpowiedzią na
zapotrzebowanie gospodarki, a współpraca z firmami owocuje patronatami
dla poszczególnych kierunków – mówi Jolanta Szcześniak, dyrektor ZSP
nr 6.

prezydenta RP Bronisława Komorowskiego podczas wspólnego
ogniska.
– Mieliśmy zaplanowane spotkanie
z prezydentem Komorowskim. Przyjechał, porozmawiał z młodzieżą przez
około czterdzieści minut. Prezydent
w formie gawędy opowiadał różne
ciekawe historie – opowiada Rafał
Koi, nauczyciel WF-u w ZSO nr 4.
Robert Połzoń

Podczas Biwaku integrowali się uczniowie z 80 szkół z całej Polski.

Wyróżnieni uczniowie w VIII edycji olimpiad.

– Jestem mile zaskoczony, że nasi
uczniowie w tym roku tak licznie
zwyciężyli w konkursach. Poziom
rudzkich konkursów jest niezwykle
wysoki i cieszy mnie, że mamy

Foto: MHS

Uczniowie ZSP im. M. Kopernika nr 6 w praFoto: MHS
cowni komputerowej.

Szkoła kształci w zawodach:
– technik: budownictwa, drogownictwa, informatyk, elektronik,
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
– murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Więcej informacji na www.kopernikus.pl
Monika Herman-Sopniewska

Biwak w stolicy
Od 16 do 19 maja nasi reprezentanci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta
Clarka Hoovera przebywali w Warszawie na I Ogólnopolskim Biwaku
Klas Mundurowych. W przedsięwzięciu wzięło udział prawie 2200
uczniów z całego kraju.
– Organizatorem była Akademia
Obrony Narodowej w Warszawie.
Nasza szkoła zwiedziła między in-

nymi Muzeum Wojska Polskiego,
Starówkę, Stadion Narodowy. Podczas Biwaku odbyły się zawody
sportowe. Mieliśmy także okazję
zapoznać się z ofertą szkół wojskowych – tłumaczy Marek Szendzielorz, nauczyciel wychowania fizycznego.
Jednym z najważniejszych momentów, na który z niecierpliwością wszyscy czekali, była wizyta

Foto: RP

Dzień Dziecka na rynku

Profilaktyka i relaks

Zapraszamy wszystkie dzieci na nowobytomski rynek – 1 czerwca na
placu Jana Pawła II czeka moc atrakcji – gry, zabawy i koncert Majki Jeżowskiej. Nie przegap tej imprezy!

Podczas festynu każdy znalazł coś dla siebie.

Czwartkowe popołudnie to wymarzony termin na zorganizowanie
festynu. Z podobnego założenia
wyszli ludzie z Zespołu Szkół nr 5
na Wirku, którzy zaplanowali festyn rodzinny w ramach Tygodnia
Profilaktyki.
– Jest to festyn rodzinny, ale zapraszamy na niego również wszystkich mieszkańców z okolicy. Odbędzie się tu wiele konkurencji sportowych i sprawnościowych, ale też
wiele pokazów – tłumaczył ks. Michał Stefan, organizator festynu i ka-

techeta w ZS nr 2.– Chcemy zintegrować tutaj mieszkańców i całe
rodziny. Ważne jest to, by przede
wszystkim wszyscy dobrze się bawili – dodał.
Festyn odbył się pod hasłem
”Wspólnie zdrowo i na sportowo”.
Uczestnicy festynu rywalizowali
w takich konkurencjach jak np. wyścigi ojców z synami, matek z córkami lub konkursy dla rodzeństwa
i całych klas.
– Zostaliśmy zaproszeni przez
panią dyrektor, by zaprezentować

Foto: RP

pokaz pierwszej pomocy. Jako ratownicy górniczy, pokażemy specjalistyczny sprzęt i sposoby udzielania pomocy – mówił Dariusz
Kaźmierczak, wiceprezes klubu
HDK przy KWK Halemba.
W miejscu festynu, na boisku
szkolnym przy ulicy Jankowskiego
2, pokazali się także między innymi
rycerze z Chorągwi Rycerstwa Ziemi Śląskiej oraz zawodnicy Parafialnego Klubu Sportowego z Halemby.
Robert Połzoń
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Rudzki Informator Samorządowy
Kampania „Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda” została dostrzeżona i wyróżniona przez specjalistów public relations. Miasto
za kampanię promującą nowe zasady gospodarki odpadami otrzymało wyróżnienie w prestiżowym konkursie „Kryształy PR-u”,
nagradzającym najbardziej wartościowe inicjatywy samorządów i organów administracji państwowej. Oprócz Urzędu Miasta
wyróżnienie za kampanię promocyjną otrzymał również Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości. Zainaugurowane przez rudzki
magistrat oraz spółkę samorządową kampanie zostały dostrzeżone wśród ponad 100 projektów z całego kraju, które zgłoszono
do tegorocznej edycji konkursu.

Rudzka promocja wśród najlepszych w Polsce!
– Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Werdykt jury, składającego
się ze specjalistów PR utwierdza nas
w przekonaniu, że dobrze przygotowaliśmy się do „rewolucji śmieciowej” – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic. Rudzka kampania śmieciowa w przyjazny sposób zachęca
mieszkańców Rudy Śląskiej do segregacji śmieci oraz zapoznaje ich
ze zmianami, jakie od połowy roku
przyniesie znowelizowana ustawa
o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach. – Akcja jest prowadzona w ramach kampanii promocyjnej
naszego miasta „Atrakcyjna Ruda”,
która ruszyła pod koniec zeszłego
roku – dodaje Renata Młynarczuk,
naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta
w rudzkim magistracie.
Warto podkreślić, że rudzka „kampania śmieciowa” skierowana jest
do wszystkich grup wiekowych
mieszkańców Rudy Śląskiej. Dla
osób w wieku powyżej 50 roku życia
została przygotowana audycja radiowa, która emitowana jest w Radio
Piekary, cieszącym się największą
słuchalnością wśród rudzian w tym
wieku. W programie wykorzystana
została piosenka „Ruda na bruda”,
którą znany artysta kabaretowy,
Grzegorz Poloczek nagrał specjalnie
na potrzeby rudzkiej akcji promocyjnej. – Piosenka jest utrzymana
w konwencji śląskich „hajmatów”.
Dzięki temu jest ona rozpoznawalna
i łatwo wpada w ucho słuchaczom –

Kampania „Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda” otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie „Kryształy PR-u”.

zaznacza Renata Młynarczuk. Jak
podkreśla rudzki magistrat, akcja
przyniosła już pierwsze wymierne
efekty – w mieście zebrano prawie 7
tys. „deklaracji śmieciowych”, co
stanowi niemal 90 proc. spodziewanej liczby formularzy.
W ramach prowadzonej kampanii
miasto wydało też specjalny poradnik, który w łatwy i przystępny sposób przybliża zmiany, jakie czekają
rudzian od połowy roku. Jest on
przeznaczony dla wszystkich grup
wiekowych. Część opisowa skierowana jest dla osób powyżej 12 roku
życia, dla dzieci przygotowano zaś

specjalny komiks, znajdujący się na
ostatnich kartach informatora. Dla
najmłodszych mieszkańców miasta
zaplanowano też inne działania edukacyjne – Grę Miejską, poświęconą
tematyce segregacji śmieci (1 czerwca br.) oraz spektakle ekologiczne
dla dzieci (8 czerwca br.).
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wyróżnienie zdobył
natomiast za kompleksową promocję projektu „Innowacje Śląska –
utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”.
– Na Śląsku działa dziesięć tysięcy
firm w sektorze IT i multimedialnym

– wyjaśnia prezes Inkubatora, Joanna Sochacka.
– Jest to ogromny potencjał do
współpracy. Dlatego też poprzez tę
kampanię chcemy pokazać, że tworzymy właśnie takie warunki, by firmy mogły się spotykać ze sobą jak i ze
środowiskami naukowymi – deklaruje.
Śląski Klaster Multimedialny
Hub Club to inicjatywa zrzeszająca
jednostki naukowe oraz firmy
z branży IT, wspólnie pracujące nad
wytworzeniem nowej wartości śląskiego rynku innowacji. Członkami
Klastra są przedsiębiorcy branży

ICT i multimedialnej oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach i Rudzki
Inkubator Przedsiębiorczości. Głównym celem inicjatywy jest wspieranie podnoszenia przewagi konkurencyjnej jego członków. Dla
przedsiębiorców oznacza to zwiększenie zysku i rozwój firm, zaś dla
jednostek naukowych – większą komercjalizację pracy naukowej. Działania podjęte przez Rudzki Inkubator
Przedsiębiorczości
mają
przyczynić się do wzmocnienia rozwoju i sprawnego wykorzystania
szans rynkowych w branży ICT
i multimedialnej, zwiększenia rozpoznawalności Śląska na arenie
międzynarodowej i spowodować, że
potencjał gospodarczy regionu będzie bardziej widoczny.
Obok rudzkiego magistratu
i Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp z .o.o. wśród wyróżnionych w kategorii najlepsza kreatywna kampania promocyjna
znalazły się też Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny oraz
Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Grand Prix otrzymały natomiast jaworznickie wodociągi za projekt
„Gdzie jest moja kupa”. Jury przyznało też nagrody w kategoriach:
najlepszy wizerunek w mediach
społecznościowych, najlepszy film
promocyjny, najlepsza promocja
projektów unijnych oraz najlepsza
gazeta miejska lub biuletyn.

KP

Władze Rudy Śląskiej zamierzają promować handel na miejskich targowiskach. W przyjętej uchwale, określającej wysokość opłaty targowej w mieście, ujęte
zostały preferencyjne stawki dla stale handlujących na placach targowych. W zależności od powierzchni stanowiska, kupcy za jeden dzień handlu zapłacą nawet
do kilku złotych mniej niż dotychczas.

Tak dla miejskich targowisk
Dotychczasowe stawki opłaty
targowej nie były zmieniane w mieście od czterech lat. Władze Rudy
Śląskiej przedstawiając na ostatniej
sesji Rady Miasta projekt nowej
uchwały w tej sprawie, postanowiły
dokonać drobnych korekt opłaty.
– Niektóre ze stawek co prawda
zostały podwyższone, ale jest to
wzrost poniżej stopy inflacji, jaka
miała miejsce w tym czasie. Ważne
natomiast jest to, że dla kupców,
którzy zdecydują się na stały handel
na miejskich targowiskach, pozostawiliśmy dotychczasową stawkę
bądź ją obniżyliśmy. W ten sposób
chcemy zachęcać ich do stałej dzia-

łalności handlowej na placach targowych oraz do ograniczenia handlu w miejscach do tego nie
przeznaczonych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Przyjęta uchwała, w zależności
od powierzchni stanowiska handlowego na targowisku zakłada,
w przypadku sprzedaży stałej utrzymanie bądź zmniejszenie opłaty, a
w przypadku handlu okazjonalnego
jej podwyższenie średnio o 1-2 zł
za dzień. Przykładowo opłata za jeden dzień handlu na stanowisku
o powierzchni od 6 do 8 m² w przypadku sprzedaży ciągłej wyniesie
12 zł, natomiast przy sprzedaży

okazjonalnej będzie to kwota 16 zł.
Dla przypomnienia, dotychczasowa
opłata wynosiła 15 zł.
W uchwale określona została
także stawka opłaty za sprzedaż
przy cmentarzu. W tym przypadku
na wniosek radnych stawka została
utrzymana na dotychczasowym poziomie i nadal wynosić będzie 8 zł
za dzień. Utrzymane zostały również stawki opłaty od sprzedaży na
terenach wyznaczonych w czasie
trwania odpustów parafialnych.
Natomiast z 20 na 30 zł za dzień
uległa podwyższeniu opłata za handel przy cmentarzach w dniach od
25 października do 7 listopada.

Istotny zapis w przyjętej uchwale
dotyczy handlu poza targowiskami
i bez zgody właściciela nieruchomości, na której jest on prowadzony. Opłata w tym przypadku ustalona została na poziomie 100 zł za
dzień. – Wprowadzenie tej stawki
ma na celu ograniczenia handlu
w miejscach do tego nie wyznaczonych. Za takim rozwiązaniem przemawia również dbałość o porządek
i bezpieczeństwo w miejscach publicznych oraz estetykę miasta –
tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik
miasta.
Podjęta uchwała jako inkasentów opłaty targowej wskazuje

dzierżawców targowisk, natomiast w przypadku pozostałych
nieruchomości poboru opłaty dokonywać będzie wyznaczona firma. Wcześniej robiła to straż
miejska.
W Rudzie Śląskiej na nieruchomościach należących do miasta
znajdują się cztery targowiska:
w Wirku przy ul. Kupieckiej w Nowym Bytomiu przy ul. Markowej
oraz w Halembie przy ul. Brodzińskiego i Solidarności. W ubiegłym
roku z tytułu opłaty targowej do budżetu miasta wpłynęła kwota ponad
1,1, mln zł.
TK

Rudzki Informator Samorządowy

Już w czerwcu mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli przedstawić propozycje inwestycji, które w 2014 r. realizowane będą w ramach budżetu obywatelskiego.
W ten sposób Ruda Śląska dołącza do grona miast, które swoim mieszkańcom dały prawo wyboru inwestycji do realizacji w ich dzielnicach. Podczas zeszłotygodniowego spotkania z radnymi prezydent Grażyna Dziedzic przedstawiła szczegóły własnego projektu uchwały w tej sprawie.

W przyszłym roku budżet obywatelski
Idea budżetu obywatelskiego jest
bardzo prosta. To mieszkańcy poszczególnych dzielnic miasta, a nie
urzędnicy, decydują o tym, na jakie
zadania i cele wydać część pieniędzy
przeznaczonych na inwestycje. – Budżet obywatelski to fantastyczny pomysł – to przecież mieszkańcy poszczególnych
dzielnic
wiedzą
najlepiej, co w pierwszej kolejności
zrobić w ich najbliższym otoczeniu –
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Więcej władzy w tym zakresie
oznacza również więcej odpowiedzialności. Wprowadzenie budżetu
obywatelskiego, to dobry krok w kierunku zwiększenia udziału mieszkańców we współrządzeniu i współdecydowaniu o ważnych dla miasta
sprawach – dodaje.
2 miliony złotych, o podziale których decydować będą rudzianie, rozdysponowane zostaną pomiędzy
cztery obszary miasta, które tworzą
okręgi wyborcze. – O tym jakie dokładne kwoty przypadną poszczegól-

nym okręgom zdecydują dalsze analizy i rozmowy z radnymi. Nasza
propozycja zakłada, żeby kryterium
podziału była liczba mieszkańców
zamieszkująca dany okręg – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta.
Przygotowany przez władze Rudy
Śląskiej projekt uchwały zakłada, że
już w czerwcu mieszkańcy będą mogli zgłaszać propozycje inwestycji,
które realizowane będą w ramach
przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Składane przez mieszkańców
wnioski powinny dotyczyć inwestycji bądź remontów, a osoba zgłaszająca propozycję powinna mieć ukończone 16 lat. – By dodatkowo
zaktywizować mieszkańców poszczególnych dzielnic czy osiedli, chcemy,
żeby każdy zgłaszany wniosek podpisany został przez co najmniej 15 innych mieszkańców – podkreśla Ewa
Guziel.
Kolejnym etapem konsultacji
z mieszkańcami w sprawie budżetu
obywatelskiego będzie weryfikacja

złożonych propozycji. Dokonywać
jej będzie specjalny zespół, który
oceniać będzie wnioski pod względem merytorycznym, prawnym i finansowym. – Chodzi o to, aby realizacja potencjalnej inwestycji mieściła się w zakresie zadań, które
określa ustawa o samorządzie gminnym. Ponadto odrzucane będą te propozycje, których koszty realizacji
przewyższają zabezpieczone na ten cel
środki – wyjaśnia skarbnik miasta.
Wyłonione podczas weryfikacji
propozycje we wrześniu poddane zostaną pod głosowanie, w którym to
mieszkańcy poszczególnych okręgów zdecydują, które z inwestycji
będą ostatecznie realizowane. W wyborze będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej powyżej 16 roku życia, oddając swój głos
drogą elektroniczną bądź poprzez
wrzucenie karty do głosowania do
specjalnej urny. Wyłonione w drodze
głosowania propozycje w listopadzie
wpisane zostaną do projektu budżetu

Rudzianie zdecydują o podziale 2 mln zł, które zostaną rozdysponowane pomiędzy
cztery obszary miasta.

na 2014 r. O szczegółach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego
władze miasta zamierzają rozmawiać
także z mieszkańcami. Temu tematowi poświęcone zostało Forum Mieszkańców, które odbyło się w rudzkim
magistracie.
Budżet obywatelski zwany także
partycypacyjnym, powstał w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. Wprowadzony został jako inicjatywa oddolna i był wynikiem
współpracy mieszkańców z władza-

mi miasta jako wspólna odpowiedź
na walkę z wojskową dyktaturą, która rządziła krajem w latach 19641985. Projekt okazał się wielkim
sukcesem i wkrótce zyskał ogromną
popularność w Brazylii. Do 2008 r.
w tym kraju wprowadziło go około
200 miast. Następnie idea budżetu
partycypacyjnego upowszechniła się
kolejno w Ameryce Południowej
(ponad 500 miast) i Europie (200
miast). Pierwszy budżet obywatelski
w Polsce wprowadziły władze Sopotu w 2011 r.
TK

8 czerwca rusza kolejna edycja Industriady. Tegoroczne obchody w Rudzie Śląskiej zaplanowano w trzech miejscach. Jak zwykle szereg atrakcji zorganizowanych zostanie m.in. na terenie zabytkowej kolonii robotniczej „Ficinus”, a po raz pierwszy Industriada zawita na dworzec w Chebziu i do szybu „Mikołaj”.

Zaplanuj święto zabytków techniki
„Ficinus” przy ul. Pawła Kubiny
w tym dniu zamieni się w „Deptak
Artystów”. Sceneria tej postindustrialnej ulicy ma być natchnieniem
dla uczestników warsztatów malarskich i graffiti oraz czytających poezję. W ramach imprezy na terenie
kolonii odbędzie się festyn rodzinny, na którym wystąpią przedszkolaki z pobliskiego przedszkola. Dla
najmłodszych przygotowano również warsztaty naukowe i stoisko
Astronomicznego Planetarium Śląskiego. W pobliskim kościele ewangelickim odbędą się koncerty, projekcja filmu o kościele oraz spektakl
przygotowany przez Scenę Muzyczną I LO. W tym dniu będzie
również możliwość wejścia na
wieżę kościelną, na co dzień zamkniętą.
Podczas rudzkiej Industriady nie
zabraknie akcentu kulinarnego, organizatorzy zapraszają na wspólne
śląskie gotowanie. Oprawę muzyczną imprezy zapewni Andrzej PAPA
Gąszczyk + eM Band.
– Industriada to okazja do poznania dziedzictwa poprzemysłowego Rudy Śląskiej, a przy tym
świetna okazja do dobrej zabawy.
Dlatego wszystkich w tym dniu za-

Zoboty towarzyszą każdej edycji Industriady.

praszam do udziału w imprezach
przygotowanych z okazji Industriady – podkreśla prezydent
miasta Grażyna Dziedzic. Imprezy
na „Ficinusie” w ramach tegorocznej INDUSTRIADY będą odbywały się w godzinach od 14.00 do
19.00.
Ciekawe atrakcje czekają też na
miłośników Industriady przy szybie
„Mikołaj”, gdzie m.in. zostanie uruchomiona elektryczna maszyna wyciągowa (uruchomienie maszyny

nastąpi w godzinach: 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00). Ciekawie zapowiadają się eksperymenty prowadzone przez Koło Naukowe Politechniki Śląskiej – podpalanie
wodą, kolorowe wybuchy, płonąca
piana, świecąca blaszka, błędne
ognie itp. (co godzinę od 14.30 do
18.30).
Szybowym atrakcjom towarzyszyć będzie stoisko śląskich artystów, gdzie będzie można obejrzeć
i kupić unikatową biżuterię, cerami-

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska-Nowy Bytom

kę, bibeloty, ozdoby oraz pamiątki
z szybu „Mikołaj”. W tym dniu,
w szybie „Mikołaj” będzie można
kupić kontraktowe piwo „Nikolaus”, przygotowane specjalnie na
Industriadę. Zysk ze sprzedaży piwa
będzie przeznaczony na rewitalizację tego obiektu. Piwo, które jest
autorskim pomysłem fundacji Hereditas Silesiae Superioris, ma służyć promocji szybu „Mikołaj” oraz
odbywającego się tam Święta Zabytków Techniki.
Wyjątkową dawką energii w cykl
imprez w ramach Industriady włączy się dworzec PKP w Chebziu.
Wielką industrialną fetę otworzy
taneczny showcase Teatru Bezpańskiego pod okiem czołowego choreografa zespołu – Iwony Tchórzewskiej. Później na scenie
zabrzmią największe hity Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu, takie jak „Trzynastego”,
„Ktoś mnie pokochał”, „Nie bądź
taki szybki Bill”, „Tyle słońca w całym mieście” czy „Jesteśmy na
wczasach”. Po sielskich klimatach
majówkowych z dużą dawką humoru będzie okazja usłyszeć nie
tylko covery legendarnych rockowych kawałków, ale i autorskie

kompozycje muzyków zespołu
REAM.
Industriada jest Świętem Szlaku
Zabytków Techniki Województwa
Śląskiego. Impreza promuje unikalny w skali kraju turystyczny szlak
samochodowy, skupiający 36 industrialnych obiektów z całego regionu śląskiego. Na tej liście znajduje
się także kolonia robotnicza „Ficinus” w Rudzie Śląskiej, która powstała w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie
kopalnia Pokój). Fundatorami osiedla byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli właścicielami tej kopalni. „Ficinus” miał
charakter kolonii wiejsko-przemysłowej. Mieszkali w niej „górnikorolnicy”, którzy na co dzień fedrowali węgiel, a w wolnym czasie
uprawiali pola, znajdujące się za
budynkami mieszkalnymi. Na zachodnim krańcu osiedla zachował
się tzw. dom uchodźców, zbudowany na początku lat 20. XX w., dla
emigrujących z niemieckiej części
powstańców śląskich.
Więcej informacji na temat Industriady można znaleźć na stronie:
www.industriada.pl.
IM
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„(…) nie ma zasadniczej różnicy między papierem rzuconym na podłogę w operze, na dywan we własnym M, czy na ściółkę w lesie. Dobrze wychowany, wrażliwy człowiek, nie zrobi tego – nawet jeśli nie ma pojęcia o funkcjonowaniu ekosystemu (…)” Anna Kalinowska

Nie zaśmiecaj, segreguj, zgniataj
W Polsce rocznie powstaje ok.
145 milionów ton śmieci rocznie,
w tym 133 miliony ton to odpady
przemysłowe, 12 milionów ton, to
odpady komunalne, z których zaledwie 5% jest poddawanych recyklingowi. Oznacza to, że każdy
z nas rocznie produkuje ok. 320 kg
śmieci. Niestety część z nich trafia
na dzikie wysypiska – do lasu.
– tyle w roku
2012 naliczono w Polsce nielegalnych składowisk. Zaśmiecanie polskich lasów
stało się wręcz tradycją. Najczęściej trafiają tam odpady tzw. problematyczne, np. stare opony, gruz,
opakowania po farbach i lakierach,
stare meble, sprzęt RTV/AGD,
azbest.
Dzikie wysypiska stanowią
ogromne zagrożenie dla środowiska,
zanieczyszczają glebę i wody gruntowe. W okolicach dzikich wysypisk
notuje się podwyższone koncentracje metali ciężkich, takich jak:
miedź, nikiel, cynk, chrom. Doprowadza to do skażenia wód podziemnych, a nawet gruntowych, w tym
często wody pitnej. Z czasem odpady zaczynają się rozkładać w sposób
niekontrolowany. Następuje rozwój
bakterii chorobotwórczych i niebezpiecznych grzybów.
Ponadto dzikie wysypiska stanowią zagrożenie dla ekosystemu leśnego. Porzucone torebki foliowe
są połykane przez zwierzęta, co
prowadzi do ich śmierci. Odłamki
szkła i metalu powodują okaleczenia. Ponadto pozostawione szkło
w lesie może spowodować groźny
w skutkach pożar.
Pozostawienie odpadów na dzikich wysypiskach nie rozwiązuje

3.800

sprawy. Teoretycznie pozbywamy
się odpadów, ale praktycznie i tak
nadal ponosimy za nie pośrednio odpowiedzialność. Gminy, na terenie
których zlokalizowano dzikie wysypiska, usuwają je na własny koszt –
a tym samym – na nasz koszt.
Odpady, które powstają w naszym domu mogą stanowić cenny
surowiec, dlatego przede wszystkim powinniśmy je segregować.
Wysegregowane odpady trafiają do
recyklingu. Zastosowanie makulatury do produkcji papieru obniża
koszty produkcji. Włókna celulozowe są na tyle mocne, że mogą być
powtórnie wykorzystywane nawet
sześciokrotnie. Butelki szklane
i słoiki po umyciu mogą być wykorzystywane nawet 15-krotnie, jeżeli
zostaną posegregowane, stają się
cennym surowcem, trafiają np. do
hut szkła, gdzie przetapia się je na
nowe wyroby szklane.
Odpady problemowe, np. stare
meble, można oddać podczas tzw.
wystawek organizowanych przez
gminę. Jeżeli meble są w dobrym
stanie, możemy oddać je ludziom
potrzebującym.
Zanim wyrzucimy odpady do
kosza, zgniatajmy to, co się da, np.
kartonowe pudełka, czy plastikowe
butelki. W okresie letnim zwiększa
się konsumpcja napojów w plastikowych opakowaniach. Prawie
każdy z nas ma już nawyk segregacji, zdążyliśmy się już przyzwyczaić do kolorowych pojemników.
Nadal jednak musimy zwracać
uwagę na szczegóły, np. na to, że
zanim wyrzucimy plastikową butelkę, najpierw musimy ją zgnieść.
Zgniatanie butelek to nie kolejny wymysł, ale logiczne postępo-

wanie z odpadami. Jeżeli nie
zgniatamy butelek, pojemniki zapełniają się w szybkim tempie, a samochody zajmujące się opróżnianiem pojemników muszą przyjeżdżać po nie aż pięć razy częściej.
Zgniatając butelki, dajemy dobry przykład innym, oszczędzamy także swój czas i pieniądze.
Zgniecione opakowania zajmują
o 80% mniej miejsca w naszym
koszu, a tym samym nie musimy
tak często wynosić śmieci, bo
najzwyczajniej nasz kosz się nie
przepełnia.
Zacznijmy dbać o środowisko
już dziś. Co pomyślą o nas – pokoleniu schyłku XX i XXI wieku
– nasi następcy, kiedy odkryją niechlubne dowody braku poszanowania środowiska naturalnego?
Agnieszka Kominek

Czy wiesz, że:
•

…aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio
17 drzew;

•

...każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia
100-Watowej żarówki przez 4 godziny;

•

…rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi
po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki
papierosów po 2 latach;

•

…Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki
z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na drugiej,
utworzyłyby wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi 73krotną odległość Ziemi od Księżyca;

•

…ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie sześciometrowej sosny;

•

…jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik,
to na wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 000 ton
szkła
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Z okazji
Dnia Pracownika Samorządowego
w imieniu władz samorządowych
Miasta Ruda Śląska
Wszystkim Pracownikom Samorządowym
i ich Najbliższym,
składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia,
satysfakcji z codziennej służby
dla dobra naszego Miasta i jego Mieszkańców
oraz wszelkiego powodzenia w życiu osobistym.
Jarosław Wieszołek		
Przewodniczący		
Rady Miasta Ruda Śląska		


Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222)
wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym
1451/43 o powierzchni 1052 m2 położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie
przy ulicy Jana Gierałtowskiego, obręb Ruda, karta mapy 11, zapisanej
w księdze wieczystej nr KW GL1S/00028570/6, która zostanie
sprzedana w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej w rejonie
ul. Solidarności, która zostanie oddana w najem pod drogę manewrową,
ul. Jesionowej, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do
3 lat, z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Klary,
która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod nowe garaże,
ul. Szyb Zofii, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat, w celu
korzystania przez użytkownika z istniejących urządzeń infrastruktury
technicznej, ul. Wierzbowej, która zostanie oddana w dzierżawę-najem,
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i garaże, w rejonie
ul. Krańcowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod reklamę, ul. Na Piaski, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Kingi, która
zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek
rekreacyjny, ul. Edmunda Kokota, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Poligonowej,
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki rekreacyjne, ul. Alojzego Jankowskiego, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod garaż blaszany.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości
gruntowej w ul. Jerzego Ziętka, która zostanie oddana w najem,
z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane oraz istniejący garaż
blaszany.
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na
podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których
wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl.-Goduli:
ul. Czereśniowa 9/5
2 p. + k., parter
ul. Modrzejewskiej 8c/7
2 p. + k., III piętro
ul. Modrzejewskiej 1b/4
2 p. + k., I piętro
ul. Modrzejewskiej 14/3
2 p. + k., parter
ul. K. Goduli 25b/5
3 p. + k., III piętro
ul. Latki 1a/15
2 p. + k., IV piętro
ul. Lipińska 4c/1
2 p. + k., parter
w Rudzie Śl.-Wirku:
ul. Jankowskiego 16c/1
3 p. + k., parter
w Rudzie Śl.-1:
ul. Wolności 20/9
2 p. + k., I piętro
ul. Wolności 7b/10
2 p. + k., III piętro

o pow. 36,30 m2 

90.730,- zł

o pow. 38,00 m2 

90.940,- zł

o pow. 38,00 m2 

90.650,- zł

o pow. 45,00 m2 

91.970,- zł

o pow. 47,00 m2 

103.480,- zł

o pow. 50,64 m2 

119.685,- zł

o pow. 50,45 m2 

115.960,- zł

o pow. 60,80 m2 

175.040,- zł

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
Powierzchnia
użytkowa
lokalu (m2)

Powierzchnia
przynależnej
piwnicy (m2)

Udział
Cena
Dzielnica wysokość
w nieruch.
Wywoławcza opis  wadium
wspólnej (%) (zł)

(zł)

1. ul. Jadwigi Markowej 9/8			
89,20
16,50
2,63
56.000,00
				

o pow. 39,00 m2 

89.910,- zł

o pow. 39,00 m2 

79.900,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca
wraz z podaniem ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 (pokój 121) we
wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni
przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę
wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr
67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że
pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie.
Osoba, która pierwsza złożyła wniosek, zostanie o tym poinformowana
w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi
w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 3
m-cy od dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do
zawarcia umowy, wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie
o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych
umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na
własny koszt łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy
Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209.

2. ul. Pokoju 2/2		
48,27
0,95

		
2,84
59.000,00

				

Nowy Bytom 		
2.800,00 zł
II piętro, 3 pok. + kuch., łaz.,wc, piec,
działka nr 1076/142 o pow. 2524 m2,
KW nr GL1S/00007330/9
Nowy Bytom 		

3.000,00 zł
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 			
29,20
5,00
2,50

Nowy Bytom 1.900,00 zł
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		
28,90
2,00
0,54

Ruda 		

1.800,00 zł
parter, 1 pok. + kuch., łaz., c.o.
działka nr 1207/29 o pow. 4429 m2,
KW nr GL1S/00018958/7

35.000,00

				
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 wyżej 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, zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku 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 zamieszczoną 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 wieczystego 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) 244-9056.
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.
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Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
( Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – Będziesz we wspaniałym humorze. Bywaj teraz
często wśród ludzi, baw się i korzystaj z życia. Staniesz się popularny i atrakcyjny dla płci
przeciwnej.
Byk – To czas, który poświęcisz w szczególności sprawom
uczuciowym. Uda Ci się znaleźć
nowego adoratora, jak i podkręcić temperaturę w stałym związku.
Bliźnięta – Nie poddawaj się
po drobnych potknięciach,
z wszystkim sobie dobrze poradzisz. Zachowaj spokój i uważaj
przy składaniu obietnic co do terminów.
Rak – Zapowiada się dla Ciebie optymistyczny tydzień.
W pracy same sukcesy, uznanie
i przypływ większej gotówki.
W domu spokój i harmonia.
Lew – Będziesz miał teraz
wiele rzeczy do okiełzania. Bierz
na siebie tyle, ile w rzeczywistości udźwigniesz, nadmiar pracy
może popsuć Ci weekend.
Panna – Gwiazdy sprzyjają
nowym pomysłom, w szczególności tym zawodowym, dlatego
planuj teraz etapy swej kariery.
W sferze uczuć może zrobić się
gorąco.
Waga – Jeśli szukasz pracy lub
pragniesz awansu, właśnie teraz
możesz wiele osiągnąć. Masz teraz siłę i chęć do walki, a dzięki
temu odniesiesz sukcesy.
Skorpion – Wenus zapowiada
Ci teraz wielkie powodzenie,
a randki będą udane. W pracy
powinno być spokojnie, ale unikaj niepotrzebnych konfliktów.
Strzelec – Będziesz w dobrej
formie intelektualnej, planety
będą Ci sprzyjać. Postaw na swoim i broń swych przekonań, teraz
możesz wiele osiągnąć.
Koziorożec – Poczujesz przypływ sił i optymizmu, a dzięki
temu te dni będą pełne atrakcji,
w szczególności tych towarzyskich. W pracy poznasz nowych
ludzi i zaczniesz ciekawą współpracę.
Wodnik – Będzie teraz ciężko
za Tobą nadążyć, nie złość się na
innych, że nie potrafią dotrzymać
Ci kroku, ale i przez nich nie
zwalniaj tempa. Jesteś teraz
w świetnej formie.
Ryby – Niestety, w te dni musisz liczyć tylko na siebie, ale
będziesz wiedzieć czego chcesz
i jak to osiągnąć. Wszystko sobie
dokładnie zaplanujesz i zaczniesz
działać.

Poziomo: 1 – małpa wąskonosa, 5
– sielanka, 8 – śmiałość, 9 – suwa się
po sztagu, 11 – imię żeńskie, 12 – gorące i suche wiatry śródziemnomorskie, 15 – miła woń, 17 – krzew śródziemnomorski, 20 – ugier, 21 – kapturek na głowę sokoła, 24 – ognisko
góralskie, 25 – taktyzm, 28 – peru-

wiańskie drzewo kauczukowe, 29 –
podwalina, 32 – pierwiastek chemiczny, 33 – do burzenia murów, 36 –
uchwalana przez sejm, 39 – w mitologii greckiej córka króla Arkadii, 42 –
kompan, 43 – palma betelowa, 45 –
miasto w Mongolii, 46 – rasa psa, 47
– gorzknik.

KĄCIK MALUCHA

Wiadomości Rudzkie 29.05.2013

Pionowo: 1 – instrument muzyczny, 2 – pukiel, 3 – w oknie celi, 4 –
ślad po przejściu piły, 5 – typ motetu
w XII wieku, 6 – żarłacz śledziowy, 7
– jezioro we Włoszech, 10 – nadworny kozak na Rusi, 13 – szal futrzany,
14 – podwładny bacy, 16 – ischias, 17
– żandarm turecki, 18 – barokowy
amorek, 19 – okazała galera, 21 –
dawny zeszyt, 22 – termin brydżowy,
23 – stolica stanu Georgia w USA, 26
– fartuch, 27 – w mitologii skandynawskie mityczny olbrzym, 30 – potrawa z surowego mięsa, 31 – bóg
kananejski, 34 – płaszcz beduinów,
35 – brat Mojżesza, 37 – dawna miara
długości, 38 – ryba akwariowa, 40 –
natarcie, 41 – kochanka Nerona, 44 –
jadowity wąż.
Hasło krzyżówki nr 19 brzmiało:
Pszczoła jest symbolem miodu. Nagrodę otrzymuje Tomasz Molus z Rudy Śl. Po odbiór nagrody – kuponu
o wartości 50 złotych, który jest do
zrealizowania w Firmie Handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 3840) zapraszamy do redakcji „WR” od
poniedziałku do piątku w godz. 8.0015.30. Nagrodę z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które
nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) zamieszczony poniżej kupon oraz hasło, które
jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do dwóch tygodni
od daty zamieszczenia konkursu.
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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

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o.
Anna Piątek (prezes)
Redakcja:
Anna Piątek (redaktor naczelna),
Monika Herman-Sopniewska
(sekretarz redakcji),
Krzysztof Zioło (redaktor techniczny)
Dziennikarze: Sandra Hajduk,
Magdalena Szewczyk, Agnieszka Pach
Robert Połzoń
Redakcja:
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36,
tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji,
reklamy i marketingu:
Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227,
Mirela Twardoch, tel. 502-306-007
Hanna Matysek, tel. 512-799-211
Aleksandra Mazur, 32 248-60-97,
czynny w godz. pn.-pt. 8.00-16.00.
reklama@wiadomoscirudzkie.pl.
Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl,
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych i zastrzega sobie prawo
zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy
ogłoszeń mogących godzić
w dobre obyczaje.
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

 KREDYTY – częściowe konsolidacje – szybka decyzja. Tel. 508-964968.

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

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.

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

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. 507-055024.

R CODZIENNIE NOWE NOWE
OFERTY TANICH MIESZKAŃ na
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOŚCI.PL
R Do wynajęcia niedrogo stoisko piekarnicze – Halemba II, kiosk wyposażony
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 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405.
ANEL.

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

R Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
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 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408,
32 252-97-79.

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

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

R Wirek, dwupokojowe, 30 m2, 69 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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 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 Nowy Bytom, sprzedam trzypokojowe. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R
Bielszowice, sprzedam dom. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R
Bielszowice, sprzedam kawalerkę.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Kochłowice, lokal do wynajęcia. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Wirek, sprzedam dwupokojowe. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Halemba Kłodnica, sprzedam dom z
dużą działką. DOMLUX, tel. 660-251346.

R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.

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

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

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

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.

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

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

R Sprzedam mieszkanie 40 m2 w Wirku, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, c.o. Tel. 791736-241.

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

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

R Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 50183-55-81.

 Instalacje c.o., wod.-kan. remonty,
długoletnie doświadczenie. Tel. 722-131143.
R Cyklinowanie, układanie – KUŚMIERSKI. Tel. 32-243-30-24, 501-281-222.

córka Marzena Piechaczek

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

Kochana Mamo Bożeno!
Życzę Ci, żebyś zawsze szczęśliwa była,
w radości, zdrowiu i szczęściu żyła.
Niech o każdej porze i wszędzie,
Uśmiech na Twojej twarzy będzie.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, panele, kafelkowanie. Tel. 506-838-748.

R Do wynajęcia mieszkanie po remoncie,
dzielnica Godula, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o., na czas nieokreślony. Kontakt, tel. 691-377-573.

 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 Sprzedam mieszkanie 37 m2 w Kochłowicach po kompletnym remoncie.
Cena 79 000 zł, tel. 600-363-375.
R Do wynajęcia kawalerka – Ruda Śląska 1. Tel. 798-122-215.

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

R Sprzedam kiosk handlowy zamknięty w
centralnym miejscu targowiska Wirek. Tel.
502-670-830.
R Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
(52 m2) osiedle Awaryjne, Halemba. Tel.
502-226-532.

 Gotówka dla odrzuconych przez Banki!
507-385-478, 728-874-276.
 Szybka pożyczka bez BIK-u do 7.000
zł. Tel. 512-996-794, 728-874-276.

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Heleny Gruchel
emerytowanego pracownika
Urzędu Miasta Ruda Śląska

składa
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z obecnymi i emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta

SERDECZNE PODZIĘKOWANIE
Pani Grażynie Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska
Pracownikom MPGM Sp. z o.o.,
RAR Inwestor Sp. z o.o. i Urzędu Miasta Ruda Śląska
oraz wszystkim, którzy wspierali nas w ostatnich dniach życia
i towarzyszyli w ostatniej drodze mojej Mamy

śp. Gabrieli Rzeżucha
składa
Tomasz Rzeżucha z rodziną

Ogłoszenia

R Pilnie sprzedam mieszkanie w Rudzie
Śląskiej z powodu wyjazdu, 56 m2, 65 tys.
Tel. 883-792-678.

NAUKA

R Przychodnia NZOZ PANACEUM
w Rudzie Śląskiej-Halembie nawiąże
współpracę w ramach świadczeń prywatnych z lekarzami specjalistami: neurologiem, kardiologiem, ginekologiem, endokrynologiem i innymi specj. Telefon kontaktowy: 502-788-544.

R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 20327-01, 605-294-324, www.grom-ochrona.
pl.

R Fryzjerkę ze stażem na dobrych warunkach zatrudnię. Tel. 509-553-851.

MOTORYZACJA

R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.

R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 503-345968.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 503-345968.
 Skup samochodów za gotówkę.
Tel. 505-049-833.
R Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.
R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

PRACA

RÓŻNE

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
2
98 zł/m2
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 749 m 	
2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m 	
98 zł/m2
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 801 m2 
98 zł/m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2 
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 956 m2 
98 zł/m2
40 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom 29 m2 
M-2 Ruda Śl. – Orzegów
33 m2 
29 tys. zł
45 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina
34 m2 
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
2
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Bykowina
48 m 
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
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina
78 m2 
M-5 Ruda Śl. – Ruda
95 m2 
198 tys. zł
79 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Orzegów
113 m2
2
M-4 Ruda Ś. – Halemba
60 m
1700 zł/m-c
M-4 Ruda Ś. – Halemba
58 m2 
1500 zł/m-c
M-3 Ruda Śl. – Godula
54 m2 
800 zł/m-c
199 tys. netto
Ruda Śl. – Nowy Bytom
106 m2 
Ruda Śl. – Nowy Bytom
106 m 2 
1200 zł/m-c

DOMY

R Godula – sprzedam 28 m2, 45 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Firma Admar z Rudy Śląskiej zatrudni
na stanowisko magazyniera.Wymagania:aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, uprawnienia na wózki widłowe,
doświadczenie, dyspozycyjność.CV składać na adres: admarpraca@onet.pl. Pytania: 500-621-691 w godz. 9.00-12.00.

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

DZIAŁKI

R Do wynajęcia od zaraz umeblowane
M-4, Halemba II. Tel. 795-451-326.

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

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

R Ruda jednopokojowe, 64 tys. Tel. 602450-869.

Wiadomości Rudzkie 29.05.2013 

LOKAL WYNAJEM

R Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 52
m2, ul. 1 Maja – Halemba. Tel. 605-250485.
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R Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607-912559.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.
R Prawa do akcji spółek węglowych
kupię. Tel. 506-656-565, 694-392863.

MATRYMONIALNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięćdziesiątką, pozna panią do 45 lat, szczupłą.
Tel. 723-317-804.

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/pomoc
cukiernika. Tel. 515-262-173, 515081-174.
R Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 693-338-276.

„Najlepszym dowodem wdzięczności – jest pamięć”
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Serdeczne podziękowanie za profesjonalną opiekę
Ordynatorowi dr n. med. Kazimierzowi Swoboda,
dr n. med. Adamowi Zaręba
dr n. med. Jerzemu Zdrzałek
całemu zespołowi pielęgniarek i salowej Aurelii

Dla naszych Czytelników mamy 4 podwójne zaproszenia
na widowisko teatralne dla
dzieci „Kot w Butach”. Wystarczy wysłać SMS-a o treści
wiad.kot + imię i nazwisko
pod nr 71100. Koszt SMS-a
to 1,23 brutto. Na SMS-y czekamy do 29.05.2013 r. do
godz. 15.00.

Znajdź nas na Facebooku!

Wiadomości Rudzkie

– składa gliwiczanka (dwojga nazwisk) z sali nr 16

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na
okres 21 dni, tj. od dnia
23.05.2013 r. do dnia 12.06.2013
r., na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy
Barbary, stanowiącej działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 1572/156 o powierzchni
2698 m2, obręb Kochłowice, zapisaną na karcie mapy 4 oraz w
księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej
pod
nr
KW
GL1S/00012839/5 (działy III
i IV wolne są od wpisów), która
zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6
(II piętro, obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, zabudowanej murem oporowym oznaczonej numerem geodezyjnym 2678/147 o powierzchni 663 m2, położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Katowickiej, obręb Wirek, karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej nr KW
GL1S/00000103/0, która zostanie sprzedana w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
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Piłka nożna – IV liga – grupa I

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Wyzwolenie lepsze

Porażka zielonych w Częstochowie

Slavia Ruda Śląska zmierzyła się
w sobotę na wyjeździe z Wyzwoleniem Chorzów. Ekipa z Rudy Śląskiej dobrze zaczęła to spotkanie.
W 20 minucie czerwoną kartkę
otrzymał Szaruga. Mimo gry
w dziesiątkę, Slavia grała z rywalem jak równy z równym. Później
jednak błędy indywidualne sprawiły, że gospodarze wyszli na prowadzenie. W 38 minucie Franke wypuścił piłkę z rąk, wykorzystał to
zawodnik Wyzwolenia i umieścił
piłkę w siatce. Przed przerwą chorzowianie zdołali strzelić jeszcze
jedną bramkę – w 42 minucie po
wrzutce jeden z zawodników umieścił futbolówkę głową w bramce i było 2:0.
Piłkarze Slavii wyszli na drugą
połowę spotkania w pełni zmobilizowani. W 63 minucie sędzia podyktował na ich korzyść rzut karny,
który wykorzystał Met. Strzelił
tym samym bramkę kontaktową.
Trzy minuty później sędzia podyk-

Grunwald Ruda Śląska udał
się w sobotę do Częstochowy, by
zmierzyć się z tamtejszą Victorią. Zieloni musieli uznać wyższość znajdujących się w strefie
spadkowej częstochowian, którzy wygrali 2:1.
Fatalnie wręcz rozpoczęło się
to spotkanie dla Grunwaldu. Zaledwie chwilę po gwizdku rozpoczynającym mecz, zawodnik
gospodarzy wszedł w pole karne
zielonych, gdzie został sfaulowany przez Lamliha. Bramkarz
Grunwaldu dostał czerwoną
kartkę, a zawodnik gospodarzy
wykorzystał podyktowany przez
sędziego rzut karny i było 1:0.
Zieloni w dalszym ciągu starali
się grać swoje. Atakowali, dłużej
utrzymywali się przy piłce, jednak brakowało ostatecznego wykończenia, które dałoby oczekiwaną bramkę. W dziesiątej minucie Brzozowski uderzył z wolnego, ale futbolówkę zdołał wy-

tował rzut karny gospodarzom,
którzy znów zyskali dwubramkową przewagę. W 73 minucie wrzutkę Chmurczyka wykorzystał Puschhaus i strzałem z woleja umieścił piłkę w siatce. W końcówce
w sytuacji sam na sam z bramkarzem Wyzwolenia znalazł się Moritz, ale nie wykorzystał on tej okazji, po uderzeniu Zalewskiego głową, piłka przeleciała nad poprzeczką, a Gancarczyk strzelając z trzech
metrów do pustej bramki, trafił w poprzeczkę. Niewykorzystane okazje
sprawiły, że Slavia przegrała to
spotkanie 3:2.
AKS Wyzwolenie Chorzów –
Slavia Ruda Śląska 3:2 (2:0)
Skład: Franke – Chmurczyk,
Szaruga, Pawlak, Goczoł – Moritz, Met, Rejmanowski M, Witor, Gancarczyk – Zalewski
Zmiany: Koseła, Rejmanowski
T, Puschhaus, Bocian
Trener: Roman Cegiełka

bić bramkarz. 13 minut później
po podaniu Szczypiora do piłki
doszedł Kot, ale po jego uderzeniu na raty zdołał złapać futbolówkę golkiper Victorii. W 35
minucie po wykonaniu rzutu
rożnego przez Brzozowskiego,
bliski trafienia był Gruchalski,
który uderzając szczupakiem,
trafił prosto w bramkarza gospodarzy.
Zieloni zdołali wyrównać w 53
minucie meczu. Wtedy to Maciongowski wypuścił podaniem
Brzozowskiego. Ten znalazł się
w sytuacji sam na sam z bramkarzem Victorii i nie dał mu najmniejszych szans, umieszczając
piłkę w siatce. W 55 minucie
prowadzenie zielonym mógł dać
Gruchalski – minął on obrońcę i oddał strzał, ale bramkarz częstochowian zdołał wybić na róg.
Dwie minuty później bliska zdobycia gola była Victoria – po rzucie wolnym strzelał głową jeden

z zawodników, ale bardzo dobrze
zachował się Bolik. W 81 minucie gospodarze wyszli na prowadzenie – po dośrodkowaniu w pole karne Bolik walcząc z zawodnikiem Victorii wypuścił piłkę,
a ta wpadła do bramki. W końcówce do remisu doprowadzić
mogli Stawowy i Szczypior. Ten
pierwszy uderzył jednak nad
bramką, a po strzale drugiego
dobrze interweniował bramkarz
gospodarzy i spotkanie skończyło się porażką Grunwaldu.
Victoria Częstochowa – Grunwald Ruda Śląska 2:1 (1:0)
Grunwald Ruda Śląska:
Lamlih – Lein, Maciongowski,
Łęcki – Oswald – Gruchalski,
M. Brzozowski, Dreszer,Szczypior – Kot, Ciołek
Rezerwa: Bolik – Szczygieł,
J. Brzozowski, Stawowy, Kucharz, Simon
Trener: Teodor Wawoczny

się z nimi zapoznać. Dzisiaj przeprowadziliśmy prelekcję dotyczącą zasad
fair play i historii Stadionu Śląskiego, jego modernizacji i przyszłości.
Oprócz tego w szkole organizowany
jest specjalny mecz, a jego zwycięzcy
dostaną zaproszenie na Fair Play
Cup, który odbędzie się na Stadionie
Śląskim. Tam reprezentacje różnych
szkół zagrają ze sobą – dodał.
– Nie powinniśmy zapominać
o tym, aby ciągle dzieciom zwracać
uwagę na istotę zasad fair play. Im
prędzej wpoimy te zasady najmłodszym, tym lepiej – podkreślał Krzysztof Rodzoch, który opiekował się
uczniami w trakcie rozgrywek szkolnej ligi.

Podczas imprezy odbyło się podsumowanie szkolnej ligi piłkarskiej. Najlepsza
w rozgrywkach okazała się być klasa VIa.
Królem strzelców został Remigiusz Salamon, zdobywca 22 bramek. Wyróżnienie
otrzymał także Daniel Lukosz, który zaangażował się w organizację szkolnej ligi.
– Dowiedziałem się bardzo dużo rzeczy
na temat Stadionu Śląskiego. Nigdy tam
nie byłem, ale chciałbym go zobaczyć na
żywo – mówił Gabriel Ramiączek, uczeń.
Tego dnia do placówki zawitali też
specjalni goście: Teodor Wawoczny,
przewodniczący Wydziału Gier
ŚZPN oraz Grzegorz Kapica, zdobywca tytułu mistrza Polski i Pucharu Polski.

Sport szkolny

SP nr 23 Szkołą Fair Play

Makieta Stadionu Śląskiego bardzo podobała się dzieciom.

Makieta Stadionu Śląskiego, prelekcja na jego temat, specjalnie zaproszeni goście i drobne upominki –
to wszystko czekało na uczniów
Szkoły Podstawowej nr 23 w piątek
w ramach projektu „Szkoła Fair
Play”. Imprezie towarzyszyło zakończenie szkolnej ligi piłkarskiej.
– Pomysł na akcję „Szkoła Fair
Play” zrodził się dwa lata temu. Inicjatywa służy temu, by poprzez współpracę ze szkołami podstawowymi
szerzyć ideę fair play oraz promować
wzajemny szacunek wśród dzieci.
Chcemy, aby najmłodsi nauczyli się
pozytywnych wzorców, z których będą korzystać zarówno grając, jak i kibicując – tłumaczył Michał Wojtczak,
pracownik działu imprez Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu Stadion Śląski. – Do każdej szkoły, która
zgłosiła akces do naszego programu
przyjeżdżamy z makietą oraz pamiątkami stadionowymi. Od poniedziałku
do piątku uczniowie tej szkoły mogli
REKLAMA

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
Piłka nożna – IV liga – grupa I
29 maja, środa, godz. 17.00
Gwarek Tarnowskie Góry – Slavia Ruda Śląska
30 maja, czwartek, godz. 11.00
Grunwald Ruda Śląska – Górnik Piaski
2 czerwca, niedziela, godz. 17.00
Slavia Ruda Śląska – Przyszłość Ciochowice
2 czerwca, niedziela, godz. 17.00
Kamienica Polska – Grunwald Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
30 maja, czwartek, godz. 17.00
Urania Ruda Śląska – Kolejarz 24 Katowice
30 maja, czwartek, godz. 17.00
ŁKS Łagiewniki – Jastrząb Bielszowice
2 czerwca, niedziela, godz. 17.00
Ciężkowianka Jaworzno – Urania Ruda Śląska
2 czerwca, niedziela, godz. 17.00
Jastrząb Bielszowice – Przemsza Siewierz
2 czerwca, niedziela, godz. 17.00
AKS Niwka Sosnowiec – Wawel Wirek
Koszykówka
31 maja – 2 czerwca, Hala Sportowa MOSIR-u
na Nowym Bytomiu, I Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki
o Puchar Prezydenta Rudy Śląskiej

Sport

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Wawel lepszy w derbach
W niedzielę Górnik Zabrze przegrał z Pogonią Szczecin 1:0. Jedyna
bramka padła w 11 minucie meczu –
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego
w poprzeczkę trafił Noll, a zaskoczony Bemben wepchnął piłkę do własnej bramki.
Dariusz Wdowczyk (trener Pogoni): – Chciałbym podziękować moim zawodnikom za mądrą i rozsądną
grę. Zagraliśmy dobre 90 minut,
stworzyliśmy sobie kilka dogodnych
sytuacji, konsekwentnie zagraliśmy
w obronie. Najbardziej cieszy mnie
jednak to, że udało nam się zagrać na
zero z tyłu, chyba pierwszy raz od
września. Fakt, w drugiej połowie kilkukrotnie byliśmy w opałach, ale nie
ma się co nad tym rozwodzić. Zdobyliśmy bardzo cenne punkty i martwić
muszą się drużyny znajdujące się za
nami. Z tego co wiem, przesunęliśmy
się w tabeli. Już w czwartek mecz
z Podbeskidziem, sezon zakończymy
spotkaniem z Polonią. Kończąc, cześć
i chwała moim zawodnikom.
Adam Nawałka (trener Górnika): – Gratuluję trenerowi Wdowczykowi i całemu zespołowi Pogoni zwycięstwa. Obie drużyny od początku
były bardzo zdeterminowane, by osiągnąć korzystny wynik. Straciliśmy
bramkę po stałym fragmencie gry. Po
niej dopiero nasza gra zaczęła układać się tak, jak to sobie założyliśmy
przed meczem. Organizacja gry
w ofensywie i defensywie wyglądała
zdecydowanie lepiej. Szczególnie
w drugiej połowie stworzyliśmy sobie
kilka dogodnych sytuacji, ale zabrakło skuteczności. Mecz generalnie
mógł się potoczyć całkiem inaczej,
wygrywa jednak ta drużyna, która
zdobywa bramki. Wracamy do Zabrza
i już myślimy tylko i wyłącznie o meczu z Wisłą.
Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze 1:0 (1:0)
1:0 – Bemben (sam.) 11’
Górnik: Skorupski – Bemben (76’
Bonin), Danch, Łukasiewicz, Szeweluchin – Olkowski, Przybylski, Mączyński, Zahorski (59’ Zachara) –
Kwiek – Jeleń (60’ Nakoulma).
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Nie mogli narzekać na brak wrażeń kibice, którzy wybrali się na sobotnie derby Rudy Śląskiej, w których Jastrząb Bielszowice
podejmował Wawel Wirek. W spotkaniu padło aż sześć bramek.
Jastrząb rozpoczął mecz od mocnego
uderzenia. Już w pierwszej minucie spotkania mógł objąć prowadzenie. Henisz znalazł
się w sytuacji sam na sam z Gawlikiem, zdołał jednak wrócić jeden z obrońców Wawelu
i wybił zawodnikowi Jastrzębia piłkę spod
nóg. Chwilę później, po rzucie rożnym, bli-

ski trafienia był Morawiec – piłka po jego
uderzeniu głową przeleciała tuż obok słupka. Następnie dużo było gry w środku boiska. W końcu w 30 minucie po podaniu
Majnusza, w pole karne gospodarzy wszedł
Grzegorz Kałużny. Okiwał on obrońców Jastrzębia, po czym strzałem umieścił futbolówkę w bramce gospodarzy. W 40 minucie
Wawel zdołał strzelić kolejną bramkę. Po
uderzeniu po ziemi Lokaja z rzutu wolnego,
piłka przeleciała pod nogami podskakujących wówczas zawodników stojących w mu-

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Łatwe zwycięstwo
Bez większych problemów Urania Ruda Śląska pokonała w Rybniku tamtejszy Rymer. Gospodarze
musieli uznać wyższość kochłowiczan, którzy wygrali 1:3.
Od pierwszych minut Urania
grała dobrze. Długo utrzymywała
się przy piłce i szukała swojej
szansy na strzelenie bramki. Przewagę kochłowiczanie potwierdzili
w 25 minucie. Mocnym uderzeniem z dystansu w samo okienko

popisał się Mikusz, dając swojej
drużynie prowadzenie. Później do
głosu doszli gospodarze. Ich wrzutki w pole karne nie sprawiły jednak Pardeli większych problemów.
W końcówce pierwszej połowy
Urania znów dominowała na boisku. W 44 minucie na listę strzelców wpisał się Miszka, który wykorzystał kontrę. Minutę później
kochłowiczanie strzelili trzecią
bramkę – nieporozumienie obroń-

Sport szkolny

Plażowo-siatkarskie zmagania

Zwycięska drużyna wraz ze swoim opiekunem.

W piątek na terenie kąpieliska
otwartego na Nowym Bytomiu odbyły się Miejskie Finały w Siatkówce

Plażowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych.
W meczu o trzecie miejsce zmie-
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rze i wpadła do bramki. Na minutę przed
końcem pierwszej połowy ponownie dobrą
okazję miał Grzegorz Kałużny, ale zdołał
wybić futbolówkę Bechta.
Jastrząb wykorzystał szansę, która nadarzyła się na początku drugiej połowy. W 47
minucie z rzutu wolnego na dłuższy słupek
uderzył Janiak i umieścił piłkę w siatce Wawelu. Zdobywając bramkę kontaktową sprawił, że nadzieje kibiców znów odżyły. Jednak zaledwie trzy minuty później sprowadził
ich na ziemię Lokaj, który mocnym uderzeniem z rzutu wolnego strzelił gola, ponownie dając dwubramkowe prowadzenie Wawelowi. W 60 minucie meczu wrzutkę w pole karne wykorzystał Gierczak. Z zimną
krwią okiwał on obrońcę i bramkarza i strze-

lił bramkę kontaktową. Wtedy spotkanie
zrobiło się bardziej zacięte. Obie strony atakowały. Wynik meczu ustalił w 76 minucie
Lokaj. Wykorzystał on rzut karny podyktowany przez sędziego, a mecz zakończył się
wynikiem 2:4 dla Wawelu.
Jastrząb Bielszowice – Wawel Wirek 2:4
(0:2)
Jastrząb Bielszowice: Bechta, Czech,
Koniorczyk, Morawiec, Łukasik, Skudlik,
Gierczak, Henisz, Mikuła, Dembiński M.,
Janiak
Trener: Piotr Gierczak
Wawel Wirek: Gawlik – Zajdel, Buchcik, Grzywa, Pyc, Lokaj, Kowalczyk,
Majnusz, Piętoń, Kałużny G., Jaronim
Trener: Jarosław Zajdel

cy i bramkarza wykorzystał
Oczko.
W drugiej połowie piłkarze Uranii, mając trzybramkową przewagę,
odrobinę się rozluźnili, co poskutkowało utratą bramki. To zadziałało
jak zimny prysznic. Ostatecznie
mecz zakończył się zwycięstwem
kochłowiczan 1:3, którzy zyskali
tym samym trzy punkty.
Rymer Rybnik – Urania Ruda
Śląska 1:3 (0:3)
Urania Ruda Śląska: Pardela
– Zawisza, Grzesik R., Gabryś,
Jańczak, Kamieński, Mikusz,
Musiał, Kornas, Oczko (75’ Michalski), Miszka (88’ Krzywda).
Trener: Stanisław Mikusz

Sport szkolny

rzyły się drużyna A z ZSP nr 1 oraz
drużyna A z ZSP nr 2. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla ZSP
nr 2 (8:15, 6:15).
W pojedynku finałowym drużyna
A z ZSO nr 2 (w składzie Wiktoria
Sekula, Marta Kasprzak) pokonała
drużynę B z ZSO nr 1 (Marysia Sobota, Agata Mańka) 2:0 (21:11,
21:17). Tym samym ZSO nr 2 awansowało do rozgrywek rejonowych,
które odbędą się 4 czerwca.
Drużynowo na pierwszym stopniu
podium stanęło ZSO nr 2, na drugim
ZSO nr 1, a na trzecim ZSO nr 3.
– Poziom rozgrywek był bardzo
wysoki. Aż do ostatniego meczu było
widać, że umiejętności wszystkich
dziewczyn są na bardzo wyrównanym
poziomie – mówił Zbigniew Widuch,
nauczyciel w ZSO nr 2 w Rudzie Śląskiej, organizator rozgrywek.

Szczypiorniak
na Orlikach
We wtorek 21 maja odbyły się eliminacje do ogólnopolskiego cyklu turniejów „Szczypiorniak na Orlikach”.
Wzięły w nich udział reprezentacje
Szkoły Podstawowej nr 13 z Bielszowic, Szkoły Podstawowej nr 1 z Nowego Bytomia i Szkoły Podstawowej nr 7
z Czuchowa.
SP nr 13 awansowała do turnieju
wojewódzkiego imprezy. Zespół, który
tam okaże się najlepszy, awansuje do
finału ogólnopolskiego. Ten z kolei odbędzie się w Zielonej Górze i będzie
elementem uzupełniającym ostatniego
meczu eliminacyjnego do przyszłorocznych mistrzostw Europy w piłce
ręcznej mężczyzn.
– To jest wyjątkowa impreza. Braliśmy w niej udział już w zeszłym roku.
Wtedy finałowa impreza odbywała się
w Spodku. Dziewczyny dostały zdjęcia
reprezentantów Polski w piłce ręcznej,
miały okazję spotkać się z nimi, otrzymały pamiątkowe koszulki i piłki. To
wszystko zrobiło na nich ogromne wrażenie – opowiada Józef Szmatłoch, trener. – Takie chwile mobilizują dziewczyny. Później trenują niemal ze zdwojoną energią – dodał.
Skład SP nr 13: B. Szankowska, P.
Wieczorek, B. Zimny, W. Deuter, O.
Mrozek, W. Zalewska, J. Skubacz,
W. Sobańska, M. Drózd, A. Iwanowicz, O. Czepiołko, P. Suliga.
Trenerzy: Józef Szmatłoch i Wojciech Kołodziej.
REKLAMA
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Łucznictwo

W deszczu do celu

Mimo deszczowej pogody zawody należały do udanych.

Zawodnicy z Toszka, Buzka,
Poznania, Wrocławia, Jaworza,
Jasienicy, Opola, Stolarzowic,

a nawet ze Szczecina zjechali
w sobotę do Rudy Śląskiej, by
wziąć udział w I Mistrzostwach

Polski w Łucznictwie Polowym
Field. W zawodach wzięło udział
67 zawodników startujących
w różnych kategoriach wiekowych
i sprzętowych.
– Część celów rozmieszczono na
terenie polowym, a część na terenie leśnym. To dodatkowo utrudnia strzelanie. Na początku imprezy mieliśmy trochę słońca. Teraz
natomiast pada deszcz. Mówi się,
że pogoda deszczowa jest idealna
dla łucznictwa, ale to generalnie
jest uzależnione od indywidualnych upodobań zawodników – tłumaczył Dariusz Wyciślik, trener
UKS-u „Grot”. – Na zawody zjechali zawodnicy praktycznie z całej Polski, niektórzy z nich to w zasadzie najlepsi zawodnicy w łucznictwie terenowym. To cieszy, że
taka rywalizacja odbywa się w Rudzie Śląskiej – dodał.

W zawodach brały udział całe rodziny.
– Warunki pogodowe są wymagające, a trasa dość trudna, ale w zawodach terenowych im jest trudniej, tym lepiej. Najważniejsza jest
dobra zabawa. My startujemy dzisiaj rodzinnie. Są moje dzieci, którym pomaga dziadek. Łucznictwo
terenowe sprzyja takim wypadom.
Można naprawdę miło spędzić czas
– mówił Krzysztof Czarnecki z klubu A3D Toszek, uczestnik mistrzostw.
Zawodnicy rudzkiego klubu
UKS-u „Grot” bardzo dobrze zaprezentowali się na własnym terenie, osiągając następujące wyniki:
Kategoria „Łuk bloczkowy –
Kadet”: Paweł Wichary – 2 miejsce; Kategoria „Łuk bloczkowy –
Senior”: Maciej Kuśnierz – 9 miejsce, Paweł Tobijański – 12 miejsce;

Kategoria „Łuk bloczkowy – Seniorka”: Anna Schramm-Dubiel –
1 miejsce; Kategoria „Łuk bloczkowy open – Senior”: Michał Kopeć – 2 miejsce, Maciej Dzikowski
– 4 miejsce; Kategoria „Łuk klasyczny – Junior”: Seweryn Gandor
– 2 miejsce; Kategoria „Łuk klasyczny – Juniorka”: Justyna Kowalska – 1 miejsce; Kategoria „Łuk
klasyczny – Kadet”: Szymon Porębski – 1 miejsce, Mateusz Porębski – 2 miejsce, Bartłomiej Rymarz
– 3 miejsce, Sebastian Ziętek – 5
miejsce; Kategoria „Łuk klasyczny
– Kadetka”: Justyna Wyciślik – 1
miejsce; Kategoria „Łuk klasyczny
– Senior”: Adam Ścibski – 1 miejsce, Roman Franik – 3 miejsce,
Maciej Gnacy – 7 miejsce; kategoria „Łuk klasyczny – Seniorka”:
Agnieszka Taras – 1 miejsce, Katarzyna Knopik – 4 miejsce.

– Miałyśmy trening w Krakowie
i uznałyśmy, że warto tu wystartować, by dobrze zakończyć treningi.
Trasa technicznie była bardzo trudna. Musiałyśmy pokonać wiele zakrętów. Fajnie, że nie padał deszcz,
bo obawiałyśmy się, że może tak się
stać – mówiła Katarzyna Wilkos, za-

wodniczka TKK Pacific Toruń, zwyciężczyni w kategorii elita kobiet.
– Jechało mi się dobrze. Bardzo
się cieszę z tego zwycięstwa, bo lubię jeździć na rowerze. Może w przyszłości będę zawodowym kolarzem
– deklarował siedmioletni Jan Łuków z Toszeckiej Grupy Kolarskiej.
WYNIKI: Kat. żak: 1. Robert
Rzepka, 2. Szymon Janicki, 3. Antoni Łuków; Kat. młodzik: 1. Mateusz Manowski, 2. Bartosz Florkiewicz, 3. Adam Kuś; Kat. junior
młodszy: 1. Karol Kuklewicz, 2.
Bartosz Osowski, 3. Bartosz
Świerblewski; Kat. junior: 1. Mateusz Kazimierczak, 2. Tobiasz
Lis, 3. Adam Bębenek; Kat. młodziczka: 1. Katarzyna Migdoł, 2.
Edyta Gołek, 3. Marta Jajczak;
Kat. juniorka młodsza: 1. Joanna
Szklanny, 2. Weronika Jankiewicz, 3. Justyna Kaczkowska;
Kat. elita kobiet: 1. Katrzyna Wilkos, 2. Paulina Brzeźna-Bentkowska, 3. Katarzyna Niewiadoma;
Kat. juniorka: 1. Aleksandra Kubica, 2. Klaudia Kaczmarek, 3.
Karolina Kozik.

Kolarstwo

Kolarskie zmagania
Po
raz
XXXIX
grupa
starszych i młodszych kolarzy stawiła się w Rudzie Śląskiej, by
w ogólnopolskim wyścigu walczyć
o Puchar Prezydenta Miasta Ruda
Śląska.
– W tym roku zdecydowaliśmy się
przenieść trasę wyścigu do centrum
naszego miasta. Trasa jest bardzo
atrakcyjna i trudna technicznie.
Wszyscy na tym zyskali, zarówno kibice, którzy są bliżej zawodników,
jak i startujący w wyścigu, bo mają
szansę sprawdzić się w trudniejszych warunkach. Zyskały także
dzieci, bo dzisiejszemu wyścigowi
towarzyszy piknik zorganizowany
z myślą właśnie o najmłodszych.
Jest tor przeszkód, przeprowadzamy
liczne gry i zabawy. Zarówno aktywny jak i bierny uczestnik wyścigu
znajdzie tu dzisiaj coś dla siebie –
mówił Rafał Makowski, dyrektor
wyścigu. – Bardzo dziękujemy pani
prezydent Grażynie Dziedzic oraz
wiceprezydentowi Michałowi Pie-

rończykowi, bo gdyby nie oni, ta impreza by się nie odbyła. Dziękujemy
także księdzu Janowi Janiczkowi,
proboszczowi parafii na Nowym Bytomiu za gościnność – dodał.
I tak w tym roku wyścig odbywał
się na Nowym Bytomiu, a trasa
przebiegała ulicami: Damrota, Markowej, Niedurnego, Kościuszki,
Wojska Polskiego, Czarnoleśną,
Objazdową i Ofiar Katynia. Start
i meta mieściły się w centralnym
miejscu dzielnicy – na placu Jana
Pawła II. Trasa liczyła w sumie 1300
metrów, a ilość okrążeń była uzależniona od kategorii – najwięcej, bo aż
33, pokonywali juniorzy, zaś najmniej – 6 – młodziczki i żacy.
Podobnie jak w zeszłym roku, by
uatrakcyjnić wyścig, przeprowadzono go zgodnie z zasadami kryterium
kolarskiego: zawodnicy zdobywali
punkty na co trzecim okrążeniu
zgodnie z kluczem 5-3-2-1, ostatnie
okrążenie było punktowane podwójnie.

Trasa wyścigu była trudna technicznie.

W wyścigu wzięli udział doświadczeni zawodnicy, jak i ci, o których
może być głośno w świecie kolarskim za parę lat. Zarówno jedni jak
i drudzy przyznali, że trasa należała
do tych bardzo wymagających. Niemniej jednak smak zwycięstwa cieszył.

Akrobatyka sportowa

Medalowy worek akrobatów
25 maja odbyły się w BielskuBiałej Indywidualne Mistrzostwa
Śląska w Akrobatyce Sportowej

i Skokach na Ścieżce. W tej prestiżowej imprezie wzięli udział tradycyjnie młodzi akrobaci z Rudy Ślą-

Zawodnicy KPKS-u Halemba niemal z każdej imprezy przywożą medale.

skiej i nie zawiedli oczekiwań trenerów, przywożąc sporo medali
w klasie młodzieżowej i w klasie
trzeciej.
W klasie młodzieżowej dwa medale zdobył Adam Żur – indywidu-

Foto: Arch.

alnie srebro w skokach na ścieżce
oraz brąz w dwójkach mieszanych
wraz z Moniką Skorupą.
Znacznie lepiej spisali się akrobaci w klasie trzeciej. Na najwyższym
stopniu podium w konkurencji dwójek dziewcząt stanęły Anna Rzepka
i Dominika Bryła, natomiast Agata
Olczak i Justyna Dragan zajęły trzecią pozycję. Dwie ostatnie akrobatki
wraz z Iwoną Primus nie miały sobie równych w trójkach dziewcząt
i stanęły na podium ze złotymi medalami. Multimedalistką w bielskich
zawodach okazała się Agata Olczak,
która wraz z Mikołajem Feserem
zdobyła pierwsze miejsce w dwójkach mieszanych. Tuż za nimi uplasowała się inna rudzka para – Natalia Graja i Marek Engler.

Zapraszamy
Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej
Halembie otwiera pierwszą klasę sportową dla dziewyn o profilu piłka siatkowa. Wszystkie
zainteresowane
dziewczyny
wraz z rodzicami zapraszamy na
testy sportowe, które odbędą się
w poniedziałek 3 czerwca w
szkole przy ul. Lexa 14.

Kolumny sportowe
zredagowała
Sandra Hajduk

Sport
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Wrak Race

Wraki po raz szósty!

Rugby

Diablice znów drugie

?

Wyścigi wraków dostarczają kibicom wielu wrażeń.

Tumany kurzu, ryk warczących
silników i stukot rozwalonego zawieszenia – tak w skrócie można
opisać szóstą edycję Wrak Race,
który odbył się w niedzielę na torze
Dakar Drift znajdującym się przy
ulicy Ratowników 1.
– Impreza cały czas się rozwija.
Jest coraz większe zainteresowanie
nią. Startują zarówno nowi, jak i już
doświadczeni zawodnicy, także
wszystko idzie w dobrym kierunku.
Wczoraj padało. Mieliśmy nadzieję,
że dzisiaj też będzie padać, ale tak
się nie stało. Mamy sprzęt do polewania, ale ten kurz też ma swój urok
– mówił Marcin Klukowski, jeden
z organizatorów imprezy. – Urywa
się to, co zwykle. Są awarie kół,
urwane zderzaki i tłumiki. To są stałe elementy naszych zawodów – dodał.
W tej edycji zadbano o dobrą zabawę nie tylko dorosłych, ale także
dzieci.
– Chcemy żeby to była impreza
rodzinna, a dzieci są nieodzownym
elementem rodziny, więc aby najmłodsi się nie nudzili, w trakcie
przerw przygotowaliśmy dla nich
takie atrakcje jak malowanie samochodu czy miniplac zabaw – tłumaczył Marcin Klukowski.
Mimo tego, że jest to już szósta
edycja imprezy, wciąż zgłaszają się
nowi zapaleńcy. Niektórzy z zawod-

ników pokonują niemal pół Polski,
by stanąć na starcie wyścigu.
– O wyścigu dowiedzieliśmy się
z Internetu, a decyzję żeby w nim wystartować podjęliśmy spontanicznie.
Na początku chcieliśmy wystartować
Fordem Fiestą, ale nie przeszedł on
naszych testów. Znaleźliśmy na aukcji
inne auto i stwierdziliśmy, że nim wystartujemy – opowiada Filip Baszyński, który wraz z paczką znajomych
przyjechał na wyścig z Ostrowa Wielkopolskiego.
– Wspólnie ze znajomymi pomalowaliśmy samochód w paski, żeby wyglądał niczym pszczoła. Nie dokonaliśmy jednak żadnych wzmocnień pojazdu i już widzimy, że był to błąd. Zobaczymy jak nam pójdzie. Przynajmniej
się czegoś nauczymy. Już dziś wiemy,
że w kolejnej edycji też chcemy wystartować – deklarował kolega Filipa,
Przemysław Paszek.
W tej edycji nie zabrakło tego, co
kibice cenią najbardziej – były kraksy,
urwane tłumiki i jazda na feldze. Dzięki tym elementom wyścigi wraków
cieszą się stale rosnącą popularnością.
– To świetna impreza. Od samego
początku miałem kilku faworytów,
chociaż te wyścigi są mocno nieprzewidywalne i szybko weryfikują jakiekolwiek przypuszczenia – mówił Maciek, obserwator zmagań wraków. – To
fajny sposób na spędzenie czasu w niedzielne popołudnie – przekonywał.

Diablice uległy w finale Ladies Lecha Gdańsk.

W sobotę na stadionie MOSiR
-u „Burloch Arena” przy ul. Bytomskiej 15 na Orzegowie rozegrany został II turniej Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 (siedmioosobowego). Gospodynie po raz kolejny musiały uznać wyższość niepokonanych niemalże od dwóch sezonów Ladies Lechia Gdańsk.
Diablice znalazły się w grupie B
wraz z AZS-em AWF Syrenki
Warszawa oraz Błyskawicą KS
Rugby Wrocław.
W pierwszym rozgrywanym tego dnia spotkaniu rudzianki zremisowały z AZS-em AWF Syrenki
Warszawa 12:12 (7:7). Punkty dla
Diablic w tym pojedynku zdobywały: Łabądź (5 pkt.), Piekorz (5
pkt.), Szkudlarek (2 pkt.). W drugim spotkaniu Diablice pewnie pokonały Błyskawicę KS Rugby
Wrocław 41:0 (22:0), nie pozwalając rywalkom na zdobycie ani jednego punktu. Ekipa z Rudy Śląskiej
zajęła pierwsze miejsce w swojej
grupie i awansowała do półfinału.

W półfinale Diablice zmierzyły
się z Tygrysicami Orkan Sochaczew. Po słabszej pierwszej połowie, rudzianki przegrywały 10:14.
W drugiej odsłonie spotkania
wzięły się jednak ostro do roboty.
Odrobiły stratę i z czasem wyszły
na prowadzenie, by ostatecznie
wygrać 22:14. Punkty dla Diablic
zdobyły: Szkudlarek (7 pkt.),
Klinner (5 pkt.), Piekorz (5 pkt.),
Bober (5 pkt.).
W wielkim finale Diablice musiały uznać wyższość niepokonanych w trakcie całego turnieju,
broniących złotego medalu Ladies
Lechia Gdańsk, które wygrały wynikiem 0:36.
– Po tych plagach kontuzji i problemów zdrowotnych oceniam dzisiejszy występ dziewczyn jako bardzo dobry. Utrzymaliśmy drugie
miejsce. Mam nadzieję, że w tym
ostatnim finałowym turnieju uda
nam się w końcu pokonać Lechię
Gdańsk – mówił po turnieju Mariusz Świerczyński, trener Diablic.

Tytuł MVP turnieju otrzymała
Małgorzata Kłos z Ladies Lechia
Gdańsk.
Turniej odbywający się w Rudzie Śląskiej był jednym z trzech
turniejów rangi mistrzowskiej
rozgrywanych wiosną tego roku.
Mistrzostwa rozgrywane są systemem turniejowym. Odbył się już
turniej w Łodzi – w nim Diablice
także zajęły drugie miejsce. 22
czerwca, w Warszawie, odbędzie
się ostatni z cyklu turniejów.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
II
TURNIEJU
MISTRZOSTW POLSKI KOBIET
RUGBY 7, 25.05.2013, RUDA
ŚLĄSKA
9. KS Rugby Wrocław, 8.
Frogs Warszawa, 7. Delia Atomówki Łódź, 6. RC Częstochowa, 5. Black Roses Posnania Poznań, 4. AZS AWF Syrenki Warszawa, 3. Tygrysice Orkan Sochaczew, 2. DIABLICE IGLOO
RC RUDA ŚLĄSKA, 1. Ladies
Lechia Gdańsk
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Wojewódzki Zlot Klubów i Ognisk TKKF

TKKF Jastrząb najlepszy!
26 maja w Chorzowie odbył się 55.
Wojewódzki Zlot Klubów i Ognisk
TKKF województwa śląskiego. Sportowcy amatorzy rywalizowali w 14
konkurencjach. Po raz kolejny najlepszym klubem okazał się KRS TKKF
„Jastrząb” z Rudy Śląskiej. Nasi spor-

towcy zgromadzili 950 punktów pokonując drugą drużynę z Raciborza
o prawie 400 „oczek”. Na zakończenie prezes klubu August Jakubik odebrał z rąk Andrzeja Kotali Prezydenta
Miasta Chorzowa, okazały puchar
oraz sprzęt sportowy.

?

Zawodnicy z Rudy Śląskiej okazali się być najlepsi w województwie śląskim. Na zdjęciu
w towarzystwie prezydentów Chorzowa.
Foto: Arch.
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

OMEGA

GODULA ul. Stara 1, czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 -72 55 888

Zadowolenie naszych Klientów
jest dla nas najważniejsze!
– Pracuje Pan tutaj od niedawna?
– W firmie AUTO-BUD zatrudniłem się niedawno, ale w zawodzie
mechanika pracuję od dziesięciu lat.
Już wcześniej słyszałem na temat tej
firmy wiele dobrego, a teraz przekonałem się o tym, że nie były to puste
słowa. Pracuję w grupie bardzo
życzliwych osób. Jednak tym, co
najbardziej zwróciło moją uwagę,
jest podejście do Klienta. Tutaj jest
on najważniejszy i każdy pracownik
dba o to, by opuścił on to miejsce
zadowolony. Ogromnym plusem jest
fakt, że firma cały czas się rozwija,
co mnie jako pracownikowi stwarza
wiele możliwości. Niedługo pojawi
się tu komputer, który umożliwi nam
pełną diagnostykę i kasowanie błędów. Mam wieloletnie doświadczenie w montażu instalacji gazowych.
To jest kolejna dziedzina usług, którą chcemy rozwijać.
– Warto zainwestować w instalację gazową?
– Wiele osób decyduje się ostatnio
na zamontowanie w swoim samochodzie instalacji gazowej. Ma to
głównie związek ze stale rosnącymi
cenami paliw. Gaz jest w dalszym
ciągu prawie dwukrotnie tańszy od
benzyny oraz oleju napędowego.
Jednak aby cieszyć się tańszym tankowaniem, należy pamiętać o kilku
bardzo ważnych rzeczach. Pierwszą
z nich jest wybór dobrej firmy, która
zajmuje się montażem instalacji ga-

Michał Kozłowski,
kierownik Okręgowej
Stacji Kontroli
Pojazdów na Goduli
tel. 506-113-356

Marcin Kazuch – mechanik, nowy pracownik firmy AUTO-BUD, tel. 511-092-323.

zowych. Niejednokrotnie spotykamy
się z instalacją urządzenia niepasującego do danego modelu samochodu.
Taki stan rzeczy może nieść za sobą
przykre konsekwencje. Najpoważniejszą z nich jest uszkodzenie silnika. Jeśli tak się stanie, czeka nas
spory wydatek. Oczywiście ta kwota
jest uzależniona od modelu auta, ale
można być pewnym tego, że liczona
będzie ona w tysiącach złotych.

Ważne jest także odpowiednie wyregulowanie instalacji gazowej, aby
właściwie współpracowała ona z silnikiem. W tym aspekcie najważniejsze jest doświadczenie montera.
– O czym jeszcze muszą pamiętać właściciele samochodów posiadających instalację gazową?
– Należy pamiętać o regularnym
przeglądzie instalacji gazowej. Jest
to bardzo ważne, bo może nas uchro-

nić przed większymi wydatkami
w przyszłości. Niejednokrotnie zdarza się, że tankujemy na stacjach,
które według nas dbają o jakość paliwa. Nie zawsze tak jest, co my mechanicy widzimy na przykład po
tempie zanieczyszczenia filtra gazu.
Jeśli będziemy przestrzegać tych
podstawowych zasad, to z pewnością nie pożałujemy inwestycji
w instalację gazową.

– W związku z tym, że obserwujemy ostatnio wzmożone zainteresowanie montażem instalacji gazowych, przygotowaliśmy dla naszych Klientów bardzo atrakcyjną ofertę. Cena
montażu sekwencyjnej instalacji
LPG zaczyna się już od 1850
złotych. Koszt założenia instalacji gazowej w starszych samochodach wynosi od 1450 złotych. Dodatkowo przy zamontowaniu instalacji gazowej u nas
Klient otrzyma do 30 litrów gazu gratis. Oprócz niskich cen
oczywiście oferujemy także swoje wieloletnie doświadczenie
i fachowość.

PROMOCJA!!!

Montaż instalacji gazowych
do samochodów
już od

1450 zł

