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Aż trzy dni trwały pierwsze urodziny rudzkiego Aquadromu. Ósmego grudnia 2012 roku na mapie śląskich atrakcji pojawił się nowoczesny park wodny, który automatycznie stał się wizytówką naszego miasta. W urodzinowy weekend Klienci mogli między innymi zobaczyć
św. Mikołaja na głębokości 7 metrów pod wodą oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami. Nie zabrakło także urodzinowego tortu.

Aquadrom ma już rok!

Podczas obchodów nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu w kształcie basenu.

– Przez ten rok nabraliśmy sporo
doświadczeń, które pozwolą sprawić, by kolejne miesiące były jeszcze lepsze. Dokładamy wszelkich
starań, by Klienci, którzy do nas
przyjeżdżają, byli zadowoleni i swoją dobrą opinię propagowali wśród
znajomych – mówi Anna MrzyczekSzczęsny, prezes zarządu. – Połączyliśmy mikołajki z urodzinami i przygotowaliśmy uroczysty weekend,
podczas którego, mam nadzieję, każdy znalazł coś dla siebie – dodaje.

W piątek prezenty otrzymały
dzieci, które za godzinny pobyt
w Streﬁe Rekreacji i Sportu płaciły tylko 1 zł. Tego dnia nie mogło
też zabraknąć św. Mikołaja, który
spotkał się z najmłodszymi nurkując w siedmiometrowej tubie.
– Każdy, kto po tym spotkaniu
zapragnął dodatkowych atrakcji,
mógł wziąć udział w wodnych
wyścigach na „reniferach” czy
mikołajkowym biegu z przeszkodami w wodzie – informuje

Foto: RP

Agnieszka Piekorz z Aquadromu.
W trakcie urodzinowego weekendu uczestnicy imprezy mieli też
okazję zwiedzić podbasenie oraz
poznać obiekt „od kuchni”.
– Tego dnia uczestniczyliśmy
w niesamowitym wydarzeniu, ponieważ po raz pierwszy w Aquadromie mogliśmy zobaczyć zaręczyny, które odbyły się podczas
nurkowania – mówi Agnieszka
Antoń, koordynator nurkowania
w Aquadromie.

W trakcie uroczystości nie zabrakło tradycyjnego tortu w kształcie basenu. Dla najmłodszych
przygotowano też przedstawienie,
którego akcja rozgrywała się na
pokładzie statku w Bajtel Zatoce.
– Gdy rozmawiam ze znajomymi
ze Świętochłowic czy z innych
miast jak Chorzów oraz Katowice
to słyszę, że każdy zna rudzki Aquadrom. Oceniam ten park wodny
bardzo pozytywnie. Bilet rodzinny
się opłaca, a atrakcji jest bardzo
dużo – mówi pan Jerzy ze Świętochłowic, który w niedzielę wybrał
się do Aquadromu.
– Aquadrom ma w sobie ogromny potencjał i ciągle się rozwija –
podkreśla
Anna
MrzyczekSzczęsny. – Frekwencja od otwarcia do połowy listopada wyniosła
ponad 300 tys. Myślę, że coraz
więcej Klientów przekonuje się do
obiektu, znajdując w nim ofertę
skrojoną na miarę ich potrzeb, dostrzega jego mocne strony i przewagę nad konkurencją – komentuje.
– Ważne jest, by do Aquadromu
przychodziło bardzo dużo osób.
Jeżeli zyska on wielu Klientów, to
będzie w stanie się sam utrzymać
– mówiła podczas urodzin Aquadromu prezydent Grażyna Dziedzic.
Robert Połzoń
REKLAMA
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ZBLIŻENIA
Nie było w ostatnich dniach gazety i wydania wiadomości, w których by się nie mówiło i nie pisało o górnictwie. Tej lawinie publikacji sprzyjało oczywiście tradycyjne górnicze
święto – Barbórka. W tym roku powód był jeszcze jeden – program restrukturyzacji największej górniczej spółki w Europie – Kompanii Węglowej. Wyjątkiem była Ruda Śląska,
gdzie dyskusję o górnictwie zdominowała sprawa opodatkowania wyrobisk górniczych. Warto jej się przyjrzeć z bliska, ponieważ na jej przykładzie widać, jak sprawy ważne dla
miasta i górnictwa można wykorzystać do partykularnych celów.

Plotka czy świadome działanie?
Wszystko zaczęło się od projektu
uchwały przygotowanej przez prezydent Grażynę Dziedzic w sprawie
apelu do premiera Donalda Tuska
o przyśpieszenie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie doprecyzowania deﬁnicji budowli. Chodzi o słynne wyrobiska
górnicze. Orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego, które jest korzystne dla kopalń, nie odpowiada
na wszystkie wątpliwości dotyczące
zasad opodatkowania obiektów górniczych. I zamiast rozstrzygnąć spór
o to, czy wyrobiska górnicze podlegają opodatkowaniu czy też nie, tylko skomplikował sytuację. Stąd
inicjatywa prezydent Dziedzic. Nieoczekiwanie radni opozycji odebrali ją jako próbę narzucenia górnictwu kolejnego podatku.
– Od początku kadencji kładłam
nacisk na współpracę z górnictwem. Teraz próbuje się ze mnie
zrobić wroga tej branży. To cios poniżej pasa, zwłaszcza, że robią to ci,
którzy kiedyś nie mieli skrupułów,
by tę branżę obciążać dodatkowymi
zobowiązaniami, a co za tym idzie,
kosztami – mówi prezydent Dziedzic. – Powtarzam: zależy mi na
usunięciu bubli prawnych, które
powodują zamieszanie, a nie na nakładaniu na górnictwo kolejnych
podatków – dodaje. Prezydent Grażyna Dziedzic nie ukrywa przy
tym, że dla miasta byłoby korzystne również takie rozwiązanie prawne, które by zwalniało górnictwo

z płacenia podatku od wyrobisk
górniczych: – Ale niech to w końcu
ktoś zrobi – podkreśla.
O tym, że rozstrzygnięcie tej
kwestii jest szalenie ważne, niech
świadczy jeszcze jedna rzecz. Otóż
poprzedni prezydent Andrzej Stania, jako pierwszy wyegzekwował
od kopalń ponad 18 mln zł podatków od wyrobisk górniczych. Kiedy kopalnie „ociągały się” z jego
zapłatą, prezydent Stania uruchomił aparat skarbowy, by te pieniądze wyegzekwować. Dziś nad miastem wisi groźba oddania tych pieniędzy z odsetkami. Nie trzeba
chyba dodawać, że Ruda Śląska nie
ma takich środków. Dziś Andrzej
Stania jest ostrożny w kwestii egzekwowania podatków od wyrobisk
górniczych.
– Trzeba pamiętać, że z jednej
strony te wyrobiska górnicze wpływają niestety na powierzchnię –
rujnując i degradując ją. W związku z tym trzeba pomyśleć o jakimś
odszkodowaniu, które można by
z tego tytułu otrzymać. Ale podkreślam również, że górnictwo jest tak
mocno obciążone, że trudno je jeszcze bardziej dobijać i trzeba pomyśleć o innych rozwiązaniach – mówi radny Andrzej Stania.
W projekcie uchwały czytamy,
że „jednoznaczne sprecyzowanie
zasad opodatkowania infrastruktury podziemnej będzie zmierzało ku
dobru zarówno Miasta, jako wierzyciela podatkowego, jak i przedsiębiorców branży górniczej”. O co

Foto: arch.

chodzi? Wyjaśnia to sama autorka
apelu prezydent Grażyna Dziedzic.
– Zależy nam na tym, by sprawa
opodatkowania wyrobisk górniczych została deﬁnitywnie rozstrzygnięta albo korzystnie dla gmin,
albo dla górnictwa – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej. – Po słynnym
już wyroku Trybunału Konstytucyjnego Sądy Administracyjne rozpatrujące sprawy naliczanego przez
gminy podatku od wyrobisk, zmuszają samorządy do dokonywania
skomplikowanych analiz oraz wydatkowania sporych pieniędzy
w celu określenia przedmiotu
i podstawy opodatkowania. Zarówno samorządy jak i górnictwo

narażone są na dochodzenie
swoich praw przed sądami, co
kosztuje – tłumaczy prezydent Rudy Śląskiej.
W tej sytuacji wydawać by się
mogło, że radni powinni przyjąć
apel do premiera Donalda Tuska
jednomyślnie. Nic z tych rzeczy!
Zamiast pochwalić prezydent Dziedzic za rzetelność i działanie korzystne dla miasta, oskarżono ją o „dobijanie górnictwa kolejnym podatkiem”, co rzekomo miałoby spowodować zapaść tej branży i katastrofę
dla Rudy Śląskiej. Radny PO Jarosław Kania mówił wręcz o „łupieniu branży górniczej” przez obecną
prezydent miasta.

W podobnym tonie wypowiadał
się m.in. obecny na sesji Rady Miasta poseł PiS Grzegorz Tobiszowski, który najwyraźniej zapomniał,
że w swojej interpelacji skierowanej na ręce ministra ﬁnansów
w marcu tego roku praktycznie domagał się tego samego, co prezydent Grażyna Dziedzic. Poseł Tobiszowski domagał się m.in. odpowiedzi od ministra, dlaczego rząd
przez tak długi okres czasu „zaniechał odpowiednich działań legislacyjnych mających na celu usunięcie
powstałych wątpliwości, przerzucając ciężar ich rozstrzygania na
podatników, organy podatkowe
i sądy administracyjne?”.
Na zakończenie warto sobie zadać pytanie, o co w tym całym, jak
się okazuje niepotrzebnym , zamieszaniu chodziło? Radny SLD Józef
Osmenda nie ma wątpliwości.
– Skoro nie udało się odwołać prezydent Dziedzic w drodze referendum, skoro nie wyszło z drugim referendum z powodu braku podpisów
i skoro nie wyszło z nieudzieleniem
absolutorium, to opozycja postanowiła uprzykrzyć życie prezydent
Dziedzic „puszczając” w miasto
plotkę. A przecież wystarczyło dokładnie przeczytać cały apel, by
zrozumieć istotę sprawy – podkreśla
radny. – Zastanawiam się, co nas
jeszcze niegodziwego czeka z ich
strony do końca kadencji i co jeszcze za kłamstwo wymyślą, by odzyskać władzę w mieście – dodaje.
Monika Herman-Sopniewska

W sobotę (7.12.) w Restauracji Prowent odbyła się biesiada piwna połączona z zabawą taneczną. Imprezę zorganizował Zarząd Związku Zawodowego Ratowników Góniczych w Polsce przy KWK „Pokój”.

Biesiada ZZRG przy KWK Pokój
– Biesiadę organizujemy już po
raz czwarty. To świetna okazja do
spotkania się w gronie braci górniczej, ale również do podsumowania
roku i przyznania odznaczeń
w uznaniu zasług dla ratownictwa
i działalności związkowej – mówił
Roman Czapla, przewodniczący

ZZRG przy KWK ,,Pokój”. W tym
roku Prezydium Zarządu Krajowego ZZRG w Polsce postanowiło
nadać Sztylet Ratowniczy prezydent miasta Grażynie Dziedzic,
która otrzymała również od kierownictwa i załogi kopalń – pamiątkowe berło. Po raz pierwszy takie wy-

Podczas biesiady uhonorowana została prezydent Grażyna Dziedzic.

Foto: MHS

różnienie otrzymał przedstawiciel
samorządu. Honorową szablę
ZZRG w Polsce otrzymał Jacek
Nocko – dyrektor ds. pracy w KWK
,,Pokój”.
– Cieszy nas fakt, że ta współpraca między kopalniami a miastem
– chociaż trudna, a wręcz czasami

szorstka – układa się dobrze. Prezydent miasta musi godzić interesy
mieszkańców miasta i interesy górnictwa. Przez swoje prawie 35-lecie
pracy w jednej kopalni i przez spotkania z różnymi przedstawicielami
władzy samorządowej Rudy Śląskiej mogę jednoznacznie stwier-

Wspólne biesiadowanie przy stole w świętochłowickiej Restauracji Prowent.

dzić, że przez ostatnie 3 lata ta
współpraca jest najlepsza jaką
znam – mówił podczas uroczystości Jacek Nocko, dyrektor ds. pracy
w KWK ,,Pokój”.
Monika Herman-Sopniewska

Foto: MHS
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Lokalne mikołajki

Mikołaj (i) Kopernik dla maluchów

Mimo, iż spotkanie z Mikołajem
odbyło się w szkole, to nie było ono
skierowane tylko do uczniów. Bielszowicka Szkoła Podstawowa nr 14
nie od dziś słynie z wielu inicjatyw,
łączących całą okolicę. W piątek
(6.12.) mogli przyjść wszyscy ci,
którzy chcieli spotkać się z Mikołajem.
– Spotkanie skierowane jest
przede wszystkim do dzieci z najbliższego otoczenia. Uczniów Mikołaj odwiedził już rano. Po południu chcieliśmy, by spędzili u nas
czas goście z okolic naszej szkoły
– tłumaczyła Ewa Stepuch, dyrektor SP nr 14.
Wizytę św. Mikołaja poprzedziły
świąteczne występy uczniów z bielszowickiej szkoły.
– Bardzo trudno jest znaleźć bezpłatną imprezę mikołajkową. Razem z dziewczyną zobaczyliśmy

rzenia, ta inicjatywa daje szansę na
dobrą zabawę – mówił pan Robert,
uczestnik spotkania.
Robert Połzoń

– Święty Mikołaj ma długą brodę, czerwony strój i jest bardzo dobry. Najbardziej lubimy kiedy przynosi nam prezenty – mówili sześcioletni Paulina, Mariusz i Ania.
– Dzisiaj robiliśmy ciastka świąteczne i spotkamy się z Mikołajem.
Powiemy mu, że byliśmy grzeczni –
dodały zaaferowane dzieciaki.
ZSP nr 6 im. Mikołaja Kopernika
w Wirku jak co roku zorganizował
mikołajki dla przedszkolaków z MP
nr 21, podczas których można było
robić maskę Świętego, jak i pobawić się ciastem na świąteczne pierniczki.
– Zawsze organizujemy trzy rodzaje zajęć dla dzieci: ruchowe,
plastyczne, a w tym roku także kulinarne. Wszystkie grupy odwiedził
Mikołaj, który przyniósł prezenty –
mówiła Bożena Loda, nauczycielka
a zarazem jedna z organizatorek

– W konkursie wzięłam udział
z ciekawości. Chciałam bliżej poznać swoją rodzinę. Udało mi się
dotrzeć do piątego pokolenia ze
strony mamy. Przy okazji pracy nad
drzewem genealogicznym odkryłam, że jestem spokrewniona z nauczycielem wf-u – mówi Agata, która zajęła drugie miejsce w kategorii
szkół gimnazjalnych.
Agnieszka Pach

Wyróżnieni uczestnicy konkursu.

W szkole panowała świąteczna atmosfera.

ciekawe zaproszenie szkoły i postanowiliśmy tu dziś przyjść. Nie każdego stać na zrobienie imprezy
mikołajkowej z prawdziwego zda-

Foto: RP

Przedszkolaki specjalnie dla Mikołaja odśpiewały piosenki i recytowały wierszyki.
Foto: MS

i dodała: – Oprócz nauczycieli zaangażowaliśmy chłopców z naszej
szkoły. Chcemy, by zobaczyli jak
wygląda opieka nad małym dzieckiem. To taka lekcja wychowania
do życia w rodzinie – panowie mogą uczyć się odpowiedzialności.
Magdalena Szewczyk

Więzy rodzinne
Rodzina w naszym życiu jest najważniejsza. A nic jej tak nie łączy
jak wspólne szukanie przodków.
Przed takim zadaniem stanęli rodzice i dziadkowie uczniów, którzy
wzięli udział w miejskim konkursie
„Historia mojej rodziny w drzewie
genealogicznym”.
– Z inicjatywą konkursu wyszedł
Związek Górnośląski. Cieszę się, że
ta propozycja została skierowana

do nas, bo jest to bardzo wartościowy konkurs. Mówi przede wszystkim o tradycjach, wartościach
i o tym, jak historia jest nam bliska
– tłumaczy dyrektor szkoły Anna
Wlaszczyk.
W poniedziałek (2.12.) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Halembie odbyło się uroczyste
wręczenie nagród zwycięzcom
konkursu.

Foto: AP

Od klasyki do jazzu

Kącik adopcyjny
Bunia to 8-letnia labradorka z chorymi oczami. Suczkę w nocy przywiązano do bramy schroniska razem z 7-letnią spanielką. Suczki są ze sobą
bardzo zżyte, choć trudno będzie znaleźć dla nich wspólny dom. Bunia jest
bardzo łagodna, zgadza się z innymi psami, uwielbia się przytulać. Sunia
nie radzi sobie w schronisku. Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268586.
REKLAMA

Najmłodsi z zainteresowaniem słuchali koncertu.

W podróż od klasyki do jazzu udali się w poniedziałek (2.12.) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i ich
rodzice. Właśnie pod taką nazwą
w placówce odbył się koncert muzyczny.
– Koncert jest elementem programu profilaktycznego, którego hasłem
przewodnim w tym roku szkolnym jest
„Rodzina razem”. W ubiegłym roku
szkolnym prowadziliśmy pedagogizację rodziców, natomiast w tym roku
szkolnym wyszliśmy z propozycją spędzenia w miły sposób czasu wolnego
po lekcjach – tłumaczyła Grażyna
Kukiełka, dyrektor SP nr 4 i dodała:
– Koncert jest też świetną formą
lekcji muzyki dla naszych uczniów.

Foto: SH

– Szkoła oprócz edukacji powinna
wspierać rodzinę w wychowywaniu
najmłodszych. Ta placówka robi to
w ciekawy sposób – podkreślała Ewa
Borys, wizytator gliwickiej Delegatury
Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Swoimi zdolnościami muzycznymi
w trakcie koncertu popisali się uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych I i II
stopnia w Rudzie Śląskiej. Zagrali oni
dla wypełnionej sali gimnastycznej.
– Na dworze jest zimno i nic się nie
dzieje, dlatego jest to fajna inicjatywa, w której chętnie wraz z dziećmi
biorę udział. Zawsze miło jest spędzić
czas w rodzinnym gronie – mówiła
Ewa Stankala, uczestniczka koncertu.
SH
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Szlachetny finał

Szlachetna Paczka jest w Polsce coraz popularniejszą akcją charytatywną.

Ten weekend był bardzo radosny
dla wielu potrzebujących rodzin
w Polsce. Wszystko za sprawą akcji
Szlachetna Paczka, która działa
prężnie także w Rudzie Śląskiej.

Foto: RP

W magazynie znajdującym się
w hali MOSiR-u przy ulicy Hallera
od sobotniego poranka pracowali
wolontariusze, by dostarczyć wszystkie podarunki.

– Nie wiedziałam, że cuda się
zdarzają, ale wolontariusze udowodnili mi, że tak jest. Chciałabym
im oraz darczyńcom serdecznie podziękować – mówi pani Janina,

sześćdziesięcioletnia mieszkanka
Orzegowa. – Przed zimą potrzebowałam węgla oraz podstawowych
artykułów spożywczych. Dzięki tej
akcji charytatywnej jestem teraz zabezpieczona – dodaje.
Praca wolontariuszy nie ogranicza się jedynie do rozwożenia paczek. Swoje działania rozpoczęli już
długo przed finałem akcji.
– Na początku dostaliśmy adresy
rodzin, które następnie odwiedzaliśmy, by sporządzić ankietę. Na jej
podstawie stworzyliśmy opis, w którym uwzględniliśmy najważniejsze
potrzeby rodziny. Ankieta w połowie
listopada trafiła do naszej bazy internetowej. Darczyńcy mogli dzięki
temu wybrać rodzinę, którą chcą
wesprzeć – tłumaczy Rafał Strzelec,
wolontariusz Szlachetnej Paczki.
W tym roku do akcji na terenie
Rudy Śląskiej włączonych jest ponad dziewięćdziesiąt rodzin. W całej
akcji bierze udział czterdziestu
dwóch wolontariuszy.
Robert Połzoń

Rzeczy dla najmłodszych Pomóż matkom…

Rzeczy do wyboru jest bardzo dużo i wciąż dokładane są nowe.

Na plebanii parafii ewangelickoaugsburskiej w Wirku mnoży się od
kartonów. W nich małe śpioszki, skarpetki, wózki i maskotki. To właśnie
tam, przy ulicy 1 Maja 291, działa
Punkt Pomocy dla Dzieci.
– Ubrania są ze Szwecji. Większość
z nich to rzeczy dla dzieci do czterech
lat, ale kilka większych też się znajdzie.
Pośród nich są kurteczki, śpioszki,
skarpetki. Trzeba wejść i poprzeglądać
– mówi Eryka Henszel, działająca
w Punkcie Pomocy. Z Punktu skorzystać może każdy i wybrać sobie do-

Foto: AP

wolną ilość rzeczy. Wystarczy przy
wyjściu zostawić ofiarę.
– Koleżanka zobaczyła, że mój wózek dla dziecka jest w złym stanie. Dowiedziała się o tym Punkcie i dała mi
o nim znać. Moim zdaniem pomysł zorganizowania takiego Punktu jest bardzo dobry, bo nie wszystkich stać na
nowe rzeczy – mówi Agata Pająk
z Pszczyny.
Punkt jest czynny trzy razy w tygodniu: w poniedziałek od 15.00 do
18.00, w środę i piątek od 9.00 do
12.00.
Agnieszka Pach

Gdy rok temu pisaliśmy o ośrodku,
sytuacja była zła.
W tym roku jest chyba jeszcze gorzej.
Mowa o Domu Samotnej Matki, który
znajduje się na ul.
Przy kolei 7 w dzielnicy Ruda. Pomóc
może każdy, a każda
pomoc jest na wagę W Domu Samotnej Matki przebywa wiele dzieci, także tych
złota.
bardzo małych.
Foto: arch.
Trzy miesiące temu, przez awarię, Dom został zalakołdry, ręczniki, wersalki, wszelny. Dzięki wsparciu Urzędu Miakiego rodzaju kosmetyki. Każdy
sta, PWiK oraz salonu Opel Kanctego rodzaju dar jest bezcenny.
lerz udało się naprawić szkody
Chcielibyśmy także podarować
oraz wstawić nowe szafy, ale stan
dzieciakom słodycze na święta –
placówki nadal pozostawia wiele
mówi Joanna Czerwiec.
Oprócz wsparcia materialnego
do życzenia. Obecnie w DSM
samotne
matki i ich pociechy możprzebywa 39 osób (matki z dziećna również wspomóc finansowo,
mi), i jak tłumaczy kierownik plarobiąc przelew na konto: Bank
cówki Joanna Czerwiec, ośrodek
Millenium 80 1160 2202 0000
jest przepełniony.
0002 4542 2653.
– Najbardziej potrzebne są koce,
Magdalena Szewczyk
buty zimowe, pościel, poduszki,

STARE!!!!

W skrócie

Ruda Śląska dla WSNS
Dawny budynek orzegowskiego ratusza ponownie
ożyje dzięki studentom. Władze Rudy Śląskiej za 1 procent wartości sprzedały
obiekt Wyższej Szkole Nauk
Stosowanych. Dzięki temu
uczelnia będzie mogła poszerzyć swoją ofertę edukacyjną. – Kolejny budynek
w naszych zasobach pozwoli
nam na realizację planów
związanych z uruchomieniem
nowych kierunków kształcenia
– mówi doc. dr n. med. Dariusz Luboń, rektor WSNS.

Kiermasz zabawek
Klub Rodzica działający
w ramach Stowarzyszenia
św. Filipa Nereusza organizuje Kiermasz Zabawek
Używanych, w ramach którego dzieci pod okiem rodziców mogą kupić, sprzedać
lub wymienić swoje zabawki. Kiermasz odbędzie się 15
grudnia w godz. 10.00-13.00
w Klubie Młodzieżowym
przy ul. Solidarności 21. Będzie również otwarta kawiarenka ze słodkim poczęstunkiem. Osoby chętne do wystawienia swoich zabawek
proszone są o zgłaszanie się
drogą mailową na adres
izaack@interia.pl do piątku
13 grudnia. Zapraszamy do
udziału w akcji!

Lodowisko otwarte
W sobotę, 30 listopada, zainaugurowano sezon na lodowisku w Orzegowie. Na
obiekcie o wymiarach 30 x
60 m amatorzy jazdy na łyżwach mogą w miłej atmosferze i przy muzyce oddawać
się swojej pasji. Cena biletu
normalnego wynosi 6 zł/1
godz., a ulgowego od 4 do 5
zł/1 godz.

REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Do redakcji przyszedł wraz ze swoim jedenastoletnim synem Dominikiem. Już od małego stara się zaszczepić u syna
miłość do muzyki, która zdaje się być dla niego całym światem. Mowa o Pawle Ambroziaku, gitarzyście zespołu Ścigani
z Rudy Śląskiej. Porozmawialiśmy z nim o jego początkach
z gitarą oraz o grze w zespole.

Ścigany
Imię i nazwisko:
Wiek:
Stan cywilny:
Praca:
Zainteresowania:
– Jak wyglądał Twój początek
przygody z muzyką?
– Rozpoczęło się to bardzo naturalnie. Mając sześć lat dostałem od
wujka gitarę. Słuchał bardzo fajnej
muzyki np. Beatlesów czy Rolling
Stonsów. Przebywając u niego często miałem kontakt z jego dużą
wrażliwością muzyczną, która miała na mnie wpływ. Można powiedzieć, że to on zaszczepił we mnie
granie.
– Czy sam uczyłeś się grać na
instrumencie?
– Miałem szczęście, ponieważ
wcześniej mieszkając w Katowicach miałem okazję spotykać się
z zawodowymi muzykami. Jako

Paweł Ambroziak
43 l.
żonaty
muzyk
książka, ﬁlm
nastolatek już chodziłem ze starszymi kolegami na koncerty. Udało
mi się traﬁać na próby zespołu
Dżem oraz Andrzeja Urnego. Bywając tam, podpatrywałem jak grają, ponieważ jako pasjonat chciałem się jak najwięcej dowiedzieć.
Teraz gram głównie z młodszymi
muzykami. Natomiast będąc młodym miałem szczęście grać z doświadczonymi wykonawcami. Chyba właśnie to dało mi najwięcej.
– Czy miałeś swoich gitarowych
„herosów”?
– Na pewno był nim Jimmy Hendrix. Zaczynałem od archaicznego
bluesa typu Robert Johnson, John
Lee Hooker, Eric Clapton i wielu

innych. Można powiedzieć, że wachlarz moich idoli jest szeroki, ponieważ uczestniczyłem w wielu
różnych projektach i nie lubię ograniczać się do stylu.
– Przed Ściganymi brałeś
udział w wielu projektach muzycznych. Nauczyłeś się chyba
dzięki temu muzycznej elastyczności?
– To jest tak jak z każdym innym
działaniem w życiu. Jeżeli się pracuje nad czymś intensywnie, szybko następuje elastyczność działania. Kiedyś nie było takiego dostępu do materiałów muzycznych jak
dziś, dlatego też więcej robiło się
na „ucho”. Myślę, że muzycy starszego pokolenia mieli trudniej, ale
praca z magnetofonem ,,wyrabiała
ucho’’.
– Od kiedy grasz w zespole Ścigani?
– Od Ściganych dostałem propozycję pięć lat temu w momencie,
gdy poprzedni gitarzysta musiał wyjechać do Irlandii. Chłopaki zdecydowali wtedy, by zapukać właśnie
do mnie. Zdecydowało chyba to, że
byłem na miejscu, a także i to, że
nasza gra była zbliżona do siebie
pod względem stylu. Jako że wcześniej grałem w różnych zespołach
i ciągnąłem po trzy lub cztery sroki
za ogon, byłem trochę zmęczony.
Bardzo się ucieszyłem z tej propozycji. Szczególnie, że Ścigani
wydawali się być naprawdę fajnym

Paweł Ambroziak z synem.

i zwartym zespołem z możliwością wyjścia do szerszej publiczności.
– Czy łatwo zaczyna się grę w zespole, który już działa?
– To zależy z jakiej strony na to
spojrzymy. Jeśli wchodzimy już
w ukształtowany zespół, to człowiek spotyka się z pewnymi oczekiwaniami. Ważne jest utrzymanie
stylu i aranżacji. Wychodzę z założenia, że niektóre rzeczy, które są
charakterystyczne, należy kopiować, ale z drugiej strony trzeba też
sprzedać coś od siebie.
– Jak oceniasz pracę w zespole
Ścigani?

Foto: RP

– Bardzo dobrze gra mi się
z resztą chłopaków. Mocno też zżyliśmy się przez ten czas. Jestem zadowolony z tej pracy, tym bardziej,
że wiele mi dała.
– Czy oprócz gitary znajdujesz
czas także na inne zajęcia?
– Tak się składa, że ja uwielbiam
siedzieć przy gitarze. Często nawet
mam ją przy sobie pijąc na przykład
herbatę. Oczywiście zdarzają mi się
też chwile bez gitary, wtedy spotykam się ze znajomymi lub czytam
jakąś książkę.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.
Robert Połzoń

Co nowego w proﬁlaktyce?
Beata Lutomska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. proﬁlaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii: – W naszym mieście od lat realizuje się zadania z zakresu proﬁlaktyki uzależnień. Obserwowany
w ostatnich latach wzrost dysfunkcji społecznych wymusza podejmowanie działań, które osobom
zdrowym pozwolą podtrzymać
funkcjonalność, osobom z pierwszymi przejawami trudności pomogą obronić się przed rozwojem
tych dysfunkcji, a tym, którzy tego
potrzebują, stworzą możliwości
poddania się terapii i rehabilitacji. W proﬁlaktyce uzależnień bardzo ważne są programy mające na
celu dotarcie do dzieci i młodzieży
z grup ryzyka, dostarczające informacji o alternatywnych sposobach
spędzania wolnego czasu i możliwych źródłach pomocy. W związku
z tym instytucje realizujące działania w tym zakresie wciąż podejmują nowe inicjatywy. W mijającym
roku oprócz szkół, organizacji pozarządowych czy klubów sportowych, realizacją programów proﬁlaktycznych skierowanych do tej
właśnie grupy dzieci i młodzieży
zajęły się: Miejskie Centrum Kultury, Dom Kultury w Bielszowicach,
Miejska Biblioteka Publiczna oraz
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej.

Barbara Nowak – Dyrektor Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka: – Od końca września br. Muzeum Miejskie prowadziło
warsztaty proﬁlaktyczne dla dzieci i ich rodziców, objętych opieką MOPS
w Rudzie Śląskiej. Istotnym celem wychowawczym tych wspólnych działań było wskazanie, iż wszelkiego rodzaju uzależnienia przysłaniają obraz piękna dorobku kulturowego i uniemożliwiają otwarcie się na ich
oddziaływanie. Przestrzeń muzealna wypełniona zgromadzonymi eksponatami stanowiła specyﬁczne miejsce mobilizujące do działań twórczych
poprzez animację, której zasadniczym celem było zachęcanie do kreatywności i spędzania czasu wolnego bez używek. Podsumowując etap przeprowadzonych zajęć we wnętrzach muzealnych można stwierdzić, że zarówno dzieci jak i ich opiekunowie bardzo chętnie angażowali się w zaproponowany program proﬁlaktyczny.
Proﬁlaktyczny spektakl Krzyk wystawiony na deskach MCK-u.

Lucyna Cerlak – Dyrektor Domu Kultury w Rudzie Śląskiej: –
Dzięki nowym pomysłom, otworzyła się przed naszą placówką kolejna
możliwość współpracy ze środowiskiem lokalnym. Najmłodsi mieszkańcy
naszego miasta, ich wychowawcy oraz rodzice, od września br. mogli skorzystać ze wsparcia dzieci w rozwoju i kształtowaniu dobrych, zdrowych,
wolnych od nałogów nawyków na przyszłość. Projekt proﬁlaktyczny pozwolił również uczestnikom na udział w zajęciach poza obiektem oświatowym, co dało dodatkową możliwość skorzystania z oferty kulturalnej,
wspierania pożądanych zachowań w odniesieniu do uzależnień i zachowań niepożądanych.

Foto: AP

Danuta Rosa – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury: – Od września 2013 r. MCK im. Henryka Bisty realizowało projekt proﬁlaktyczny dla
dzieci i młodzieży pod hasłem „Dziękuję, nie piję, wolę sztukę – kreatywnie
bez nałogu”. Realizacja projektu przebiegała dwutorowo – w MCK oraz
Szkole Podstawowej nr 5. Beneﬁcjentami warsztatów byli uczniowie ww.
szkoły oraz członkowie DZPiT „Rudzianie”. Drugim działaniem w ramach
projektu był spektakl „Krzyk”, nad którym pracowała działająca w MCK
Grupa Teatralna Adept. Przedstawienie poruszało tematykę związaną
z problemem uzależnień i jego wpływem na życie rodzinne i społeczne. Pragnę podkreślić, iż w obydwu projektach prowadzone były warsztaty z zakresu proﬁlaktyki uzależnień.

Krystian Gałuszka – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej: – Założeniem programu proﬁlaktycznego dla dzieci i młodzieży „Nie zmarnuj swojego
życia” było nie tylko zainteresowanie użytkowników literaturą, rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych, ale także ukazanie biblioteki jako instytucji współpracującej z lokalnym środowiskiem, wolnej od nieakceptowanych społecznie zachowań. Adresatami programu były dzieci i młodzież, począwszy
od przedszkolaków aż do dorastającej młodzieży. Tematyka poruszana na zajęciach była zróżnicowana i obejmowała proﬁlaktykę uzależnień, kształtowanie
wolnych od nałogów postaw, jak również uczyła bezpiecznie korzystać z sieci czy konstruktywnie wyrażać złość, gniew i radzić sobie z agresją. Młodzież z chęcią uczestniczyła w warsztatach o tematyce proﬁlaktycznej, które uświadamiały im zagrożenia płynące z destrukcyjnego wpływu alkoholu, palenia papierosów
czy narkomanii. O celowości ww. działań świadczyć może konstruktywna dyskusja po projekcji i przeprowadzonych warsztatach, trafne wnioski uczestników
programu dotyczące często destrukcyjnego wpływu otaczającego środowiska.
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INTERWENCJA
O dzieci przebiegające przez ulicę gen. Hallera z SP nr 1 do pobliskiej sali gimnastycznej martwią się ich rodzice. Czy przejście
przez tę ulicę jest do końca bezpieczne? Postanowiliśmy sprawdzić, czy obawy rodziców są do końca uzasadnione.

Niebezpiecznie na Hallera?
,,Dlaczego dzieciaki ze Szkoły
Podstawowej nr 1 nie mogą korzystać z sali, która znajduje się mniej
niż 10 m od szkoły, tylko muszą biegać (każdą porą roku) do sali oddalonej o jakieś 500 m, pokonując przy
tym przejście na bardzo niebezpiecznej ul. Hallera, na której rzekomo
zamknięto ruch dla ciężarówek. Niestety ciężarówki i tak tam jeżdżą i nikt
tego nie pilnuje. Czy można coś z tym
zrobić?” – napisał do nas rodzic jednego z uczniów SP nr 1 w Nowym
Bytomiu.
Jak się okazuje, sala gimnastyczna znajdująca się przy ul. gen. Hallera 14 jest częścią „nowobytomskiej
szkoły”.
– Wymieniona sala gimnastyczna
jest częścią składową Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwi-
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gi Markowej, nad którą Dyrektor
zespołu posiada trwały zarząd. Poza
tym w tym budynku, oprócz sali gimnastycznej znajdują się sale wykładowe, które wraz z salą gimnastyczną są wykorzystywane przez ZSP
nr 5 do późnych godzin wieczornych.
Bezpieczeństwo dzieci to jednak
sprawa ważna nie tylko dla dyrekcji
i nauczycieli, ale i władz samorządowych, dlatego w SP nr 1 jest zatrudniona osoba przeprowadzająca dzieci przez przejście. Jej polecenia – jak
pokazuje praktyka – są respektowane przez kierowców – mówi Adam
Nowak, rzecznik prasowy UM
w Rudzie Śląskiej.
Na ul. gen. Hallera w rejonie
szkoły obowiązuje zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest
większa od 3,5 tony. To fakt, niestety
faktem jest również, że widok samochodów ciężarowych na tej ulicy nie
należy do rzadkości.
– Zgodnie z zapisami Ustawy prawo o ruchu drogowym uprawnienie
egzekwowania od kierujących przestrzegania obowiązującego oznakowania drogowego przysługuje funkcjonariuszom Policji, którzy posia-

Ulica gen. Hallera w Nowym Bytomiu. 

dają możliwości prawne do zatrzymywania pojazdów znajdujących się
w ruchu oraz nakładania mandatów
karnych za wykroczenie drogowe
określone w art. 92§1 kodeksu wykroczeń, polegające na niestosowaniu się przez kierujących do znaków
drogowych – mówi Krzysztof Piekorz, komendant Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej, który dodaje:
– Niezależnie od powyższego, funk-

Foto: MHS

cjonariusze Straży Miejskiej będą
monitorować istniejącą sytuację
i przekazywać spostrzeżenia w ramach współpracy z Policją. Jednocześnie zwróciliśmy się zgodnie
z właściwością rzeczową do Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie
Śląskiej o niezwłoczne podjęcie działań w celu wyeliminowania opisanych naruszeń prawa.
Monika Herman-Sopniewska
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Z redakcyjnej
skrzynki

Otrzymaliśmy wiadomość
od jednej z mieszkanek, która wyraziła swoje niezadowolenie związane z przystankiem autobusowym obsługującym linię 147: „Szanowna redakcjo! Zwracam
się z prośbą o rozpatrzenie
sprawy dotyczącej przystanku autobusowego, znajdującego się przy ul. Pokoju,
w pobliżu przychodni. Korzystają z niego najczęściej
osoby starsze, a także młodzież wracająca z basenu.
Niestety nie ma tam wiaty,
która mogłaby chronić
przed deszczem czy mroźnym wiatrem. Czy byłaby
możliwość rozbudowania
tego przystanku?” – pisze
mieszkanka Nowego Bytomia.
W tej sprawie otrzymaliśmy odpowiedź z rudzkiego
magistratu. Niestety, zainteresowani muszą uzbroić się
w cierpliwość: – Z uwagi na
ograniczone środki finansowe, instalacja wiaty przystankowej w tym miejscu
możliwa będzie najwcześniej
w 2015 r. – tłumaczy Adam
Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta.
REKLAMA

Od paru miesięcy w okolicach toru przy ulicy Ratowników nie słychać już warkotu silników i pisku opon. Impreza Wrak Race, która
cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, przeniosła się
do Katowic. Postanowiliśmy dowiedzieć się dlaczego.

Wraki odjechały
Sprawa została poruszona między innymi na jednym ze spotkań
z Prezydent Miasta. Tam jeden
z mieszkańców zastanawiał się,
czy powodem braku imprezy w naszym mieście nie jest rzekomy spór
miasta z organizatorami o działkę,
na której znajduje się tor.
Wszelkie wątpliwości w tej sprawie rozwiewa stanowisko Urzędu
Miasta: – Działki (teren) te stano-

wią własność Skarbu Państwa
i są w użytkowaniu wieczystym
Kompanii Węglowej S.A w Katowicach – mówi Adam Nowak,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta
w Rudzie Śląskiej.
Wciąż jednak niewyjaśniona
pozostaje kwestia przeprowadzki
motoryzacyjnej imprezy do Katowic. Odpowiedzi postanowiliśmy
poszukać u źródła.

– Impreza się rozrosła, więc
jest organizowana w mieście
wojewódzkim. Nie bez znaczenia jest również fakt bardzo dobrej współpracy z katowickim
Wydziałem Promocji Urzędu
Miasta oraz Wydziałem Sportu
– odpowiadają organizatorzy
imprezy. – Staramy się uatrakcyjnić zawody poprzez nowe lokalizacje, a co za tym idzie,
zmiany tras, nawierzchni, itp.
Należy również wspomnieć
o lepszej bazie logistyczno-hotelowej, ponieważ gościmy zawodników z wielu regionów
kraju – dodają.
Robert Połzoń

Impreza przyciągała do Rudy Śląskiej fanów motoryzacji i mocnych wrażeń.

Foto: arch.

REKLAMA

8

www.wiadomoscirudzkie.pl

WIADOMOŚCI RUDZKIE 11.12.2013

WOKÓŁ NAS

Babski comber

Wspólne śpiewanie piosenki „Poszła Karolinka”.

Wspólne śpiewanie piosenki
„Poszła Karolinka”, nauka zumby,
ubijanie trzepaczką białka przez
panów i combrowa rozmowa o facetach – tak bawiło się ponad 300
najbardziej aktywnych kobiet województwa śląskiego we wtorkowy
wieczór (3.12.) na Babskim Combrze Exclusive w Rudzie Śląskiej.
Razem bawiły się kobiety władzy,
biznesu, sztuki i nauki, szefowe
największych ﬁrm funkcjonujących
na Śląsku, dziennikarki, profesorki
i pisarki. Obowiązywały stroje wieczorowe.
– Spotkanie, które odbywa się zawsze w okolicach Barbórki to kobiecy odpowiednik karczmy piwnej.
Teraz możemy pokazać jak bawią
się kobiety. Po raz pierwszy na Ślą-

Foto: MHS

Mam nadzieję, że to będzie nowa
śląska tradycja, którą wprowadzi
Dress for Success – mówiła Dorota
Stasikowska-Woźniak, dyrektor generalna Dress for Success Poland.
To spotkanie miało jednak wyjątkowe znaczenie. Uczestniczki nie
tylko zapłaciły za bilet – cegiełkę na
rzecz Dress for Success, ale też każda z nich przyniosła ze sobą „szczęśliwą sukienkę” (garsonkę, garnitur,
akcesoria), które potem zostaną wykorzystane na rozmowę kwaliﬁkacyjną dla podopiecznych Dress for
Success. Gościem honorowym wydarzenia była Nina KowalewskaMotlik, przedstawicielka CNN,

Uczestniczki babskiego combra tańczyły zumbę.

sku Babski Comber Exclusive – cieszę się, że mogłyśmy wydobyć z naszych szaf przepiękne stroje i biżuterię i spotkać się przy okrągłych stołach w tej niezwykłej atmosferze.

Foto: MHS

BBC, The Economist, Superbrand
w Polsce i pierwsza polska prezes
wydawnictwa Harlequin, Dama Roku 2013 Dress for Success Poland.
Monika Herman-Sopniewska

Obiektywy pełne magii

Nagrody wręczono po raz dziesiąty.

Pełen magicznych sztuczek wieczór zafundowała swoim gościom
i widzom Telewizja Sfera. W sobotni wieczór w MCK-u po raz dziesiąty wyróżniła ona tych, z którymi
współpracuje najczęściej – wręczając im Obiektywy Sfery.
– Obchodzimy dzisiaj taki mały
jubileusz. Nagrody przyznajemy
bowiem po raz dziesiąty, stąd taka
magiczna atmosfera – mówił Arkadiusz Grzywaczewski, prezes
zarządu Telewizji Sfera. – Przyznając wyróżnienia bierzemy pod
uwagę wydarzenia, które uchwyciły nasze kamery bądź osoby, które
z nami współpracowały. Cieszy
nas, gdy to wszystko ma wymiar
lokalny. Należy jednak pamiętać,
że jest to nasze subiektywne spoj-

Foto: SH

rzenie na to, co dzieje się w regionie – dodał.
Nagrody przyznano w czterech
kategoriach. Przyjacielem Sfery
został TMH Polonia Bytom. Wydarzeniem w Obiektywie okrzyknięto
wspieraną w trakcie posiedzeń sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych walkę o pielęgnację gwary. Wiceprzewodniczącą
Komisji jest posłanka Danuta Pietraszewska i to właśnie ona odebrała nagrodę. Honorowym Obiektywem nagrodzona została Joanna
Kołoczek-Wybierek, wójt gminy
Pilchowice. W kategorii Sponsor
Sfery zwyciężyło Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o.
Sandra Hajduk
REKLAMA

Taksówki z EXPRESS TAXI już od 20 lat bezpiecznie i szybko dowożą swoich Klientów pod wyznaczone adresy. Ich samochody można zamówić w dowolne miejsce telefonicznie, SMS-em lub jednym kliknięciem na smartfonie za pomocą aplikacji TAXI5.
O tym, co wyróżnia ich spośród innych ﬁrm, rozmawiamy z Adamem Furmankiem, prezesem zarządu Korporacji Express Taxi.

Taksówkami jeżdżą już 20 lat!
– 4 grudnia ﬁrma świętowała
20-lecie istnienia.
– Tak, zgadza się. Firma została
założona 20 lat temu, a pierwsze
zlecenie przyjęto 4 grudnia w nocy.
Dwunastoosobowa grupa założycielska 20 lat temu utworzyła Radio
Taxi Ruda. Należy tu nadmienić, że
głównymi inicjatorami założenia
ﬁrmy byli: Andrzej Suker, Tadeusz
Briks i Janusz Paliński. Urząd Mia-

sta w Rudzie Śląskiej udzielił dotacji na rozwój ﬁrmy, by mieszkańcy
mogli korzystać z usług zamawiając je przez telefon. Powstała ﬁrma
była jedną z pierwszych na terenie
Śląska.
– Jak przez te lata zmieniała się
ﬁrma?
– Na początku jeździło dwanaście
taksówek. Po połączeniu dwóch ﬁrm
działających na terenie miasta zmie-

Zarząd z pierwszym założycielem.

Dyspozytornia.

Foto: AP

niliśmy nazwę na EXPRESS TAXI.
Teraz na terenie Rudy Śląskiej Korporacja posiada pięćdziesiąt taksówek. W sumie centrala obsługuje trzy
miasta: Rudę Śląską, Zabrze i Świętochłowice. Obecnie pracujemy na
zaawansowanych technologiach łączności oraz wysyłania zleceń. Zlecenia
dla kierowców są wysyłane drogą
elektroniczną.
– Dojeżdżacie w każde miejsce?

Rudzkie TAXI z 20-letnią tradycją! Gwarancja uczciwej ceny!

– Tak, po naszego Klienta dojeżdżamy w każde miejsce Polski. Jeśli
jest on w Katowicach, Gliwicach,
czy nawet w Krakowie, a wraca do
Rudy, to pojedziemy po niego. Mamy takich Klientów, którzy na co
dzień mieszkają w różnych częściach
świata. Gdy przylatują do Polski, jedziemy po nich na lotnisko i przywozimy do Rudy Śląskiej.
– A czy kierowcy jeżdżą bezpiecznie?

32 240 40 40

24 h

EXPRESS TAXI

Foto: AP

– Tak, na pewno. Istniejemy od
dwudziestu lat i nasi kierowcy mają duże doświadczenie i dużą znajomość topograﬁi miasta. Jest to
niezbędne, aby Klient nie czekał
zbyt długo na zamówioną taksówkę. Nasi kierowcy wykonują swoje usługi niezależnie od warunków
atmosferycznych.
– Co wyróżnia Was jako ﬁrmę?
– Zdecydowanie wyróżnia nas
doświadczenie. Ważne, że w przedziale czasowym od 2 do10 minut
od momentu gdy Klient zadzwoni,
nasza taksówka oczekuje pod wyznaczonym adresem. To jest nasz
atut. Sama nazwa EXPRESS TAXI mówi, że Klient nie musi długo
czekać. Mamy dużą ilość taksówek i dzięki temu jest to możliwe.
Stąd też zdecydowaliśmy się na
taką nazwę, bo to nas wyróżnia.
Nasi Klienci mają pewność, że jadą najkrótszą trasą, a cena jaką zapłacą za przejazd, jest zgodna
z wydrukiem kasy ﬁskalnej. Kładziemy duży nacisk na uczciwość
i dajemy gwarancję dobrej ceny.
Staramy się dążyć do perfekcji, by
Klient był zadowolony z naszych
usług.
– Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Pach

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Z KULTURĄ NA TY
Dwóch oprychów i mały chłopiec pozostawiony na święta sam w domu. Historia znana niemal każdemu stała się inspiracją dla solistów Teatru Bezpańskiego do przygotowania tegorocznego recitalu grudniowego, pełnego niespodzianek, zwrotów akcji i humoru – na wzór kultowej
komedii. A efekty ich pracy będziemy mogli oglądać już 21 grudnia w MCK-u.

Kevin sam w Rudzie Śląskiej
– Pomysł na adaptację sceniczną
Kevina zrodził się z czystej sympatii do
kultowej już komedii, kojarzącej nam
się z obowiązkową pozycją świątecznej
videoteki. Nasza wariacja na temat
„Kevina samego w domu” jest lekką
i humorystyczną parodią filmu, a jednak stanowi dla nas ogromne wyzwanie, bowiem mierzymy się z prawdziwą
legendą naszego dzieciństwa – tłumaczy Marlena Hermanowicz, dyrektor
artystyczna Teatru Bezpańskiego i dodaje: – Praca nad recitalem przebiega
w wyśmienitej atmosferze, przede
wszystkim ze względu na tematykę filmu, która daje nam spore pole do popisu. Wymyślanie gagów i skeczy, które
będą miały dobre przełożenie na warunki sceniczne to zadanie niełatwe, ale
sporo radości dały nam już same przygotowania materiałów reklamowych:
sesji zdjęciowej i trailera recitalu. Obserwujcie czujnie, bo kolejne niespodzianki dotyczące recitalu już niedługo
na portalu Facebook.

W repertuarze „bezpańskich” znajdziemy nie tylko numery pochodzące
ze ścieżki dźwiękowej filmu, ale i znane perełki innych amerykańskich komedii takie jak: Holly Jolly Christmas,
It’s the most wonderful time of the
year, Baby it’s cold outside, So this
is Christmas, O Christmas tree i inne.
W ich wykonanie zostało zaangażowanych ponad dwudziestu solistów Teatru Bezpańskiego pod wodzą Moniki
Żukowskiej w towarzystwie: zespołu
baletowego w choreografii Moniki
Małychy i Moniki Kiermasz, muzyków pod kierownictwem Mateusza
Ulczoka, a także Kevina (Dawid Konefał) i opryszków (Paweł Soduła,
Alan Roszczyk).
– Na spektakl warto przyjść, nie tylko po to, aby posłuchać wykonań wokalnych pięknych standardów świątecznych z muzyką na żywo, ale i po to, by
stać się naocznym świadkiem ostatecznego starcia Kevina i złodziejaszków.
Tym razem serwujemy coś dla ducha

Dzięki solistom Teatru Bezpańskiego będziemy mogli się przenieść w świat bohatera
filmu „Kevin sam w domu”. 
Foto: M. Baładżanow

i ciała. Będzie słodko, ciepło i klimatycznie. Zachęcamy, aby wpaść do nas
w kapciach, szlafrokach, piżamach –
dla odważnych specjalna niespodzianka od zespołu Teatru Bezpańskiego!
Zapraszamy także na wspólne kolędo-

wanie z aktorami, wokalistami i muzykami Teatru, które odbędzie się tuż po
recitalu w Druid Pubie pełnym niespodzianek dla naszych gości – zachęca
Marlena Hermanowicz.
Sandra Hajduk

Kolędowanie w Plazie

Obrazy malowane słowem zostały zawarte w tomiku, noszącym tytuł „ Maluję Pojutrze” autorstwa
Danuty Dąbrowskiej-Obrodzkiej.
Rudzianie mogli zasmakować
w tych utworach podczas piątkowego spotkania w filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
– Tomik „Maluję Pojutrze” zawiera moje teksty z trzech ostatnich
lat. Wydało go krakowskie wydawnictwo „Miniatura”. Cieszę się
bardzo, ponieważ jest to profesjonalne wydawnictwo, które zajmuje
się także dystrybucją – tłumaczyła
Danuta Dąbrowska-Obrodzka, autorka tomiku. – Teksty te mają dużo
koloru. Chciałabym, by czytelnik
odbierał je pozytywnie. Myślę, że
zawarłam w moich wierszach dużo
uczuć i emocji – dodała.
Wieczór, podczas którego autorka zaprezentowała swoje dzieło,
okraszony był nastrojową muzyką,

Czy przedświąteczne zakupy
można robić tylko przy starych
przebojach puszczanych z głośników? W Centrum Handlowym Plaza udowodniono, że nie i postawiono na muzykę śpiewaną na żywo.
W sobotę (7.12.) odbył się finał
kampanii „Rudzkie Dzieci Śpiewają Kolędy”. W ramach akcji została nagrana płyta oraz zorganizowano koncert. Organizatorem akcji
było CH Plaza w Rudzie Śląskiej.
– W ramach tej akcji muzycznie
nadzorowaliśmy casting, warsztaty,
nagrania płyty oraz finał całego
przedsięwzięcia, czyli dzisiejszy
koncert – tłumaczy Leszek Tokarski, dyrektor szkoły muzycznej
YAMAHA w Rudzie Śląskiej.
– Aranżacje kolęd są bardzo
różne. Usłyszymy między innymi
popowe aranżacje, jazzowe oraz
rockowe. Wszystko się nam tu
przewinęło ponieważ kolędy moż-

o którą zadbał gitarzysta Aleksander Orszulik.
– Mam już ten tomik w domu
i uważam, że jest naprawdę dobry.
Pięknie czyta się taką poezję. Samo
spotkanie też przypadło mi do gustu, spokojna muzyka dobrze współgrała z recytowanymi przez autorkę
wierszami – mówiła pani Stefania,
uczestniczka spotkania.
Robert Połzoń

Prawie Wilijo
Jeszcze przed świętami można
zrelaksować się w murach rudzkiego kina studyjnego. 23 grudnia w kinie ,,Patria” klub KaFe
In-nI po raz trzeci organizuje
spotkanie kolędowo-pysznościowe w przededniu Wigilii. Start –
godz. 17.00. Zapraszamy!

Jarmark – czas start!

Tomik pełen barw

Danuta Dąbrowska-Obrodzka – autorka
tomiku ,,Maluję Pojutrze”.

CO, GDZIE,
KIEDY

Od 9 grudnia można wybrać
się na rudzki rynek i skorzystać z oferty Rudzkiego Kiermaszu Świątecznego, a także
wziąć udział w ciekawych
wydarzeniach. Już 12 grudnia
o godzinie 15.00 odbędzie się
wspólne tworzenie ozdób
świątecznych i strojenie choinki wraz z Aleksandrą Poloczek. 14 grudnia o godzinie
10.00 na rynku zjawi się Brygada Zbójnicka oraz będzie
można wziąć udział w grach
i zabawach, 15 grudnia natomiast o 10.00 odbędzie się
Dzień Sportu, a już po południu – występy rudzkich chórów.

Koncert kolędowy

Koncert ściągnął do Plazy wielu wielbicieli kolędowania.
Foto: RP

na traktować bardzo elastycznie –
dodaje.
Na scenie zaśpiewały dzieci, które zostały wyłonione z październikowego castingu. Nagrały one również płytę, na której znalazło się
siedem najbardziej znanych kolęd
śpiewanych przez dwudziestu
dwóch wykonawców.
Robert Połzoń

Jak co roku, w Miejskim
Centrum Kultury odbędzie się
tradycyjny koncert kolędowy
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych I i II
stopnia w Rudzie Śląskiej.
Chętnych zapraszamy 21
grudnia. Rozpoczęcie muzycznego wydarzenia o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

Konkurs na kartkę
13 grudnia w kochłowickiej
filii Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się konkurs pt.
„Moja najpiękniejsza kartka
świąteczna”, skierowany do najmłodszych rudzian. Start: godzina 15.00. Zapraszamy do wzięcia
w nim udziału.
REKLAMA
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Niczym na karczmie…

W trakcie akademii niektórzy uczniowie zostali oﬁcjalnie przyjęci do braci górniczej.
Foto: SH

Chociaż w kuﬂach był jabłkowy
sok, to atmosfera przypominała tę,
która panuje na prawdziwych
karczmach. W czwartek (5.12.)
w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie
Śląskiej-Wirku w trakcie specjalnej Akademii Barbórkowej pokazywano przyszłym górnikom jak
zgodnie z tradycją powinno obchodzić się święto ich patronki –
św. Barbary.
– Nasza szkoła kształci uczniów
w zawodach górniczych, więc Barbórka to dla nas ważne święto. Zorganizowaliśmy akademię, a nauczyciele przygotowali specjalne
lekcje – wszystko po to, by uświadomić przyszłym górnikom z jak wielką tradycją wiąże się ten zawód –
mówiła Anna Witkowska, dyrektor
ZS nr 5.

Najpierw uczniowie wzięli
udział w mszy świętej. Potem
przyszedł czas na zabawę. W trakcie akademii uczniowie starszych
klas pokazali młodszym jak powinna wyglądać prawdziwa karczma oraz przybliżyli legendę
o Skarbku.
– Takie karczmy jak ta nasza dzisiejsza są bardzo fajną tradycją,
która powinna być kultywowana –
mówił Adrian Hajok, uczeń ZS
nr 5.
– To święto jest bardzo ważne.
Dzięki niemu każdy górnik może po
wielu miesiącach ciężkiej pracy
odpocząć, pobawić się, ale też poczuć się docenionym – dodał Paweł
Hołysz, także uczeń klasy górniczej.
Sandra Hajduk

Poranek z górniczą nutą

Przemarsz orkiestry i górników spod restauracji „Adria” w Rudzie.

W środę (4.12.), wczesnym rankiem, tradycyjnie rozbrzmiały przykopalniane orkiestry dęte, które maszerując w stronę pobliskich świątyń

Foto: MS

uczciły dzień św. Barbary, patronki
górników. Górnicy od lat przyzwyczajeni są do siarczystego mrozu oraz
młodej godziny i co roku biorą udział

Szczęść Boże!

Górnicy od zawsze rozpoczynają Barbórkę od mszy świętej.

Foto: MS

w tej formie świętowania: – Gram
w orkiestrze od 40 lat. Nie wyobrażam
sobie, by mogło zabraknąć takich
przemarszów. Są przecież tradycją.
Jednak czasy się zmieniają i takie
zwyczaje mogą w końcu zaniknąć. Dopóki będziemy o to dbać, Barbórki
w takiej formie mogą przetrwać – musi być ktoś, kto będzie chciał to kontynuować – mówił Jerzy Kosicki, emeryt górniczy. – Już tyle lat biorę udział
w przemarszu, że nie jest dla mnie
problemem wstać o tak wczesnej godzinie – dodał.
– Poza tym, że Barbórkę spędzam
rodzinnie, muszę zawsze dobrze zacząć ten dzień, dlatego idę w przemarszu na spotkanie w kościele z Tym Najwyższym – podkreślał emeryt Jerzy
Pawlenka z KWK „Bielszowice”.
MS

W kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Bielszowicach odprawiona została
uroczysta msza święta w intencji górników i ich
rodzin z okazji Barbórki, w której udział brały
między innymi władze miasta oraz dyrekcja
KWK „Bielszowice”.
Podczas Eucharystii modlono się o bezpieczeństwo oraz opiekę św. Barbary, która jest
patronką dobrej śmierci i trudnej pracy górników: – Chcemy dziś podziękować Panu Bogu
za to, że było w Waszym życiu tyle wyjazdów ile
zjazdów – tego właśnie się życzy każdemu górnikowi, wyruszającemu na szychtę – takie słowa podczas kazania usłyszeli przybyli wierni.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

CENTRUM PROMOCJI
ZDROWIA
ZAPRASZA NA

ŚWIĄTECZNĄ PROMOCJĘ
BEZPŁATNA ANALIZA SKŁADU CIAŁA
(% tłuszczu, wody w organizmie,
masa mięśniowa, waga kości,
wiek metaboliczny, metabolizm spoczynkowy)
Ruda Śląska – Nowy Bytom ul. Hallera 20
Rezerwacje: tel. 603 33 44 24
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Ruda Śląska – Nowy Bytom , ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-18.00
REALIZUJEMY BONY ŻYWIENIOWE KWK HALEMBA-WIREK, KWK POKÓJ I KWK BIELSZOWICE
ORAZ BONY SODEXO I CHEQUE DEJEUNER-SUBIEKT.

obowiązuje od 11-17.12.2013
Ruda Śląska – Wirek, ul. Obr. Westerplatte 7
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-20.00

REALIZUJEMY BONY ŻYWIENIOWE KWK HALEMBA-WIREK, KWK POKÓJ I KWK BIELSZOWICE
ORAZ BONY SODEXO I CHEQUE DEJEUNER-SUBIEKT.
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OGŁOSZENIE

WOKÓŁ NAS
Praca specjalistów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej jest coraz częściej doceniana na arenie ogólnopolskiej.
Kilka tygodni temu informowaliśmy Państwa o liście gratulacyjnym,
który otrzymał Marcin Kompert. Dziś chcemy przybliżyć sylwetki
dwóch pracowników rudzkiego ośrodka, którzy zostali wyróżnieni
przez Ministra.

Docenieni z rudzkiej ziemi

Marcin Kompert podczas tegorocznej uroczystości w Warszawie.

Każdego roku 21 listopada z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”
Minister Pracy i Polityki Społecznej
przyznaje nagrody i wyróżnienia za
wybitne i nowatorskie rozwiązania
w pomocy społecznej.
– Jest to największe wyróżnienie
przyznawane przez Ministra pracownikom socjalnym. Minister w tym roku przyznał 14 nagród – 7 indywidualnych i 7 zespołowych oraz 15 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 7 listów gratulacyjnych
indywidualnych i 8 listów gratulacyj-

Foto: arch.

nych zespołowych – mówi Krystian
Morys, dyrektor MOPS-u.
Pośród tegorocznych wyróżnionych listem gratulacyjnym w kategorii indywidualnej znalazł się Marcin
Kompert, specjalista z rudzkiego
MOPS-u. Pan Marcin spotyka się
z podopiecznymi w ich miejscu zamieszkania i często odwiedza ośrodek wsparcia. Tam zawsze znajdzie
się ktoś, kto chciałby z nim porozmawiać, a on nigdy nie odmawia pomocy. Pan Marcin potrafi wzbudzić
w swoich podopiecznych zaintereso-

4 grudnia zmarł Leon Brzeziński, zasłużony dla Rudy Śląskiej.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę w kościele pw. św.
Pawła.

Zmarł Leon Brzeziński
– Z wielkim żalem przyjęłam wiadomość o śmierci pana Leona, który
był radnym z prawdziwego zdarzenia, bezinteresownym i bardzo zaangażowanym w swoją pracę – mówiła
prezydent Grażyna Dziedzic. Uroczystości pogrzebowe odbyły się
w sobotę.
Leon Brzeziński urodził się w 1922
roku w Nowym Bytomiu i tutaj spędził całe swoje życie. Był absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Stu-

dium Nauczycielskiego w Katowicach. Swoje życie zawodowe związał
z Hutą „Pokój”, gdzie przeszedł
wszystkie szczeble awansu zawodowego, od ucznia do inżyniera mechanika, oraz z Zespołem Szkół Zawodowych, gdzie pracował jako wykładowca i zastępca dyrektora szkoły.
Od najmłodszych lat Leon Brzeziński był również zaangażowany
w działalność Związku Harcerstwa
Polskiego. Swoje idee niepodległej
Polski realizował także jako współ-

wanie życiem. To dzięki niemu ludzie, którzy często są odrzuceni społecznie, mają poczucie normalności.
Minister docenił podejmowane przez
Marcina Komperta działania i inicjatywy na rzecz osób zagrożonych
marginalizacją, w szczególności
osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wysoko ocenił jego osobiste zaangażowanie i twórcze podejście do rozwiązywania problemów społecznych.
Pierwsze indywidualne wyróżnienie
dla pracownika rudzkiego MOPS-u
trafiło rok temu do rąk Anny Sokalskiej. Została ona wyróżniona przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za organizowanie i angażowanie
osób oraz instytucji lokalnych do
działań na rzecz osób starszych oraz
podejmowanie inicjatyw integrujących społeczność lokalną. Od roku
2006 pani Anna w związku
z realizacją projektu integracji mieszkańców w mieszkaniu chronionym
dla seniorów, zajmuje się osobami
starszymi. Jest ceniona przez swoich
podopiecznych. Organizuje na ich
rzecz liczne wyjazdy rekreacyjnokulturowe i różne dyskusje. Dzięki
jej pracy starsi ludzie nie czują się
samotni, a mieszkania chronione
traktują jak swój własny dom.
Zaangażowanie
pracowników
rudzkiego MOPS-u zostało docenione przez Ministra już dwa razy z rzędu. Gratulujemy sukcesów.
Agnieszka Pach

organizator NSZZ „Solidarność”,
którą współtworzył przy Hucie „Pokój”. 1 października 1980 roku został
wybrany na przewodniczącego
Związku. W grudniu 1981 roku, po
wprowadzeniu stanu wojennego, został internowany w obozie w Jastrzębiu-Szerokiej, a po zwolnieniu z internowania został zwolniony z pracy.
Od maja 1982 przebywał na emeryturze. Po demokratycznych wyborach został wybrany do Rady Miasta
Ruda Śląska jej I i II kadencji. Leon
Brzeziński był odznaczony Złotym,
Srebrnym i Brązowym Medalem za
Zasługi dla Obrony Kraju, a w 2005
roku przyznano mu tytuł „Zasłużony
dla Miasta Ruda Śląska”.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA
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RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Dobiegła końca termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej. Dzięki zakończonej inwestycji
ocieplono budynek placówki, wymieniono okna oraz zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Na dachu zaś pojawiły się
solary, które podgrzewają wodę. Całość kosztowała blisko 1,8 mln zł,
z czego ponad 800 tys. zł stanowiła pożyczka, zaś ponad 180 tys. zł
bezzwrotna dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Ruda Śląska po raz kolejny zaoszczędzi pieniądze na energii elektrycznej. W przyszłym roku za dostawę
prądu do miejskich instytucji i spółek komunalnych miasto zapłaci 400 tys. zł mniej niż obecnie, realne
zaś oszczędności sięgnąć mogą nawet 2 mln zł. Wyłoniona w przetargu ﬁrma – Tauron Sprzedaż Sp.
z o.o. – za kwotę ponad 8,1 mln zł zasili w energię elektryczną budynki m.in. Urzędu Miasta, placówek
oświatowych, Szpitala Miejskiego, ośrodków kultury oraz PWiK.

Jeszcze mniej za energię elektryczną

DPS Senior po liftingu
Termomodernizacja „Seniora” to kolejna w ostatnich latach tego typu inwestycja w mieście. – Ocieplone budynki
to mniejsze koszty ich utrzymania, co
z kolei przekłada się na wymierne korzyści dla budżetu miasta. Dlatego będziemy kontynuować politykę termomodernizacji obiektów miejskich – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
Prace przy termomodernizacji budynku DPS „Senior” rozpoczęły się
w styczniu tego roku. Oprócz ocieplenia i odnowienia elewacji budynku zakres robót obejmował wymianę rynien
i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, remont kominów, demontaż
i montaż instalacji odgromowej. Ponadto w budynku wymieniono okna
oraz zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania.
W ramach inwestycji na dachu budynku zainstalowano 95 kolektorów
słonecznych o łącznej powierzchni ab-

sorpcyjnej ponad 200 m². – Wiosną i latem, czyli w okresie największego nasłonecznienia, dzięki zainstalowanym
kolektorom będzie możliwe podgrzanie
wody. Natomiast jesienią i zimą podobnie jak do tej pory wykorzystywana będzie woda z sieci ciepłowniczej – wyjaśnia Piotr Janik, naczelnik Wydziału
Inwestycji.
O tym, jakie dokładnie oszczędności
uzyska miasto dzięki dociepleniu budynku DPS „Senior”, będzie wiadomo
najwcześniej za rok. Wtedy dopiero będzie można porównać koszty utrzymania budynku przed i po termomodernizacji. Jednak już teraz można mówić
o korzyściach płynących z zakończonej
inwestycji. – Dzięki wymienionym
oknom odczuwamy zdecydowaną
różnicę między tym co było, a tym jak
jest teraz. Jest po prostu znacznie cieplej. Nie bez znaczenia jest również to,
że poprawiła się estetyka naszego bu-

dynku – wylicza Jolanta KaczmarczykCałek, dyrektor DPS „Senior”.
Termomodernizacja DPS „Senior”
kosztowała blisko 1,8 mln zł. Na realizację inwestycji miasto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
otrzymało 800 tys. zł pożyczki, natomiast w ramach bezzwrotnej dotacji,
także z tegoż funduszu, kolejne
188 tys. zł.
Miasto regularnie wykorzystuje pieniądze z WFOŚiGW. W tym roku dzięki tym funduszom ztermomodernizowanych zostało 5 budynków. Oprócz
zakończonej inwestycji w DPS „Senior” sﬁnalizowano już prace w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 oraz Gimnazjum nr 8. Roboty trwają nadal
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 oraz Miejskim Przedszkolu nr 47.
Na te cele miasto otrzymało prawie 2,9
mln zł pożyczek i ponad 581 tys. zł bezzwrotnych dotacji.

W Wirku, dzielnicy Rudy Śląskiej, odsłonięto tablicę upamiętniającą zniszczoną w czasie II wojny światowej synagogę. To część projektu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Gustawa Morcinka
„A w Wirku też była Anatewka”, realizowanego w ramach międzynarodowej „Szkoły Dialogu”. – Cieszę się, że
rudzka młodzież ceni historię i bierze aktywny udział w projektach mających na celu upamiętnienie spuścizny historycznej i społecznej naszego miasta – powiedziała Grażyna Dziedzic. – Społeczność żydowska była
ważną częścią historii Rudy Śląskiej i jest pamiętana tu do dziś – dodała prezydent miasta.

W Wirku też była Anatewka
W upamiętnienie rudzkich Żydów
aktywnie zaangażowała się klasa
o
proﬁlu
regionalnym,
którą
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 2 prowadzi od trzech lat Anna Morajko. – Od sierpnia gimnazjalna klasa
IIIb realizowała projekt dotyczący społeczności żydowskiej, która przed II
wojną światową spełniała ważną rolę
społeczną i gospodarczą na terenie dzisiejszej Rudy Śląskiej – mówi Anna
Morajko, wychowawca klasy i koordynator projektu. – Podjęliśmy współpracę z fundacją Forum Dialogu Między
Narodami, która koordynuje projekt
mający na celu poszerzanie wiedzy
uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu
w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju – tłumaczy.
Uczniowie poprowadzili samodzielnie przygotowaną wycieczkę upamiętniającą obecność Żydów w tym rejonie.
Jej uczestnicy idąc przez zabytkową
kolonię robotniczą Ficinus przy ul. Kubiny dzięki inscenizacjom uczniów
„Morcinka” mogli przenieść się w czasy, kiedy widok Żydów w tej okolicy
był czymś naturalnym. Właśnie przy
ulicy Kubiny odsłonięta została tablica
przypominająca, że kiedyś niedaleko,

Młodzież z „Morcinka” przypomniała czasy, kiedy w Wirku mieszkała społeczność żydowska.

przy ul. Kupieckiej stała synagoga. –
Dziękujemy pani prezydent za to, że jest
otwarta na historię naszego miasta
i wsparła tę inicjatywę – mówili przedstawiciele młodzieży.
Spod tablicy pochód, w którym wyróżniali się odtwórcy ról we wcześniejszych inscenizacjach, przeszedł na ulicę Kupiecką, gdzie zakończył się
historyczny spacer. Uczniowie złożyli
kwiaty w miejscu, gdzie kiedyś stała
synagoga, a dziś nie ma już po niej śladu. – Ruda Śląska była i jest wielokul-

turowa. Pamięć o mieszkających tu
kiedyś Żydach jest ciągle żywa. Niech
ta pamięć trwa nadal – powiedziała
jedna z uczennic.
Sprawozdanie z wycieczki weźmie
udział w organizowanym przez Forum
Dialogu konkursie, którego rozstrzygnięcie nastąpi 15 stycznia podczas
Gali Szkoły Dialogu w Warszawie.
Wcześniej w ramach projektu młodzież
poznała podczas warsztatów podstawowe zagadnienia dotyczące kultury i tradycji żydowskiej. Ślady obecności Ży-

Energetyczna spółka w przyszłym
roku dostarczy Rudzie Śląskiej ponad
32,6 MWh (megawatogodzin) energii
elektrycznej o łącznej mocy punktów
zasilania ponad 15 000 kW. To odpowiednio ok. 5 000 MWh i ponad 1 000
kW więcej niż w tym roku. – Większy
zakup energii spowodowany jest włączeniem w tym roku we wspólny przetarg rudzkiego Aquadromu, ponadto
część jednostek zgłosiła większe zapotrzebowanie na prąd niż obecnie – informuje wiceprezydent Jacek Morek.
Pomimo zwiększonego zapotrzebowania w ostatecznym rozrachunku miasto zapłaci i tak mniej niż w tym roku.
Aktualnie obowiązująca umowa na do-

Termomodernizacja DPS „Senior” kosztowała blisko 1,8 mln zł.

W ubiegłym roku dzięki środkom
z WFOŚiGW w Rudzie Śląskiej wykonano termomodernizację 3 obiektów
(Szkoła Podstawowa nr 15, Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz
budynek przy ul. Hallera 61, gdzie
swoją siedzibę ma Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz rudzka Straż
Miejska). Ruda Śląska na realizację
tych inwestycji otrzymała ponad 1,6
mln zł pożyczek, prawie 464 tys. zł dotacji, a także ponad 73 tys. zł z tytułu
umorzenia pożyczek zaciągniętych we
wcześniejszych latach. W przyszłym
roku władze miasta nadal kontynuować
będą inwestycje związane z ocieplaniem budynków. Na same tylko termo-

dów w Rudzie Śląskiej odkrywała
także w terenie podczas spaceru przygotowanego dla trenerów z Forum Dialogu. – Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyni się do lepszego poznania
i zrozumienia bogatej przeszłości miasta, a zebrane przez uczniów wiadomości wzbogacą bazę informacji o Rudzie
Śląskiej – mówi Jakub Petelewicz, dyrektor ds. edukacyjnych Forum.
Przypomnijmy, że pojawienie się
Żydów w granicach dzisiejszej Rudy
Śląskiej w XIX wieku związane było
przede wszystkim z rozwojem przemysłu ciężkiego na tych terenach. Największe skupisko żydowskiej społeczności występowało na obszarze obecnej
dzielnicy Wirek, ówcześnie wchodzącej w skład osady Nowa Wieś. Żydzi
mieszkający na terenie miasta początkowo
należeli do gminy żydowskiej w Łagiewnikach Górnych (z czasem włączonej
w struktury gminy żydowskiej w Królewskiej Hucie). W roku 1862 wireckiej
społeczności judaistycznej udało się
utworzyć samodzielną ﬁlię gminy żydowskiej z prawem odprawiania kultu

modernizacje placówek oświatowych
w projekcie budżetu na 2014 r. zarezerwowano 6,6 mln zł.
W Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej aktualnie
mieszka 150 osób. Są to osoby przewlekle, somatycznie chore lub niepełnosprawne. Ośrodek prowadzi działania usprawniające mieszkańców,
rehabilitację, a także organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na
celu czynne i celowe spędzenie wolnego czasu. W ramach swoich zadań zabezpiecza podstawowe potrzeby bytowe osób, zapewniając możliwość
spędzenia „jesieni życia” w godnych
warunkach.
TK

potrzebowanie oraz te na 2014 rok, można mówić o oszczędnościach rzędu nawet
2 mln zł – wyjaśnia Jacek Morek.
Przypomnijmy, że już w ubiegłym
roku dzięki zorganizowanemu wspólnemu przetargowi na zakup prądu miasto w stosunku do 2012 r. zaoszczędziło
ponad 2 mln zł. Jeszcze rok wcześniej
oszczędności wyniosły ok. 900 tys. zł.
To oznacza, że dzięki dwóm grupowym
przetargom na zakup energii organizowanym w Rudzie Śląskiej miasto zaoszczędziło niespełna 3 mln złotych.
W ramach podpisanej umowy
w przyszłym roku Tauron zaopatrzy
w energię elektryczną m.in. budynki
Urzędu Miasta, placówek oświato-

Ruszył rudzki jarmark świąteczny. – Zapraszam wszystkich mieszkańców miasta do skorzystania
z okazji zaopatrzenia się w świąteczne przysmaki, jak i drobne upominki – mówi Grażyna Dziedzic. – Na
rynku możemy również wspólnie spędzić czas na zabawie i oczekiwaniu na najpiękniejsze święta w roku
– zachęca prezydent miasta.

Rudzki jarmark świąteczny
Rudzki jarmark świąteczny potrwa
do 23 grudnia, w godzinach od 10.00
do 18.00. – Czas oczekiwania na Boże
Narodzenie będzie nam umilać m.in.
„Brygada Zbójnicka”, chóry i zespoły
muzyczne, a także zespół PISTIS – wylicza Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej. – 15
grudnia zostanie zorganizowany Dzień
Sportu, podczas którego będziemy m.in.
biegać dla Wiktorii. Odbędzie się także
pokaz odzieży sportowej – dodaje.
Na 21 grudnia zaplanowano natomiast uroczystą, miejską Wigilię. – Zapraszam rudzian w tym dniu na rudzki
rynek na godzinę 15.00 – mówi Grażyna Dziedzic. – Będziemy wspólnie czekać na pierwszą gwiazdę, słuchać scho-

religijnego. Co ciekawe, do jej dyspozycji oddana została funkcjonująca w latach 1865 – 1879 drewniana synagoga
w Bielszowicach, w której mieściła się
również szkoła żydowska. W Wirku reprezentacyjna synagoga wraz z budynkami administracyjnymi wybudowana
została w roku 1891. Niestety, po 48
latach świetności, wraz z wybuchem
wojny została zniszczona przez niemieckie wojska.
W tym roku wydana została książka
„Synagoga w Wirku. Ocalona Pamięć”
– dzieło wspólnej pracy Barbary i Adama Podgórskich, Sebastiana Brudysa,
Dariusza Walerjańskiego, Przemysława
Noparlika, Antoniego Ratki, Krystiana
Gałuszki oraz wielu innych osób, które
poprzez wykonanie rysunków, tłumaczenie tekstów czy udostępnienie potrzebnych materiałów przyczyniły się
do powstania pierwszego kompleksowego opracowania historii synagogi.
Poza opracowaniem powstał także
przestrzenny model, którego twórcą
jest Jan Kołodziej.
WG

Podczas jarmarku można kupić m.in. przysmaki góralskie, słodycze, wędliny, ozdoby
świąteczne i prezenty dla najbliższych.

W przyszłym roku za dostawę prądu do miejskich instytucji i spółek komunalnych miasto
zapłaci 400 tys. zł mniej niż obecnie.

wych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
miejskich ośrodków kultury, publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
Szpitala Miejskiego, Muzeum Miej-

skiego, niektórych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz klubów
sportowych, a także oczyszczalni oraz
przepompowni ścieków. Wyłoniona
w przetargu ﬁrma zapewni również zasilanie oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji drogowej w mieście.
TK

li „Duchu Ogniu”, a o 16.00
zasiądziemy do „Rudzkiego Wigilijnego Stołu”. Rudzianie cenią sobie rodzinną atmosferę i potraﬁą się świetnie
bawić, więc jestem pewna, że nasze
spotkanie będzie radosne i długo wspominane – podkreśla prezydent miasta.
Podczas jarmarku można kupić przysmaki góralskie, słodycze, wędliny,
ozdoby świąteczne i prezenty dla najbliższych. Przez cały czas trwania jarmarku otwarty jest też punkt gastronomiczny.
PROGRAM JARMARKU:
12.12.2013: od godz. 15.00 – wspólne przygotowywanie ozdób świątecznych i strojenie choinki; 14.12.2013: od
godz. 10.00 – „Brygada Zbójnicka”,
programy artystyczne, zabawy i konkursy; 15.12.2013: od godz. 10.00 –
Dzień Sportu: gry, zabawy i pokaz
odzieży sportowej, o godz. 15.00 – występ chóru „Michael”, o godz. 16.00 –
występ chóru „Św. Cecylii”, w godz.

15.00 – 17.00 – bieg dla Wiktorii i aukcja charytatywna; 17.12.2013 o godz.
16.30 – występ chóru mieszanego „Słowiczek”, o godz. 17.00 – występ Sceny
Muzycznej I LO, o godz. 17.30 – montaż słowno-muzyczny Zespołu Teatralnego „Klakier” z III LO „Czekając na
Ciebie”; 18.12.2013 o godz. 17.00 –
występ chóru „Acalanthis”; 21.12.2013
o godz. 15.00 – gry i zabawy, oczekiwanie na pierwszą gwiazdę, o godz.
15.45 – występ scholi „Duchu Ogniu”,
o godz. 16.00 – uroczyste otwarcie
„Rudzkiego Wigilijnego Stołu” i wspólne kolędowanie, o godz. 16.10 – występ
chóru „Cantate Deo”, o godz. 16.30 –
występ zespołu „Od serca” z Ośrodka
Najświętszego Serca Jezusa, o godz.
17.00 – symboliczne przekazanie „Betlejemskiego Światełka Pokoju” mieszkańcom miasta, o godz. 17.10 – występ
chóru „Acalanthis”; 22.12.2013 o godz.
16.00 – występ Kapeli Góralskiej.
AS

Dobiegają końca prace nad nową strategią rozwoju miasta dla Rudy Śląskiej. Od dziś mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i opinie do wstępnego projektu tego dokumentu. Końcowy projekt strategii rozwoju miasta na lata 2014-2030 na początku przyszłego roku poddany zostanie
jeszcze konsultacjom społecznym, wtedy to mieszkańcy zdecydują o ostatecznym jej kształcie.

Pierwsza publiczna odsłona nowej strategii
Dokument udostępniony dziś przez
władze miasta jest końcowym efektem
wrześniowych prac warsztatowych,
w których udział wzięli mieszkańcy oraz
przedstawiciele rudzkich ﬁrm, instytucji
i stowarzyszeń. – We wstępnym projekcie nowej strategii miasta przedstawiliśmy to, o czym podczas warsztatów dyskutowali jego uczestnicy, czyli mocne
i słabe strony miasta, a także cele operacyjne i strategiczne dla Rudy Śląskiej
wraz z zadaniami, które mają być realizowane przez najbliższych 17 lat – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
Cele i zadania ujęte we wstępnym
projekcie strategii przyporządkowane

Utrudnione dojście do lodowiska w Orzegowie
Z uwagi na szeroki zakres robót prowadzonych w ramach rewitalizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Orzegowie utrudniony
został dostęp do funkcjonującego tam lodowiska. Aktualnie niemożliwe jest dojście do obiektu od strony ul. Bytomskiej i Hlonda.
Zalecane przejście do lodowiska wyznaczone zostało od ul. Modrzejewskiej.
Za wszystkie utrudnienia wynikłe z tego powodu przepraszamy!

RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY R

stawę energii elektrycznej opiewa na
sumę ponad 8,5 mln zł. W przyszłym
roku kwota ta będzie niższa o 400 tys.
zł. – Od początku mojej kadencji wyznaczyłam taki kierunek działań, by tam
gdzie to możliwe ograniczać wydatki,
dlatego z roku na rok dzięki wspólnemu
zakupowi energii elektrycznej udaje
nam się zaoszczędzać kolejne środki –
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Tak naprawdę oszczędności miasta
będą jeszcze bardziej wymierne. – Trzeba wziąć pod uwagę to, że w przyszłym
roku o prawie 20 proc. zwiększamy zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jeśli
porównamy same tylko stawki, to okaże
się, że biorąc pod uwagę tegoroczne za-

EDAKCJA:

zostały do trzech obszarów: społecznego, potencjałów i zasobów miasta oraz
gospodarki i promocji miasta. Będą
one realizowane od 2014 do 2030 r.
– Nie bez znaczenia jest czas, kiedy
nowa strategia rozwoju miasta będzie
wchodzić w życie, bowiem 2014 rok to
początek nowej perspektywy ﬁnansowej Unii Europejskiej. Wyzwania, ale
i szanse, jakie w związku z tym pojawiają się przed naszym miastem, są
kluczowe dla jego przyszłości. Dlatego
dobrze, że w okres ten wchodzić będziemy z nowo opracowanym dokumentem – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Swoje uwagi i opinie do wstępnego projektu strategii rudzianie będą
mogli składać do 18 grudnia. –
Mieszkańcy przesyłać je mogą na
adres: fundusze@rudaslaska.pl lub
w formie pisemnej dostarczać do
Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta. Ponadto uwagi można
przekazywać za pośrednictwem specjalnego formularza znajdującego
się na stronie www.rudaslaska.pl/
strategia, na której można się również zapoznać ze wstępnym projektem strategii – wylicza Aleksandra
Kruszewska, naczelnik Wydziału
Rozwoju Miasta.

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA, PL. JANA PAWŁA II 6 RUDA ŚLĄSKA-NOWY BYTOM

Kolejnym etapem prac nad nową
strategią rozwoju dla Rudy Śląskiej
będą konsultacje społeczne końcowego
projektu dokumentu. – Zamierzamy
je przeprowadzić 12 lutego 2014 r.
w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Mieszkańcy swoją opinię
będą mogli wyrazić również dzięki wykorzystaniu platformy www.miasto3.
com – zapowiada Aleksandra Kruszewska. Na sam koniec projekt dokumentu
poddany zostanie pod obrady Rady
Miasta.
Prace nad strategią rozwoju Rudy Śląskiej na lata 2014 - 2030 rozpoczęto wiosną tego roku. W czerwcu przeprowa-

dzono natomiast badania ankietowe na
temat jakości życia w mieście. Okazało
się w nich, że blisko 60 proc. ankietowanych jest zdania, że w Rudzie Śląskiej
mieszka się dobrze lub bardzo dobrze,
a ponad 71 proc. z nich uważa, że Ruda
Śląska jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Kolejnym krokiem do opracowania nowej strategii było opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej
miasta oraz przeprowadzenie warsztatów
z udziałem przedstawicieli wielu grup
społecznych z Rudy Śląskiej.
Prace nad Strategią Rozwoju Miasta
Ruda Śląska prowadzone są w ramach
projektu „Zintegrowane podejście do
problemów obszarów funkcjonalnych
na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Projekt jest
współﬁnansowany ze środków Unii
Europejskiej – Program Operacyjny
Pomoc Techniczna 2007-2013.
TK
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PORADY
PORADY zus
Anna Sobańska-Waćko
Rzecznik Prasowy
Oddziału ZUS
w Chorzowie

Mam pytanie odnośnie renty inwalidzkiej po zmarłym mężu. Mąż
miał przyznaną rentę inwalidzką – górniczą. Chciałam się dowiedzieć, czy przysługuje mi ta renta wraz z dodatkami jakie miał mąż?

Anna Z. z Kochłowic

Renta inwalidzka
Przepisy ustawy emerytalnej przewidują możliwość ubiegania się
wdowy o rentę rodzinną po zmarłym
emerycie/renciście, pod warunkiem
spełniania określonych w przepisach

warunków. Prawo do renty rodzinnej
przysługuje wdowie, jeśli w chwili
śmierci męża ukończyła 50 lat lub
była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci,

porady wesołej łapki
Barbara Klasik
– trener „Wesołej Łapki” w Rudzie Śląskiej
e-mail: barbaraklasik@wesolalapka.pl
tel. 792-272-662

Mój 2-letni labrador ciągle węszy i szuka jedzenia. Ludzie wyrzucają resztki jedzenia przez okno, a Rino ciągle coś zjada, jak tylko
nadarzy się okazja. Jak go tego oduczyć? Przez to dojadanie ciągle
ma biegunki i bóle brzucha. 
Agnieszka K. z Rudy

Niezdrowe dojadanie
Pani Agnieszko, polowanie na
resztki jedzenia to nic dziwnego
dla psów, bo to ich zdobycz. Mimo, że posiłek taki, oprócz tego,
że w naszych oczach bardzo nieapetyczny, może się skończyć
śmiercią psa, na przykład wtedy,

gdy odpadki doprawiono trucizną
albo nafaszerowano tłuczonym
szkłem, co niestety czasami się
zdarza. Warto nauczyć swojego
psa komendy „nie rusz”, zaczynając naukę w domu. Przygotowujemy sobie dwa różne rodzaje sma-

PORADY dietetyka
mgr Monika Macioszek –
dietetyk, Centrum
Poradnictwa i Edukacji
Zdrowotnej Medietic

Czym zastąpić cukier w diecie, by było zdrowo? Co zrobić, by
próchnica na zębach się nie pojawiała? 
Joanna 25 l., Godula

Co zamiast cukru?
Zamiast białego cukru do zdrowego słodzenia możemy używać
stewii. Jej właściwości, aczkolwiek
wspaniałe, nie są jeszcze powszechnie znane. Stewia nie posiada kalorii, jest bezpieczna dla osób
cierpiących na otyłość i inne choroby cywilizacyjne. Ponadto wyka-

zuje właściwości bakteriobójcze,
przeciwgrzybicze i obniżające ciśnienie. Nie powoduje próchnicy
zębów. Innym zamiennikiem popularnego białego cukru może być
ksylitol, czyli cukier brzozowy,
który wyglądem i smakiem przypomina cukier rafinowany, jednak

wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym
mężu. Uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje również wdowie, jeśli spełni warunek dotyczący wieku
lub niezdolności do pracy w okresie
nie dłuższym niż 5 lat od śmierci
męża lub od zaprzestania wychowywania ww. dzieci. Trudno mi wypowiadać się w kwestii prawa wdowy
do dodatków, bez konkretnych informacji, o jakie dodatki chodzi. Proponuję zatem, aby zwróciła się Pani do
właściwej według miejsca zamieszkania jednostki ZUS, gdzie pracownicy Zakładu udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

kołyków – gorszy i lepszy: np.
zwyczajną karmę i gotowany żołądek drobiowy. Bierzemy karmę do
ręki, podsuwamy psu pod nos,
a gdy pies sięga po smakołyk, mówimy „nie rusz” i zamykamy dłoń.
Jak pies przestanie się nią interesować, chwalimy słowami „dobry,
nie rusz” i dajemy kawałek drobiowego żołądka z drugiej ręki.
Co to sygnalizuje psu? Że opłaca
mu się nie ruszać zwykłej karmy,
bo zamiast niej dostanie coś zdecydowanie lepszego.
Gdy pies przestanie na komendę
brać smakołyki, można spróbować
to poćwiczyć na podwórku. Proszę
jednak pamiętać, żeby pies zawsze
dostał pyszną nagrodę i pochwałę,
jak posłusznie zrezygnuje ze zjedzenia czegoś na dworze.

ma od niego dwa razy mniej kalorii. Szczególnie polecany jest osobom dotkniętym osteoporozą,
gdyż zwiększa przyswajanie wapnia. Zwykły cukier można też zastąpić melasą, która jest bardzo
bogata w takie pierwiastki jak: magnez, potas, żelazo, miedź. Polecana jest zwłaszcza kobietom w ciąży. Wreszcie miód, który wykazuje
korzystny wpływ na przemianę
materii, jest bogatym źródłem witamin B, A, C i K. Zawiera mnóstwo składników mineralnych,
z których najważniejsze to żelazo,
magnez, mangan i kobalt. Działa
również przeciwzapalnie i bakteriobójczo.
REKLAMA

INFORMACJE DLA PACJENTA

Szpakmed Rudzkie Centrum Medyczne, ul. Szpaków 33 (Bykowina)
(przyjmujący pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie)

Poradnia Medycyny Rodzinnej
Aby uniknąć kolejek staramy się rejestrować na godziny.
Zapraszamy do składania deklaracji.

tel. 32 243-27-25

Przychodnie Specjalistyczne
• Poradnia Okulistyczna
• Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Alergologiczna
• Poradnia Logopedyczna
• Poradnia Leczenia Bólu
• Poradnia Chorób
• Fizjoterapia		 Metabolicznych (trenigi
• Poradnia Neurologiczna dla dzieci		 diety, leczenie otyłości)
• Poradnia Okulistyczna dla dzieci
• Poradnia Leczenia
• NOWOŚĆ! Poradnia Alergologiczna		 Osteoporozy – pracownia
dla dzieci		 densometryczna (badania
• NOWOŚĆ! Poradnia Endokrynologiczna 		 w kierunku osteoporozy)
• Poradnia Kardiologiczna
• Poradnia Otolaryngologiczna
– pracownia testów wysiłkowych (wykonujemy
diagnostykę w kierunku choroby wieńcowej)
tel. 32-242-09-54
• Poradnia Dermatologiczna
• Poradnia Proktologiczna
• USG Doppler

• Poradnia Chirurgiczna
• Poradnia Chorób Naczyń

• Poradnia Medycyny Pracy
• Spirometria
• Palestezjometria

• Audiometria
• Termometria skóry
• EKG
tel. 32-242-33-51

tel. 32-242-34-70

Przychodnia Rehabilitacyjna ul. Podlas 34 (Godula)
• Kinezyterapia
• Magnetoterapia
• Fizykoterapia
• Masaże
tel. 32 248-27-14
• Laseroterapia

WESOŁY ZĄBEK s.c.
Dentystyka Szkolna
Profilaktyka przede wszystkim!
Nieodpłatne świadczenia zdrowotne
gwarantowane przez NFZ:
•
•
•
•
•

wizyta adaptacyjna do 6. roku życia
badanie jamy ustnej
usuwanie złogów nazębnych w znieczuleniu powierzchniowym
fluoryzacja kontaktowa/lakierowanie zębów stałych do 18. roku życia
uszczelnianie bruzd/lakowanie zębów stałych do 7. roku życia.

Kontakt w siedzibie:
ul. Zamenhofa 12, 41-706 Ruda Śląska
tel./fax 32 340-29-70
e-mail: info@wesolyzabek.pl
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Zagrali dla Maciusia

Uczniowie „Mickiewicza” przygotowali specjalne występy.

Lubi jeździć na motorku z bratem,
rysować zarówno na kartkach jak i po
ścianach oraz bawić się. Jego ulubiony wyraz to auto – powtarza go niemal w kółko. I chociaż wygląda niczym zupełnie zdrowy 2-letni chłopczyk, to zmaga się z wieloma schorzeniami. Mały Maciuś jest synem
małżeństwa nauczycieli uczących w
Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 1 im. A. Mickiewicza. Poruszeni
jego historią uczniowie szkoły zorganizowali dla niego koncert charyta-

Foto: SH

tywny, który odbył się w czwartek
(5.12.) w MCK-u. – U Maciusia
zdiagnozowano hipoplazję ciała modzelowatego. Dodatkowo ma on niedosłuch obustronny. W lipcu przeszedł operację słuchu, ale pojawiły
się powikłania, które musimy zdiagnozować. Stwierdzono u niego także
ubytek międzyprzedsionkowy w serduszku. Ma zaburzenia neurorozwojowe. Niedawno doszedł do tego zestaw alergii – opowiada Alicja Niedźwiecka-Zimała, mama chłopca.

Ale to już było

Zajęcia plastyczne w ramach kółka teatralnego.

Od początku października na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rudzie Śląskiej realizowany jest projekt
wielopokoleniowego zespołu teatralnego „Samo Życie” pt. „Ale to już
było...”. Projekt realizowany jest

Foto: MHS

w ramach konkursu „Seniorzy w akcji”. Organizatorami konkursu są:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy. Autorkami
projektu są opiekunki koła teatralne-

Maciuś jest cały czas w trakcie
rehabilitacji. – Walczymy o to, by
nasz syn w dorosłym życiu był samodzielny – tłumaczy Mirosław
Zimała, tata Maciusia.
Poruszeni historią malucha
uczniowie „Mickiewicza” wzięli
sprawy w swoje ręce i zorganizowali charytatywny koncert. Oprócz
ich występów można było między
innymi zobaczyć pokaz kreacji
stworzonych przez Grażynę Pander-Kokoszkę czy posłuchać Gangu Olsena w wersji unplugged.
Wszystkiemu towarzyszyła zbiórka
pieniędzy.
– Państwo Zimałowie są fantastycznymi ludźmi mocno zaangażowanymi w życie naszej szkoły.
Chcieliśmy im za to podziękować –
mówiła Natalia Schreiber, uczennica „Mickiewicza”.
– W „Mickiewiczu” to wielkie
serce uczniów jest zawsze otwarte
dla potrzebujących, dlatego bardzo
chętnie zaangażowali się oni we
wszelkie działania – dodała Elżbieta Żurek, opiekun samorządu
uczniowskiego. – Jesteśmy dumni
z tego, że mamy tak wrażliwych
uczniów i tylu przyjaciół wokół siebie – podkreślała.
Sandra Hajduk

go – Małgorzata Urbańczyk i Krystyna Niestrój.
– Nasze przedstawienia robimy nie
dla siebie, a dla innych seniorów.
Chcemy pokazać jak senior po przejściu na emeryturę może spędzać wolny
czas. Walczymy ze stereotypami, że senior to: wnuki, obiadki, sprzątanie. Zachęcamy seniorów do zastanowienia
sie nad sobą i podjęciem odpowiedniej
decyzji. Przedstawienie, które zostanie
wystawione w oparciu o wspólnie napisany scenariusz, będzie interesujące
nie tylko dla samych „artystów”, ale
dla szerszej widowni w środowisku lokalnym – mówi Małgorzata Urbańczyk.
Seniorzy na zajęciach teatralnych
uczą się prawidłowej wymowy, dykcji,
gestykulacji, oddychania, poruszania
się w przestrzeni oraz walki z tremą.
Projekt zakończy się w maju przyszłego roku.
Monika Herman-Sopniewska

Festyn dla Alana

Rehabilitacja nogi chłopca będzie bardzo kosztowna.

W sobotę (7.12.) już od samego
rana Szkoła Podstawowa nr 30 tętniła życiem. Wszyscy chętni mieli
okazję pomóc Alanowi Koprasowi,
jednemu z uczniów, który urodził
się z rzadką wadą kości piszczelowej. W szkole zorganizowano wiele występów oraz świąteczny kiermasz, na którym pojawił się nawet
św. Mikołaj.
– Nasza pomoc odbywa się w formie festynu. Dla zgromadzonych
gości wystąpi wiele zespołów.
W szkole znajduje się zamek dmuchany oraz symulator jazdy samochodem, więc każdy znajdzie tu coś
dla siebie – podkreśla Marek Kasprzyk, dyrektor SP nr 30.

Foto: RP

W auli widzowie mogli zobaczyć
między innymi występy zespołu
„Od Serca” z Ośrodka Najświętsze
Serca Jezusa z Halemby oraz zespołu romskiego „Tabor” ze Szkoły
Podstawowej nr 36. Na świątecznym kiermaszu można było skosztować pysznego ciasta lub nabyć
ręcznie robione ozdoby.
– Szóstego grudnia minął rok od
operacji Alana. Czekamy teraz na
zdjęcie z nogi aparatu wydłużającego i potrzebną rehabilitację, która
w Polsce jest praktycznie niemożliwa do wykonania. Koszt tylko jednej
godziny takiej rehabilitacji to 225
dolarów – mówi Klaudia Bensz, mama Alana.
Robert Połzoń

Bieg po marzenia
Zasady tego biegu są proste –
wystarczy ubrać mikołajową czapkę, wpłacić dowolny datek i po prostu pobiec. Do wyboru są dwa dystanse: 1500 m i 4500 m. Można je
przebiec bądź po prostu przejść, bo
nie tempo czy liczba metrów
są tu najważniejsze, a dziecięce
marzenia.
– Wszyscy stawmy się Moi Drodzy na rynku w Nowym Bytomiu 15
grudnia o godzinie 15.00, by wystartować w Biegu Mikołajów
i spełnić marzenie Wiktorii – apeluje Ola Poloczek, współorganizatorka biegu. – Niech znów zrobi się
czerwono od serc i mikołajowych
czapek, niech zrobi się gorąco od

dobrych myśli i dobrej woli – dodaje. Wiktoria to radosna, śliczna
mieszkanka Wirku. Kocha sport
i życie. W czerwcu dowiedziała się
o chorobie, która zaatakowała jej
kości – to nowotwór. Ale prócz
zmartwień w głowie dziewczynki
są też marzenia – jedno z nich to
laptop. To na zakup komputera
przeznaczony zostanie dochód
z biegu. Po biegu natomiast odbędzie się wielka licytacja. Wystawione na niej zostaną przedmioty
zebrane niegdyś na licytację dla
Kacperka. Chociaż chłopczyk przeszedł operację, to nadal potrzebne
są pieniądze na jego rehabilitację.
Sandra Hajduk
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Borys Borkowski
syn Sabiny i Macieja
ur. 25.11. (3420 g, 56 cm)

Wojciech Błaszczyk
syn Katarzyny i Tomasza
ur. 25.11. (3780 g, 58 cm)

Natalia Juraszczyk
córka Martyny i Grzegorza
ur. 18.11. (3000 g, 54 cm)

Maksymilian Kuczera
syn Alicji i Filipa
ur. 28.11. (3240 g, 52 cm)

Zuzanna Sobczak
córka Anny i Dawida
ur. 28.11. (3050 g, 53 cm)

Agata Maj
córka Karoliny i Krystiana
ur. 28.11. (3100 g, 51 cm)

Jakub Brykalski
syn Sylwii i Tomasza
ur. 27.11. (2980 g, 51 cm)

Zuzanna Jarausz
córka Joanny i Łukasza
ur. 26.11. (3650 g, 55 cm)

Paulina Spałek
córka Doroty i Rafała
ur. 26.11. (3000 g, 54 cm)

Anna Przystawska
córka Ilony i Macieja
ur. 4.12. (2520 g, 49 cm)

Milena Rakoczy
córka Żanety i Krystiana
ur. 2.12. (3600 g, 57 cm)

Laura Długokęcka
córka Agaty i Adriana
ur. 2.12. (3350 g, 55 cm)

Bartłomiej Kocjan
syn Katarzyny i Dawida
ur. 3.12. (4370 g, 56 cm)

Piotr
Gawron
syn
Eweliny
i Kamila
ur. 4.12.
(3250 g)

Wiktoria Mańka
córka Agnieszki i Patryka
ur. 4.12. (2500 g)

Kacper
Żabiński
syn
Sandry
i Andrzeja
ur. 4.12.
(2888 g)
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Terry Pratchett, Stephen Briggs
ŻÓŁW PRZYPOMNIANY
Jak wszyscy wiedzą, Świat Dysku jest
płaski i spoczywa na grzbietach czterech słoni, które z kolei stoją na skorupie gigantycznego gwiezdnego żółwia,
Wielkiego A’Tuina, dostojnie płynącego
przez kosmos. Jest to również globalny fenomen wydawniczy, ze sprzedażą
sięgającą 75 milionów książek na całym
świecie. Publikacja „Niucha” doprowadziła kanon Świata Dysku do liczby 39
powieści, nie licząc rozmaitych przewodników, map, terminarzy i innych
pobocznych projektów. To bardzo dużo
Dysku do zapamiętania – więcej niż
większość ludzi potrafi opanować z jedną tylko głową. Ale nie lękajcie się, pomoc jest blisko.
„Żółw przypomniany” to jedyny oficjalny przewodnik po wszelkich dyskowych tematach, w tym (choć nie wyłącznie):
• Co robić, kiedy zbliża się słoń pustelnik?
• Gdzie w Ankh-Morpork dostać piwo?*
• Jak się gra w Okalecz Pana Cebulę?
* i przeżyć, żeby o tym opowiedzieć
Jeśli więc szukasz pewnego źródła wiedzy o prawdopodobnie najgęściej zaludnionym, a na pewno najzabawniejszym uniwersum w literaturze
fantasy... Jeśli potrzebujesz wygodnego przewodnika po ważnych miejscach Świata Dysku, od Ankh-Morpork po Zemphis... Jeśli masz trudności
w odróżnianiu Ahmeda Szalonego od Jacka Zweiblumena... Jeśli twoje
życie zależy od orientacji, czy trafiłeś do Imperium Agatejskiego, czy do
Zoonów... nie szukaj dłużej! Jest już „Żółw przypomniany. Przewodnik po
Świecie Dysku uaktualniony aż do »Niucha«”.

REKLAMA
Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne Entuzja

REKLAMA

ODBIERAJ CODZIENNIE OD 8-22 RÓWNIEŻ W WEEKENDY
W RUDZIE 1 ORAZ BYKOWINIE, UL. ALEKSANDRA KOWALSKIEGO 5 LOK. 301
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„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Z wielkim żalem przyjęłam wiadomość o śmierci

Leona Brzezińskiego
Zasłużonego dla Miasta Ruda Śląska,
radnego I i II kadencji.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Rodzinie i Najbliższym
składam wyrazy głębokiego współczucia
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

„Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni
wdzięczną pamięcią żywych”

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Szczere wyrazy
współczucia
doktorowi
Marianowi Aleksie
i jego Najbliższym
z powodu śmierci

teściowej
składają
Prezes LUX-MED
i Personel Przychodni
Wireckiej
w Rudzie Śląskiej

Leona Brzezińskiego

wspaniałego, prawego i szlachetnego Człowieka, działacza społecznego,
kombatanta z okresu II Wojny Światowej, współtwórcy i pierwszego
przewodniczącego
NSZZ „Solidarność” w Hucie „Pokój”, internowanego w grudniu 1981 roku,
radnego Rady Miasta w I i II Kadencji (1990 – 1998),
„Zasłużonego dla Miasta Ruda Śląska”, naszego Przyjaciela
Żonie Urszuli, Córkom Ewie i Barbarze wraz z Rodzinami
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Jarosław Wieszołek
Przewodniczący Rady Miasta
Ruda Śląska wraz z Radnymi

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Zofii Nałkowskiej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość
gruntowa o powierzchni 452 m2 obejmująca tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1375/66 o powierzchni 198 m2, GL1S/00008063/3,
– 1386/65 o powierzchni 254 m2, GL1S/00020189/2,
wraz z udziałem wynoszącym 1/2 część w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1387/65 o powierzchni 191 m2 GL1S/00020189/2 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową.
Ww. działki zapisane na karcie mapy 7 obręb Ruda oraz w podanych wyżej
księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
(działy III i IV są wolne od wpisów). Nieruchomości stanowią własność Gminy
Miasta Ruda Śląska, są wolne od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma
przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek
roszczeń w tym zakresie. 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 11.04.2013 r. Przetarg przeprowadzony w dniu
27.08.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości
opisane powyżej figurują jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(symbol planu MN1). Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i wielorodzinna. Nieruchomości posiadają kształt zbliżony do
prostokąta i zróżnicowaną konfigurację terenu, są niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte zielenią. Przez działkę nr 1387/65 przebiega linia napowietrzna
nN.
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu nieruchomości inwestycyjnej wraz
z udziałem w drodze wynosi 45.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług
według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia
zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.
bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie
do dnia 15.01.2014 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 2.300,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu (za datę wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przedłożą
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. Wygrywający
przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu
notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
222), tel. nr 32 244-90-56 wew. 2150.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul.
Kossaka, która zostanie oddana w dzierżawę pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul.
Kokota – Bema, która zostanie oddana w dzierżawę pod
nowy ogródek rekreacyjny,
ul. Wysokiej, która zostanie
oddana w dzierżawę pod istniejący ogródek rekreacyjny,
ul. Górnej, która zostanie oddana w dzierżawę pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul.
Kolberga 19, która zostanie
oddana w dzierżawę pod istniejący ogródek rekreacyjny,
ul. Rycerskiej, która zostanie oddana w dzierżawę pod
nowy ogródek rekreacyjny,
ul. 1 Maja i Teatralnej, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejące urządzenia reklamowe, ks. Jana Szymały, która
zostanie oddana w najem na
okres 3 lat pod istniejące garaże, ul. Poligonowej, która
zostanie oddana w dzierżawę
pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Sikorek, która
zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul.
11 Listopada –Bocznej, która
zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul.
Handlowej, która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek
rekreacyjny, ul. Radoszowskiej, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem
pod działalność produkcyjno-składowo-magazynową,
ul. ks. Ludwika Tunkla, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejące urządzenie reklamowe,
ul. Rycerskiej, która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejRudzie przy ulicy Jana Gierałtowskiego z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną zustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Rudzie przy ulicy Jana Gierałtowskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 1451/43 o powierzchni 1052 m2 obręb Ruda, karta mapy 11, KW nr
GL1S/00028570/6 (dział III i IV ww. księgi prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej jest wolny od wpisów).
Przetargi, które odbyły się w dniach 26.08.2013 r. i 23.10.2013 r. zakończyły
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi teren obsługi samochodowej – stacje
paliw, usługi techniczne motoryzacji, myjnie samochodów (symbol planu KS1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
wielo- i jednorodzinnej. Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą, drzewami
i krzewami, posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta. Teren jest pochyły, nieogrodzony. Działka ma dostęp do drogi publicznej ulicy Gierałtowskiego.
W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do
Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków jego lokalizacji.
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 1.07.2013 r.
Cena wywoławcza (netto) do III przetargu wynosi: 86.500,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od
towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie nabycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się
z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz
w terminie do dnia 7.01.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.325,00
zł, przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu (dotyczy również cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy
cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw
wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).
Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem
umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny zakupu. 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 z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg,
lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym
uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się
prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 244-90-56.
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 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań,
domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32 25297-79.
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-8355-81.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517-260780.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Usługi transportowe, przeprowadzki.
Szybko, tanio, solidnie. Tel. 605-109-517.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057,
784-699-569.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
 POŻYCZKI ﬁrmowe: k. podatkowa,
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwestycyjne. Dla ﬁrm nie wykazujących wszystkich przychodów, na stracie, dochód na
oświadczenie, szybka decyzja, tel. 32 25390-23, 795-406-305.
 CENTRALNE OGRZEWANIE, tel.
789-356-832.

KOMPLEKSOWE REMONTY
MIESZKAŃ, tel. 789-356-832.
 ODDŁUŻAMY 10 000 rata 179 zł. Tel.
535-500-355.
 KREDYTY konsolidacyjne, pozabankowe, chwilówki, wysoka przyznawalność. Tel. 888-484-868.

 Transport. Tel. 698-027-952, 662-681-204.
 Kasa na święta 4 tys. na oświadczenie. Z
komornikiem też! Tel. 605-848-324.
 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501-281222.

 Do wynajęcia lokale 1600 m , 135 m ,
powierzchnie reklamowe. Halemba, Kłodnicka. Tel. 604-835-094.
 Do wynajęcia ciepła i przytulna kawalerka
na Bykowinie. Tel. 790-460-141.
 Godula – sprzedam SUPERtrzypokojowe,
63 m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-28.

 Transport – Przeprowadzki 40zł/h!!! Tel.
888-044-055.

 Do wynajęcia M-4, 54 m2, częściowo
umeblowane, Wirek. Tel. 509-984-011.

NIERUCHOMOŚCI

 Wynajmę dwupokojowe – 1000 zł – Wirek,
tel. 604-418-755.

 Zatrudnię księgową z doświadczeniem w
biurze rachunkowym (KPiR, podstawy KH)
Biuro Rachunkowe – 535-579-589, biuro.bomar@wp.pl.

 Tanio sprzedam mieszkanie 50 m2 Godula.
Tel. 510-587-678.

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

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Bykowina, dwupokojowe, 49 m , 115 tys.,
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
2

 Ruda, dwupokojowe, 43 m2, 89 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Halemba, jednopokojowe, 25 m2, 63 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Nowy Bytom, dwupokojowe, 46 m , 92
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

 Godula, jednopokojowe, 37 m2, 69 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Halemba, dom 160 m , 270 tys., www.
ANEL.pl, tel. 501-239-405
2

 W Rudzie Śl.-Kochłowicach – NOWE
domy szeregowe 105 m2, 265 tys., www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706692, 605-731-250.
 Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzypokojowe 66m2, 155 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.

 Do wynajęcia M-2, Nowy Bytom. Tel.
506-695-580.
 Sprzedam mieszkanie w Rudzie Południowej. Tel. 603-928-105.

 Elektronika oraz montera zatrudnię. Tel.
604-796-694 w godz. 17-18.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-138.
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

 Bykowina – sprzedam kawalerkę, 31 m2,
78 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.

 Do wynajęcia 1-pokojowe, umeblowane
w Goduli. Tel. 601-875-010.

 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary,
inne kupię. Tel. 515-533-560.

 Wynajmę 2-pokojowe w bloku w Goduli.
Tel. 601-875-010.

 Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ i KATOWICKIEGO HOLDINGU kupię. Tel. 507-851-852.

 NIEMIECKI, nauka, przygotowanie do matury, tel. 666-253-511.
 Korepetycje matura, gimnazjum – skutecznie, nauczyciel, cena do negocjacji 30 zł.
Tel. 605-285-950.

MOTORYZACJA

 Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 26
m2 44 tys. Bykowina, LOKATOR, tel. 793396-040.

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 CODZIENNIE NOWE OFERTY TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo, Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-572625.

 Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 50 m2,
99 tys., Ruda, LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

 Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 41 m2,
104 tys., Halemba, superokazja. LOKATOR,
tel. 793-396-040.

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

www.stemark.pl

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 32 271-09-66, 781-98-98-73.

 Mieszkanie do wynajęcia w Rudzie Południowej. Tel. 601-766-766.

NAUKA

Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219
508-1750863

PRACA
 Poszukuję pośredników ﬁnansowych,
tel. 795-406-305.

 Kochłowice – OKAZJA, sprzedam trzypokojowe, 64 m2, tel. 514-566-514.

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.

19

NIERUCHOMOŚCI

 Auto Skup samochodów za gotówkę. PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA, tel. 791669-630.

 Firma remontowo budowlana usługi od A
do Z. Tel. 516-964-333.

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
Dom wolno stojący Halemba 258/750
550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 252/680
780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 250/682
460 000 zł
Dom szeregowy Wirek
125/250
465 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
240/508
499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 749 m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m2
98 zł/m2
Zabrze Makoszowy
pow. 1022 m2
120 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Godula
36 m2
99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2
65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
47 m2
125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
44 m2
99,5 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m
98 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Wirek
55 m2
145 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m2
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m2
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
69 tys. zł
M-4 Św-ce-Chropaczów
50 m2
137 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m2
1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m2
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m2
1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Ruda
28 m2
900 zł/m-c
2
Dom szeregowy Wirek
118 m
2000 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji
167 m2
260 tys. zł
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2
199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2
1200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
90 m2
3000 zł/m-c
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2
55 tys.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO,
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515533-560.
 Sprzedam pianino. Tel. 508-817-534.
 Kupię zegarki naręczne, kieszonkowe, ordery, odznaczenia, monety itp. Srebro w każdej postaci, militarne zdjęcia, elementy umundurowania, broń białą. Dojazd, gotówka. Tel.
510-500-666.

MATRYMONIALNE
 Samotny po 60., bez zobowiązań, pozna
samotną niepalącą domatorkę do 60 lat. Tel.
518-592-877.

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
0,70 g
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
r
za kg
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny

Informuję,
że w dniach
24 grudnia
i 31 grudnia
2013 r.
Mieszkańcy Miasta

do godziny 15.00.

 Skup samochodów wszystkich marek,
stan obojętny. Tel. 32 275-05-47, 603-534003.

 Sprzedam mieszkanie do remontu w Goduli, 38 m2. Tel. 609-492-795, 693-429-751.

 Serwis komputerowy – naprawa, konﬁguracja, instalacja. perkomp.pl. Tel. 666-360136.

w Urzędzie Miasta

 Skup samochodów wszystkich marek. Tel.
515-533-560.

 Serwis AGD – naprawa pralek. tel.
530-412-007.

 SYLWESTER – muzyka. Tel. 668-316784.

będą przyjmowani

2

DOMY

 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań,
itp. Tel. 501-718-240.

2

DZIAŁKI

 Dwupokojowe tanio 35 m2, 63 tys. OKAZJA. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Naprawa AGD, tel. 666-360-136.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

USŁUGI

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

WYNAJEM

OGŁOSZENIA DROBNE

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

WIADOMOŚCI RUDZKIE 11.12.2013

LOKAL

OGŁOSZENIA

Możesz wygrać podwójne zaproszenie na tę imprezę. Wystarczy wysłać SMS-a o treści wiad.guru+imię i nazwisko pod numer
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% vat tj. 1,23 brutto). Na SMS-y
czekamy od 11.12.2013 od godziny 10.00 do 13.12.2013 do godziny 14.00.
SEX GURU – Chorzowskie CK, 18 grudnia, godz. 19.00

20W

iadomości

Rudzkie 11.12.2013

GÓRNICZA PÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
„NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97
Tel. (32) 243-27-47, fax 32 243-30-78
www.naszdom.info.pl

Ogłoszenie
G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza
do składania ofert w trybie Przetargu Nieograniczonego na wykonanie
usługi w zakresie stałego utrzymania porządku w budynkach i na
terenach przyległych należących lub będących w zarządzie Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej.
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
,,Stałe utrzymanie porządku w budynkach i na terenach
przyległych” – nie otwierać” w terminie do 3.01.2014 r. do godz.
14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju 113.
Udział w postępowaniu przetargowym wymaga wniesienia wadium
przed upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na
rachunek:
Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój, nr konta 60 8470 0001 2001 0080
8680 0003 z dopiskiem: „Stałe utrzymanie porządku w budynkach
i na terenach przyległych”.
Specyfikacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M
„Nasz Dom” w pokoju 119 w cenie 100,00 zł netto (123,00 zł brutto).
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela się pod numerem telefonu (32)
243-25-65 wew. 30, 31 lub 32.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Ogłoszenia

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 217) wykazu
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejHalembie w rejonie ulicy Kochłowickiej stanowiącej działkę oznaczoną
numerem geodezyjnym 1815/58
o powierzchni 1838 m2, obręb Kłodnica, k.m.2, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1S/00006694/1,
która zostanie zbyta w drodze ustnego
przetargu
nieograniczonego
z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2
część niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejHalembie przy ulicy Pancernych z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
jest udział wynoszący 1/2 część niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie
przy ulicy Pancernych – działki nr 3721/32 o powierzchni 271 m2, karta mapy 3 obręb Halemba, KW
GL1S/00006871/6 (w dziale III wpisane są ciężary, dział IV wolny jest od wpisów). Przetarg przeprowadzony w dniu
19.11.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1) z podstawowym przeznaczeniem gruntu
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła. Działka –
o kształcie prostokąta – jest niezabudowana, płaska, porośnięta trawą oraz nielicznymi krzewami i drzewami.
Do udziału w II przetargu ustnym ograniczonym uprawnione są osoby będące właścicielami nieruchomości graniczących z działką nr 3721/32, tj. działek nr: 1924/34 KW Nr 5616 R, 1923/34 KW Nr 5615 R, 2739/32
KW Nr T 4 K 54 H.
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi 10.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 8.01.2014 r. o godz. 10.00 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia, która została zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości – budownictwo mieszkaniowe). W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które w terminie do dnia 31.12.2013
r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 500,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu oraz złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomości (pokój nr 217) w godzinach pracy tut. Urzędu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia przed otwarciem przetargu
wymaganych dokumentów i oświadczeń.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 215), tel. nr 32 244-90-00, wew.2150.

OGŁOSZENIE

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Piłka nożna – Slavia Ruda Śląska

Lepsi na wyjeździe
Początek tej rundy w wykonaniu
piłkarzy Slavii Ruda Śląska nie wyglądał najlepiej. Po ośmiu kolejkach
smak zwycięstwa przyszło im zaznać
tylko jeden raz – pozostałe spotkania
przegrali bądź zremisowali, co sprawiło, że znajdowali się w dole tabeli.
Wtedy postanowiono zmienić trenera. Romana Cegiełkę zastąpił Marek
Piotrowicz, a zespół zaczął odnosić
zwycięstwa – co ciekawe, zdecydowanie częściej czynił to na wyjeździe
niż przed własną publicznością.
O tym jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy oraz jak ocenia rundę
w wykonaniu swoich podopiecznych,
zapytaliśmy Marka Piotrowicza.
– Jak ocenia Pan tę rundę w wykonaniu zespołu?
– Pracowałem z zespołem w zasadzie dwa miesiące. Oceniając ten
czas, w którym ja prowadziłem drużynę trzeba powiedzieć, że jestem
zadowolony, aczkolwiek pewien niedosyt pozostaje, bo grając u siebie
zdobyliśmy wyłącznie jeden punkt.

Ja to sobie trochę inaczej wyobrażałem. Myślę, że zawodnicy i działacze
również. Natomiast jestem bardzo
zadowolony z gry na wyjazdach,
gdzie praktycznie wszystkie mecze
ułożyły się po naszej myśli. Tak naprawdę na wyjazdach nadrobiliśmy
to, co straciliśmy u siebie.
– Szukaliście już przyczyny takiego stanu rzeczy?
– Myślę, że na głębszą analizę
przyjdzie jeszcze czas, ale według
mnie głównym powodem tego, że
u siebie nie potrafiliśmy wygrywać
było to, że nie wykorzystywaliśmy
sytuacji, które sobie stworzyliśmy.
Nie graliśmy superofensywnej piłki,
ale parę okazji bramkowych było.
Zawodziła jednak odpowiedzialność
za piłkę przed polem karnym. Dodatkowo popełnialiśmy błędy, które nie
wynikały z gry przeciwnika, tylko
z naszych błędów.
– Wygraliście na wyjeździe z liderem. To zdaniem Pana pokazuje,
że zespół stać na wiele?

XXI Plebiscyt „Wiadomości Rudzkich” na Sportowca i Trenera Roku

Slavia zakończyła rundę jesienną na dziewiątym miejscu.

– Za wcześnie, by oceniać na co
stać ten zespół. Każdy zawodnik indywidualnie ma duże możliwości.
Dużo też poprawiło się jeśli chodzi
o organizację gry, realizację założeń
w działaniach defensywnych czy
ofensywnych. Takie mecze pokazują, że wygrać można z każdym i tak
naprawdę z każdym można przegrać. Taka jest ta liga. Ale z drugiej
strony, z tymi teoretycznie silniejszymi zespołami grało nam się łatwiej.
– Czy są jakieś założenia co do
miejsca w tabeli, które na koniec

sezonu zespół powinien zajmować?
– Nie stawiamy sobie celów. Najważniejszy jest każdy następny mecz,
bo żeby go wygrać, trzeba się odpowiednio do niego przygotować. Jeśli
w zespole nastąpi konsolidacja i każdy będzie podchodził do gry profesjonalnie, to wyniki przyjdą same.
– Wiadomo już coś o zmianach
personalnych w zespole?
– Na chwilę obecną nie ma żadnych zmian w kadrze. Mamy trochę
czasu, aby usiąść i porozmawiać
z działaczami na ten temat.

Rugby

Wybieramy Sportowca i Trenera Roku Mikołaj z rugby
W ciągu całego roku wylewają
hektolitry potu walcząc o medale, pozycję w tabeli i inne wyznaczniki
sukcesu. Zbliżający się wielkimi krokami koniec roku jest dla nich czasem na złapanie odrobiny oddechu.
Ale dla większości sportowców to
także czas wielkich podsumowań dokonań. My tradycyjnie dokonamy ich
przy pomocy Plebiscytu ,,Wiadomości Rudzkich” na Sportowca i Trenera Roku. W tym roku wybierzemy ich
po raz 21.
Podobnie jak w poprzednich latach,
o wyborze Najpopularniejszego Sportowca Roku 2013 zdecydują Czytelnicy tygodnika „Wiadomości Rudzkie”, portalu www.wiadomoscirudzkie.pl oraz sympatycy WR z portalu
społecznościowego http://www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie.
Nim jednak przejdziemy do głosowania, zwracamy się z prośbą do
przedstawicieli rudzkich klubów
sportowych o pomoc w wytypowaniu
kandydatów do najważniejszych tytułów. Prosimy zarządy klubów, by
do środy 8 stycznia, przesłały swoje
kandydatury na Sportowca i Trenera
Roku 2013. Przypominamy, że kładziemy nacisk na tegoroczne osiągnięcia. Dodatkowo każdy kandydat
powinien reprezentować klub z Rudy
Śląskiej w kategorii seniorów lub juniorów w dyscyplinach mających
swoje związki i rozgrywki ligowe.
Pierwszeństwo mają zawodnicy reprezentujący barwy narodowe bądź
będący tegorocznymi medalistami
mistrzostw Polski w tej kategorii. Jeśli jednak klub nie posiada tak utytułowanego zawodnika, wówczas może
zgłosić takiego, który ma udokumen-

towane sukcesy na arenie wojewódzkiej. W ostateczności może to być
sportowiec krzewiący pozytywne
wartości w Rudzie Śląskiej. Podobnie jak w latach poprzednich w przypadku gier zespołowych każdemu
klubowi w każdej dyscyplinie przysługuje jedna kandydatura.
Chcemy także wyróżnić i docenić
tych, którzy zawodowo nie są związani ze sportem, niemniej jednak
podporządkowują mu znaczną część
swojego życia. Dlatego, podobnie jak
w roku poprzednim, wybierzemy także: sportowca-amatora oraz sportowca-skrzata (do lat 10). Kandydaci do
obu kategorii powinni mieć na koncie
odnotowane starty w zawodach.
Zwracamy się zatem z prośbą do klubów zrzeszających najmłodszych
rudzkich sportowców oraz mieszkańców Rudy Śląskiej z prośbą o przesyłanie propozycji kandydatur. Tu także
każdy klub może zgłosić wyłącznie
jedną kandydaturę.
By zgłosić kandydata wystarczy
wypełnić formularz zgłoszeniowy
oraz dołączyć do niego zdjęcie. Formularz jest do pobrania na naszym
portalu pod adresem www.wiadomoscirudzkie.pl. Komplet należy wysłać
na adres redakcji bądź drogą elektroniczną na jeden z adresów: sandra.
hajduk@wiadomoscirudzkie.pl lub
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl do
8 stycznia. Zgłoszenia można także
dostarczać osobiście do redakcji.
Kandydatury zostaną sprawdzone
przez specjalnie powołaną komisję.
To ona wybierze Sportowca i Trenera
Roku 2013, natomiast Czytelnicy
WR wyłonią pozostałych nagrodzonych.

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

Turniej sprawił najmłodszym wiele radości.

Mieli okazję nie tylko rywalizować,
ale przede wszystkim miło spędzić mikołajkowe popołudnie. Reprezentanci
pięciu szkół utworzyli siedem drużyn

i zmierzyli się w piątek w Mikołajowym Turnieju Rugby TAG. Zawody
zorganizowało Rugby Ruda Śląska,
a rozgrywki miały miejsce w hali MO-

– W której formacji przydałoby
się wzmocnienie?
– Myślę, że trzeba by się było zastanowić i pomyśleć nad zawodnikami do przednich formacji.
– Jak będzie przebiegał okres
przygotowawczy?
– Okres przygotowawczy jest dość
długi, bo mecze zaczynamy rozgrywać dopiero 22 marca. Rozegramy
kilka sparingów z dobrymi zespołami, które gwarantują nam przygotowanie. Zaczniemy je rozgrywać w lutym.
– Dziękuję za rozmowę.

SiR-u w Nowym Bytomiu. Najlepsi
okazali się być reprezentanci SP nr 41.
– Jestem Regionalnym Oficerem
Rozwoju Rugby na Śląsku. Dużo jeżdżę po szkołach, gdzie przeprowadzam
zajęcia. Będąc w kilku z nich pomyślałem, że warto zorganizować specjalny
turniej dla dzieciaków. A że akurat są
mikołajki to stwierdziliśmy, że będzie
to fajna forma spędzenia tego dnia –
tłumaczy Patryk Kołodziej. – Rywalizacja była zacięta. W zeszłym roku organizowaliśmy podobny turniej w trakcie ferii i trzeba przyznać, że poziom
od tamtego czasu bardzo się podniósł
– dodaje.
Dzieciom taka forma spędzenia
czasu bardzo przypadła do gustu:
– Kiedyś ćwiczyłem grę w rugby. Ten
sport jest fajny, bo gra dużo osób.
Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa.
Pokonaliśmy dużo drużyn – mówił
Oliwer Bartoszek z SP nr 41, która
wygrała turniej.
Tabela końcowa turnieju: 1. SP nr
41, 2. SP nr 21, 3. SP nr 36 B, 4. SP nr
40, 5. SP nr 36 A, 6. SP nr 6, 7. SP nr
36 C
REKLAMA
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SR-S Gwiazda

Mikołajki w Gwieździe
Odwiedza wszystkie grzeczne dzieci,
więc nie sposób by pominął i te. W piątek
(6.12.) Święty Mikołaj wręczył prezenty
zawodnikom, zawodniczkom i cheerleaderkom ze Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Gwiazda.
– Dzieci w Gwieździe były bardzo
grzeczne, stąd specjalna niespodzianka

dla nich – tłumaczył Arkadiusz Grzywaczewski, prezes stowarzyszenia. – Oprócz
cheerleaderek zaprezentuje się dzisiaj
Dawid Krzyżowski, wicemistrz Polski we
freestyle’u, który zajął też czwarte miejsce
na mistrzostwach Europy w Sankt Petersburgu. Dużo dzieci interesuje się takimi
sztuczkami i będzie to dla nich niewątpli-

Koszykówka – III liga

Pokaźne zwycięstwo
Kolejne wysokie zwycięstwo odnieśli
koszykarze Pogoni Ruda Śląska.
W sobotę zmierzyli się oni z RKK AZS-em
Racibórz i wygrali 117:55.
To gospodarze byli faworytem tego meczu. Raciborzanie mają na swoim koncie
tylko jedno zwycięstwo i plasują się w dole
tabeli. Taki stan rzeczy widoczny był na
parkiecie. Rudzianie w zasadzie od pierwszych minut spotkania dominowali. Już
w pierwszej kwarcie zdobyli o dziesięć

punktów więcej niż goście. W drugiej kwarcie sami zdobyli 36 punktów, zaś rywalom
pozwolili na powiększenie swojego dorobku o raptem dziewięć punktów. Pogoń na
przerwę schodziła ze sporą zaliczką i w zasadzie pewnym było już, że zwycięstwo ma
w garści. Taki stan rzeczy to efekt bardzo
dobrej gry rudzian w obronie oraz wysokiej
skuteczności.
Druga odsłona pojedynku była odbiciem
pierwszej. Rudzianie nadal zdobywali wię-

Piłka halowa

Z okazji Dnia Górnika
By przez sportową rywalizację uczcić
Dzień Górnika, seniorzy reprezentujący
rudzkie kluby piłkarskie wybiegli w sobotę na parkiet hali sportowej przy ul. Tunkla 147b. W rozgrywkach wzięło udział
sześć drużyn. Bezkonkurencyjni okazali
się być reprezentanci Wawelu Wirek, którzy nie przegrali ani jednego spotkania.
Oprócz Wawelu na parkiecie zaprezentowali się piłkarze: Jastrzębia Bielszowice, Uranii Ruda Śląska, Pogoni Ruda Śląska, Slavii Ruda Śląska oraz uczniowie
klasy sportowej z Zespołu Szkół nr 5.

Sportowy
rozkład jazdy
Futsal – I liga
12 grudnia, czwartek, godz. 19.00
Kamionka Mikołów
– SRS Gwiazda Ruda Śląska
Koszykówka – III liga
14 grudnia, sobota, godz. 18.00
KK Polonia Bytom
– KS Pogoń Ruda Śląska

– Ten turniej to idealna okazja do zakończenia sezonu i roztrenowania – tłumaczył Bernard Wawrzynek, prezes Uranii Ruda Śląska, współorganizatora imprezy. – Dzisiaj łączymy dobrą zabawę
i rywalizację. Ta druga zawsze wpisana
jest w sport – dodał.
Najlepszy w rywalizacji indywidualnej okazał się być Dawid Majnusz
z Wawelu Wirek, który piłkę w siatce
rywali zdołał umieścić sześć razy w ciągu całego turnieju, zdobywając tym samym tytuł najlepszego strzelca. Najlep-

wie atrakcja zobaczyć na żywo jak wykonuje je zawodowiec – dodał.
Na wszystkich czekały paczki pełne
słodyczy i klubowych gadżetów.
– Taka impreza mikołajkowa jest fajna. Najbardziej podobał mi się pokaz freestyle’u. Sam bym takich sztuczek nigdy
nie zrobił, ale te umiejętności na boisku
by mi się przydały. Łatwiej byłoby ograć
innych zawodników i strzelić kilka bramek – mówił 10-letni Kuba, zawodnik
Gwiazdy.

cej punktów i bez większych problemów
odnieśli znacznych rozmiarów zwycięstwo.
A już w najbliższą sobotę rudzianie
zmierzą się z drużyną, która jeszcze nie zaznała smaku porażki – liderem tabeli – KK
Polonią Bytom.
KS Pogoń Ruda Śląska
– RKK AZS Racibórz 117:55
(25:15; 36:9; 30:15; 26:16)
Pogoń Ruda Śląska: Jeleń 18, Łapot
10, Kuczera 14 (4x3), Mol 12, Komandzik 1, Sgodzaj 9, Bobrowski 16, Stankala 3, Goczok 0, Morawiec 4, Tomecki
14 (2x3), Wilkin 16 (2x3) Trener: Marcin
Cyran

szym bramkarzem okrzyknięto Marcina
Śmigałę z Jastrzębia Bielszowice.
– Wystartowały tu reprezentacje kilku
klubów z Rudy Śląskiej. Chłopcy pokazali dzisiaj, że potrafią się razem dobrze
bawić – mówił Krzysztof Rodzoch ze
Stowarzyszenia Razem dla Rudy Śląskiej, które także zaangażowało się
w organizację turnieju. – My jako stowarzyszenie chcemy wspierać wszelkie inicjatywy związane z rozwojem sportu
w mieście – podkreślał.
Tabela końcowa turnieju: 1. Wawel
Wirek, 2. Jastrząb Bielszowice, 3.
Urania Ruda Śląska, 4. Pogoń Ruda
Śląska, 5. ZS nr 5, 6. Slavia Ruda
Śląska

Zapasy

Dobre wyniki dziewcząt
ZKS „SLAVIA” Ruda Śląska zajął
pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej Mistrzostw Polski Młodziczek
w zapasach kobiet, które odbyły się
w dniach 6-8 grudnia w Raciborzu. Rudzianki przyjechały do Raciborza w jedenastoosobowym składzie, ale nie były
stawiane w roli faworytek, jednak cały

urok sportu polega na tym, że faworyt
nie zawsze wygrywa, a stara dewiza zapaśnicza głosi, że z każdym można wygrać.
Cała jedenastka naszych dziewcząt
zaprezentowała się znakomicie, dając
wielkie powody do zadowolenia zapaśniczej Slavii. Największą gwiazdą eki-
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Wędkarstwo

Wędkarskie
podsumowania
By podsumować rok kadencji, podyskutować o rozwoju koła oraz
uhonorować zasłużonych, zebrali się
w sobotę działacze i członkowie Koła PZW nr 92 Ruda Śląska KWK
HALEMBA. Walne zgromadzenie
wyborcze odbyło się w Szkole Podstawowej nr 15 na Halembie.
– Każdego roku spotykamy się, by
porozmawiać o tym, co zrobiliśmy
i jakie mamy plany na przyszłość –
mówił prezes koła Konrad Ciura. –
Koło rozwija się jeśli chodzi o młodzież. Wprawdzie nie mamy za dużo
wędkarzy w tym wieku – w naszym
gronie jest 26 kadetów, ale zdobywają oni coraz wyższe laury. Jeden
z naszych członków, Robert Mirek,
zajął trzecie miejsce w Spławikowych Mistrzostwach Polski Młodzieży U 14 i U 18, które zostały rozegrane w Poznaniu. Jest on naszą ogromną nadzieją na przyszłość – dodał.
W trakcie spotkania zebrani mogli
podziwiać trofea zgromadzone przez
Roberta Mirka.
– To był bardzo udany rok dla
mnie. Takich sukcesów jeszcze nie
miałem. To motywuje mnie do dalszej pracy. W przyszłości chciałbym
zawodowo zajmować się testowaniem sprzętu wędkarskiego. To jest
moje marzenie – mówił 13-latek.
Oprócz rozmów nie zabrakło tego
dnia odznaczeń. Złotą Odznakę
PZW z Wieńcami otrzymał Piotr Cebula. Srebrną Odznaką PZW uhonorowano Piotra Walacha. Za zasługi
w rozwoju wędkarstwa w okręgu
PZW Katowice doceniony został
Grzegorz Aleksa. Tytuł „Senior węd-

karstwa” dostali: Zdzisław Gerlach,
Norbert Kandziora, Ryszard Jarosz,
Marcin Kasperek, Klaus Loska, Tadeusz Plewko, Alfred Przygędza i
Stefan Roziński.
W niedzielny poranek natomiast
w auli szkoły muzycznej w Rudzie
Śląskiej-Nowym Bytomiu zebrali
się wędkarze z Koła nr 51. Odbyło
się tam bowiem zebranie sprawozdawcze, które było także momentem
podsumowań działalności koła oraz
okazją do odznaczenia zasłużonych
członków.
– Sytuacja koła jest stabilna. Prowadzimy dość intensywną gospodarkę zarybieniową. W sumie w tym roku do naszych stawów wpuściliśmy
ponad pięć i pół tony ryb różnych
gatunków – tłumaczy Joachim Klęczar, prezes koła. – Osiągnęliśmy też
dość duże sukcesy. Nasz kolega Maciej Białdyga został w tym roku mistrzem Polski w kategorii U 23. Brał
też udział w mistrzostwach świata
– dodaje.
Podczas zebrania odznaczenia
odebrali: Złotą Odznakę PZW – Józef Majrowski i Henryk Bębnowicz,
Srebrną Odznakę PZW – Stefan
Malkusz. Odznaki za zasługi w rozwoju wędkarstwa w okręgu katowickim otrzymali Józef Walczak i Maciej Białdyga.
– W wędkarstwie nic się nie zmienia. Trzeba chodzić na ryby z zadowoleniem. To jest sport, który wycisza i relaksuje – mówi Józef Majrowski, prawie czterdziestoletni
członek koła.
SH, RP

py z Rudy Śląskiej była zdobywczyni
tytułu Mistrzyni Polski Młodziczek
w zapasach kobiet w kategorii do 32 kg
Nicol Wiezner. Nicol wszystkie swoje
pojedynki wygrała zdecydowanie przed
czasem. Srebrny medal w kategorii do
62 kg wywalczyła Klaudia Krzykowska,
która swoim doskonałym występem zaskoczyła wszystkich. Brąz w kategorii
do 44 kg wywalczyła Karolina Stróżyk.
Nie jest to jedyny sukces, który odniosły w ten weekend zawodniczki ZKS-u

SLAVIA Ruda Śląska. Bardzo dobrze
zaprezentowały się one podczas Międzynarodowego Turnieju w zapasach
kobiet Czarny Bór Open. Turniej ten
z powodzeniem można określić
mianem „grudniowych mistrzostw
Europy”. Rudzianki po raz kolejny pokazały, że rywalizacja z najlepszymi
na kontynencie nie stanowi dla nich żadnego kłopotu. Brązowe medale wywalczyły: Emilia Pisula, Wiktoria Gregorczyk i Natalia Strzałka.
REKLAMA
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