
masakra!!! – pisała pod artykułem 
na Facebooku dotyczącym prac 
w tych miejscach jedna z Czytelniczek.

– Fajnie jest na Pordzika, teraz 
mamy autostradę... Jeździ tyle aut, 
może bramki założycie? – wtórował 
jej żartobliwie inny użytkownik Fa-
cebooka.

– Te remonty prowadzone są przez 
dwa podmioty – miasto Ruda Śląska 
i Kompanię Węglową. Od kilku lat 
prowadziliśmy rozmowy z Kompanią 
i dopiero teraz podjęła ona decyzję 
o rozbiórce wiaduktu leżącego w cią-
gu ulicy Katowickiej. Tak się złożyło, 
że w tym samym czasie rozpoczęła 
się planowana od dłuższego czasu 
rozbiórka wiaduktu na ulicy Tunkla 
– odpowiada Mariusz Pol z Wydzia-
łu Dróg i Mostów Urzędu Miasta 
w Rudzie Śląskiej. – Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że te prace są uciążli-
we, ale nawet wtedy, gdyby rozbiera-
ny był tylko jeden wiadukt, konieczne 
byłoby przeprowadzenie objazdów, 
bo wiadukty miały ograniczoną no-
śność – dodaje. 

Jak podkreślił urzędnik, przepro-
wadzenie objazdu inną ulicą niż Po-
rdzika nie było możliwe. – Nie było 
żadnej alternatywy. Jest to jedyna 
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Trwają remonty dróg

Dzień Dziecka
na rynku
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Najlepsi uczniowie
nagrodzeni
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Tydzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych trwa

REKLAMA

Prawie 37 mln zł, czyli ponad połowę wszystkich środków przeznaczo-
nych na inwestycje, zostanie spożytkowanych w tym roku na projekty dro-
gowe. I chociaż podjęte działania mają na celu zwiększenie komfortu po-
dróżujących samochodami, to kierowców widok drogowców przyprawia 
o zawrót głowy. Jak długo jeszcze będziemy zmuszeni stać w korkach?

Ulica Katowicka zostanie oddana do użytkowania w lipcu. Foto: SH

Już teraz kierowcy muszą uzbroić 
się w cierpliwość poruszając się po 
Kochłowicach i Bykowinie. W związ-
ku z prowadzonymi pracami przy 
rozbiórce wiaduktu na ulicy Tunkla 

oraz budową kanalizacji deszczowej 
w tym rejonie a także rozbiórką wia-
duktu na ulicy Katowickiej tworzą 
się ogromne korki. – Denerwować? 
To mało powiedziane !!! To jest jakaś 

droga, którą można było puścić ob-
jazd – tłumaczy.

Kierowcy przejeżdżający w rejo-
nie tych robót będą jeszcze musieli 
przez chwilę się pomęczyć.

– Prace na ulicy Katowickiej po-
trwają do lipca – poinformował nas 
Zbigniew Madej, rzecznik Kompanii 
Węglowej.

Jeszcze dłużej potrwają prace 
w ciągu ulicy Tunkla – rozbiórka 
wiaduktu powinna zakończyć się 
w listopadzie, a wykonanie kanaliza-
cji deszczowej w lipcu.

Ulicą Piotra Skargi nadal będą 
musieli dojeżdżać ci, którzy dotych-
czas przejeżdżali mostem na Ponia-
towskiego. Rozbiórka i budowa no-
wego obiektu potrwa do listopada. 
Przez chwilę na małe utrudnienia 
natkną się także mieszkańcy Halem-
by. W trakcie jednego z etapów bu-
dowy kanału deszczowego na ulicy 
Kłodnickiej osoby jadące od strony 
kopalni będą musiały wjechać w uli-
cę Brzechwy, która na czas remontu 
stanie się jednokierunkowa. W prze-
ciwnym kierunku pojazdy będą po-
ruszały się ulicą Kłodnicką, która 
także będzie wtedy częściowo jed-
nokierunkowa. Te objazdy powinny 

Przejdź metamorfozę!
Masz cały dom na głowie 

i zapomniałaś o sobie? 
Nie jesteś zadowolona ze swojego 

wyglądu i potrzebujesz zmiany? 
Przejdź metamorfozę! Rusza projekt 
„Bądź piękna z WR”. Na zgłoszenia 

czekamy do 29 maja. Na adres 
agnieszka.pach@wiadomoscirudzkie.pl 
wyślij swoje aktualne zdjęcie, dodaj 

parę zdań o sobie i powiedz jak 
możemy Ci pomóc. Zostaw też na 

siebie namiar telefoniczny. Do 
projektu wybierzemy cztery panie.

jednak obowiązywać tylko przez 
chwilę. Największe utrudnienia cze-
kają mieszkańców Goduli. Władze 
miasta ogłosiły przetarg na remont 
głównej drogi prowadzącej do tej 
dzielnicy – ulicy Karola Goduli. 
Termin składania ofert mija dzisiaj 
(28.05.). Prace w tym miejscu po-
winny rozpocząć się na przełomie 
czerwca i lipca, a potrwają do wrze-
śnia. Objazd w stronę Chebzia po-
prowadzony zostanie ulicą Joanny, 
Starą – która częściowo będzie jed-
nokierunkowa – i Pawła. W prze-
ciwnym kierunku ruchu kierowcy 
przejadą ulicą Goduli, która na czas 
remontu także będzie drogą w jed-
nym kierunku.

Chociaż remonty drogowe powo-
dują znaczne utrudnienia, to nie ule-
ga wątpliwości, że są niezbędne.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
remonty drogowe i wynikające z nich 
objazdy są uciążliwe, ale jest to je-
dyny sposób na podniesienie kom-
fortu użytkowników dróg – tłumaczy 
Barbara Mikołajek-Wałach, naczel-
nik Wydziału Dróg i Mostów.

A kierowcom nie pozostaje nic in-
nego jak uzbroić się w cierpliwość.

Sandra Hajduk

REKLAMA



Integracja z RZAZ-em Zapraszamy wszystkie ośrodki zaj-
mujące się osobami niepełnospraw-
nymi. Chcemy, aby osoby niepełno-
sprawne czuły się ważne i widziały 
jak wiele osób angażuje się w to, 
aby one czuły się dobrze. Chcemy 
też, aby mieszkańcy zapoznali się 
z niepełnosprawnością innych 
i przestali traktować ją jako coś 
dziwnego – podkreślała Joanna Na-
wa, dyrektor Rudzkiego Zakładu 
Aktywności Zawodowej.

A tym razem okazja do święto-
wania była wyjątkowa. Od lipca 
ubiegłego roku bowiem już cztery 
osoby wyszły na rynek pracy.

– Było trochę stresu, bo taka pra-
ca to nowi ludzie i nowe otoczenie, 
ale jest super. Jestem bardzo zado-
wolona z tego, że udało mi się od-
naleźć na otwartym rynku pracy 
i z samej pracy – mówiła obecna na 
festynie Bożena Polok.

– Chociaż już nie jesteśmy pra-
cownikami RZAZ-u, przyszliśmy, 
bo chcieliśmy serdecznie podzię-
kować tym, którzy pomogli nam 
wyjść na otwarty rynek pracy i spę-
dzić czas z osobami, z którymi 
współpracowaliśmy – dodał Mar-
cin Brożek.

Sandra Hajduk

Z okazji Tygodnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych Rudzki 
Zakład Aktywności Zawodowej 
zorganizował piknik integracyjny. 

Odbył się on w sobotę (24.05.) przy 
stadionie „Grunwaldu” w Halem-
bie. – Odprężenie i zabawa to głów-
ne cele organizacji tego festynu. 

W sobotę na pikniku nie zabrakło wspólnych tańców. Foto: SH
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Gala Osób Niepełnosprawnych

W poniedziałek (26.05.) uczniowie ZSS  
nr 4 w Bielszowicach przygotowali Galę 
Osób Niepełnosprawnych. W programie ar-
tystycznym wystąpili również uczniowie 
ZSS nr 2 i ZSS nr 3. – Po raz pierwszy włą-

Uczniowie ZSS nr 3 prezentują własny program artystyczny. Foto: MHS

Rodzinny festyn

Było przedstawienie o Jacku i Placku co 
ukradli księżyc, pokaz zapasów, malowanie 
twarzy, dmuchańce i szereg innych atrakcji – 
tak w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 im. św. 
Łukasza w Wirku obchodzono Dzień Godności 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Po raz pierwszy festyn odbył się w sobotę 
(24.05.). Dzięki temu wzięli w nim udział nie 

tylko podopieczni placówki, ale także 
ich rodzice i rodzeństwo.

– Aktywnie w przygotowania włą-
czyła się Rada Rodziców. Wiele punk-
tów to właśnie ich dzieło. Rodzice 
upiekli ciasto i stworzyli warsztat wy-
konujący kartki na zbliżający się 
Dzień Matki. Zorganizowali także sta-
nowiska, na których można zdobić 
ciasteczka i wiele innych atrakcji ga-
stronomicznych. Towarzyszy temu ry-
walizacja sportowa, która jest już tra-
dycją na naszych festynach – opowia-
dał Wiesław Jagielski, dyrektor Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 3 im. św. 

Łukasza w Rudzie Śląskiej.
Pogoda dopisała, a na twarzach dzieci wid-

niały ogromne uśmiechy. – To jest jedyny dzień 
kiedy dzieci zamiast na lekcjach spędzają czas 
bawiąc się. W dodatku mają one okazję przyjść 
z całą rodziną, a tak zawsze milej spędzić czas 
niż samemu – podkreślała Grażyna Stanek, któ-
ra pracuje w szkole. Sandra Hajduk

Nim rozpoczęto wspólne świętowanie, uczniowie wystawili przed-
stawienie o Jacku i Placku co ukradli księżyc. Foto: SH

Turniej Olimpiad Specjalnych
ki niemu mogą wyzwolić swoje 
emocje.  Spotkania na boisku pro-
wadzone są fair play, bo ich uczest-
nicy są niezwykle uczciwi w grach. 
A poza tym zawsze są oni wynagra-
dzani i oklaskiwani, co daje im 
mnóstwo pozytywnych emocji – 
mówiła Halina Ignor, Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. Osób Nie-
pełnosprawnych w Rudzie Ślą-
skiej. 

– Zamykamy Europejski Tydzień 
Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych i ten dzi-
siejszy turniej jest imprezą zamykającą, 
a jednocześnie dającą przepustkę kwalifika-
cyjną na letnie igrzyska olimpiad specjal-
nych, które odbędą się w Bydgoszczy – pod-
sumował Dariusz Wosz, Dyrektor Regio-
nalny Olimpiady Specjalne Polska Śląskie. 

Monika Herman-Sopniewska

W poniedziałek (26.05.) na stadionie 
,,Grunwaldu” rozegrano XII Regionalny 
Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. 
Jak co roku nie zabrakło potu, łez i silnych 
emocji. W tym roku wystartowało 14 ekip 
z całego województwa, w sumie 120 za-
wodników. – Sport dla osób niepełno-
sprawnych jest niezwykle ważny, bo to dzię-

Zacięcie sportowe i silne emocje towarzyszyły turniejowi.
 Foto: MHS

czyliśmy się w organizację Tygo-
dnia Godności Osób Niepełno-
sprawnych – tym bardziej to dla 
nas ogromne przeżycie. Cieszymy 
się, że możemy gościć tyle osób, 
które na co dzień pracują z osoba-
mi niepełnosprawnymi. Jako 
szkoła integrujemy się wspólnie 
z instytucjami i innymi szkołami, 
gdzie występuje problem niepeł-
nosprawności. A przy okazji ob-
chodzimy Dzień Matki – niezwy-
kle ważny dla naszych uczniów – 
mówiła Anna Wieloch, dyrektor 
ZSS nr 4 w Bielszowicach. A na 
przybyłych czekała loteria fanto-
wa, konkursy i sklepik pełen 

atrakcyjnych wyrobów. ZSS nr 4 w Bielszo-
wicach liczy ponad 110 uczniów, którzy 
w placówce uczą się na etapie szkoły podsta-
wowej i gimnazjum w 12 oddziałach.

  MHS

Szkolne inicjatywy  
w Salezjańskim Zespole Szkół  

Publicznych w Świętochłowicach
Nasza placówka jak wszystkie szkoły 

w Polsce ma m.in. za zadanie nauczyć 
swoich wychowanków języków obcych. 
Szkoły inwestują więc w najnowocze-
śniejszy sprzęt i oprogramowanie jak np. 
tablice multimedialne, multibooki, filmy 
do nauki języków. W naszej szkole jako 
priorytet traktuje się praktyczne wykorzy-
stanie wiedzy, które możliwe jest m.in. 
podczas wymian szkolnych ze szkołami 
partnerskimi. Pierwsza wymiana polska-
niemiecka zaistniała dzięki inicjatywie 
ówczesnego dyrektora szkoły – ks. Tade-
usza Rozmusa. Miało to miejsce w 2000 
r., kiedy to została nawiązana współpraca 
ze szkołą w Chemnitz. W następnych la-
tach szkoła wzbogaciła swoje 
kontakty o nowego partnera z Meerane. 
W międzyczasie odbyła się również wy-
miana uczniów ze Słowenii. W 2007 r. 
nawiązaliśmy współpracę z naszym obec-
nym partnerem niemieckim Rudolf Bran-
des Gymnasium z Bad Salzufen, z którym 
współpraca układa nam się bardzo dobrze. 
W tym czasie projekty realizowane były 
dzięki funduszom unijnym oraz Polsko-
Niemieckiej Współpracy Młodzieży, 
a przede wszystkim – Stowarzyszeniu 
Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

Nauka przez zabawę, zabawa przez naukę 
– czyli co zrobić, by uczeń polubił języki obce

Aby wzbogacić ofertę edukacyjną 
szkoły, w zeszłym roku gościliśmy w swo-
ich murach dwóch praktykantów z Turcji 
i Ukrainy w ramach międzynarodowego 
projektu Enter Your Future, realizowane-
go wspólnie z katowickim komitetem 
lokalnym międzynarodowej organizacji 
studenckiej AIESEC. Młodzi ludzie opo-
wiadali o swoich krajach po angielsku i tyl-
ko w tym języku można było się z nimi 
komunikować.

Na stałe wpisały się również w szkol-
ne kalendarium wyjazdy podczas ferii do 
Londynu. Uczniowie zwiedzają m.in. 
Cambridge, Oxford, Brighton czy Ha-
stings. Młodzieży najbardziej do gustu 
przypadają miejsca, w których rozrywka 
przeplata się z edukacją. – Pierwsza 
rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to 
Muzeum Historii Naturalnej, gdzie mo-
głam zobaczyć animowane modele dino-
zaurów i wiele innych fascynujących eks-
pozycji – komentuje Kinga (uczestniczka 
wyjazdu w 2012 r.). Z kolei dla Agaty 
najważniejszym punktem programu było 
spotkanie z celebrytami: – Wizyta w Mu-
zeum Figur Woskowych Madame Tussau-
d’s – to zdecydowanie numer jeden. Ale 
wartością samą w sobie była też możli-
wość spędzenia czasu wspólnie z gosz-
czącą nas brytyjską rodziną. I to właśnie 
nietypowa forma zakwaterowania jest 

corocznie charakterystycznym elemen-
tem wyjazdu, bowiem poprzez bliski 
kontakt z mieszkańcami Londynu mło-
dzież może nie tylko sprawdzić w prak-
tyce swoją znajomość języka, ale rów-
nież poznać życie codzienne i kulturę 
Brytyjczyków.

Inne językowe przedsięwzięcia, które 
nie zostały tutaj opisane, a cieszą się du-
żym uznaniem to m. in. 24-godzinny 
Maraton Językowy, Walentynkowy Kon-
kurs Języków Obcych, wycieczki przed-
miotowe do Wiednia, Berlina, wieloletni 
już Regionalny Konkurs Języka Nie-
mieckiego dla gimnazjalistów czy cieka-
we zajęcia pozalekcyjne w ramach pro-
jektu unijnego takie jak dziennikarstwo, 
które częściowo prowadzone jest rów-
nież w języku niemieckim. Inicjatyw jest 
tak wiele, że każdy z uczniów może zna-
leźć coś dla siebie. Nasi absolwenci zasi-
lają więc studenckie szeregi na kierun-
kach lingwistycznych, wyjeżdżają na 
zagraniczne staże, wykorzystują umie-
jętności językowe w codziennej pracy. 
I jak tu nie chcieć uczyć się języków ob-
cych?

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
Człowiek – najlepsza inwestycja

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Dużo zabawy, pokaz magii i wspólna dyskoteka – 
takie atrakcje czekają na dzieci 1 czerwca na placu 
Jana Pawła II. Na wspólną zabawę podczas Dnia 
Dziecka zapraszają MOSiR, Urząd Miasta i „Wiado-
mości Rudzkie”. 

Jak co roku Dzień Dziecka musi być obchodzony 
wyjątkowo. Nie inaczej będzie tym razem. Na miej-
skim rynku spotkamy się punktualnie o godzinie 
15.00. Gwarantujemy, że atrakcji nie zabraknie. Już 
na początku spotkania wybierzemy osobę w najlep-
szym przebraniu. Zwycięzca w poniedziałek (2.06.) 

będzie razem z pre-
zydent Grażyną 
Dziedzic sprawować 
władzę nad mia-
stem. Na placu Jana 
Pawła II na naj-
młodszych będą 
czekały trampoliny 
i dmuchane zamki. 
Każde z dzieci może 
liczyć też na śliczny 
makijaż. W połowie 
zabawy na poszuki-
wania czarodziej-
skich zwierzaków 
zaprasza Czarodziej 
Alkadiass. Oby wy-

czarował z kapelusza dużo królików. Na miejskim 
rynku nie zabraknie konkurencji sprawnościowych 
i konkursów z nagrodami.

Specjalnie na Dzień Dziecka „Wiadomości Rudz-
kie” przygotowały Grę Miejską „Mali Detektywi”. 
Do zabawy zapraszamy wszystkie dzieci, a szczegól-
nie te, które kochają zagadki i są bardzo spostrzegaw-
cze. Przyda się też dobra dedukcja, bo dla najmłod-
szych przygotowaliśmy gry i zabawy logiczne. Kto 
wie, może to właśnie wasza pociecha zostanie drugim 
Sherlockiem Holmesem? Zgłoszenia przyjmujemy na 

Legomania, czyli nowe przygody konstruktorów• 
Kreator mody, czyli jak powstają ubrania i kosti umy reklamowe?• 
Szpieg czy detektyw? Bardzo tajne półkolonie• 
Do you like ziemniaczki? Czyli półkolonie z angielskim• 
Czy Twoja rakieta zniknie w czarnej dziurze?• 
Jak matematyka płata fi gle i robi kawały• 
Inteligentny dom, czyli domowa fi zyka• 
Zostań gwiazdą, jak Violett a – zagraj w fi lmie i zdobądź sławę• 
UFO w kuchni – latające talerze i wybuchowe ciasto• 
Bank Gringott a, czyli po co ludzie wymyślili pieniądze?• 

Ruda Śląska ul. Kubiny 8
Zapewniamy opiekę, zajęcia programowe oraz pełne wyżywienie!

PROMOCYJNA CENA 379 zł
na hasło ,,Wiadomości Rudzkie”
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Święto dzieci w Rudzie Śląskiej

W zeszłym roku Gra Miejska dotyczyła segregacji odpadów. Foto: arch.

rynku (nie trzeba wcześniej deklarować uczestnictwa 
dziecka). Zabawa startuje o godzinie 17.00 i potrwa 
do 18.00. Uczestnicy będą samodzielnie wykonywać 
zadania i zbierać punkty. Ten, kto uzbiera ich najwię-
cej, otrzyma superrower! Dla tych, którzy zdobędą 
kolejne miejsca, też przygotowaliśmy atrakcyjne na-

grody, więc jest o co powalczyć. Żeby dziecko mogło 
wziąć udział w naszej Grze Miejskiej „Mali Detekty-
wi”, potrzebna jest zgoda rodziców. Oświadczenia 
będziemy mieć ze sobą. Wystarczy, że jeden z rodzi-
ców lub opiekunów podejdzie ze swoją pociechą do 
naszego stoiska i podpisze taką zgodę. Jeśli wasze 
dzieci same będą się bawić na miejskim rynku, prosi-
my, żeby takie oświadczenie przygotować już w do-
mu i dać dziecku do przekazania.   AP

Nie ma nic piękniejszego niż uśmiech 
dziecka. Na małych buziach powinien 
się malować każdego dnia w roku, a już 
szczególnie 1 czerwca. Zabierz swoją 
pociechę na największy plenerowy 
Dzień Dziecka w Zabrzu do Śląskiego 
Rancho! Dla naszych Czytelników ma-
my 5 biletów na wiele atrakcji. Jak 
otrzymać bilet? Wyślij SMS-a o treści: 
wiad.dd+imię  i nazwisko pod numer 
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT 
tj. 1,23 brutt o). Na SMS-y czekamy 
28.05.2014 do godziny 24.00. Bilet 
otrzyma co druga osoba. Prosimy 
o odbiór biletów do piątku do godzi-
ny 14.00.
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Festiwalowe Do-re-mi skotką w dłoni, a każdy występ uho-
norowany będzie pucharem. Mam 
nadzieję, że wszyscy będą się dobrze 
bawić – mówiła Izabela Fiszer, na-
uczycielka z Miejskiego Przedszkola 
nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, 
które jest organizatorem Festiwalu. 

W tym roku udział w imprezie 
wzięło około 130 dzieci, prezentując 
się od strony wokalnej, teatralnej, 
muzycznej czy tanecznej. Dodatko-
wo zaproszono gości specjalnych, ta-
kich jak zespół taneczny „Promycz-
ki”, teatralny „Moklandia” oraz ze-
spół muzyczny.

– Ten dzień jest niezwykle urokli-
wy. Cieszę się, że tak dużo osób 
uczestniczy w tej imprezie – podkre-
ślała Irena Danch, dyrektor MP  
nr 12.

– Nie wyobrażam sobie, by ten Fe-
stiwal się nie odbywał. Sprawia mi 
ogromną radość, gdy widzę jak dzieci 
dobrze się tu bawią – podkreślała Iza-
bela Fiszer.

Magdalena Szewczyk

Kolorowa, wesoła, artystyczna – 
tak można opisać imprezę, która od-
bywa się w Rudzie Śląskiej już od 7 
lat. W Miejskim Centrum Kultury, 21 
maja, odbył się Festiwal Artystycz-
no-Wokalny „Do-re-mi”, w którym 
udział biorą dzieci niepełnosprawne 

z oddziałów integracyjnych i specjal-
nych miejskich placówek.

– Jest nutka rywalizacji podczas 
Festiwalu, ale ogólnie wszystko od-
bywa się w radosnej i spontanicznej 
atmosferze. Każde dziecko biorące 
udział, wyjdzie stąd z dyplomem i ma-

Do artystycznej zabawy przyłączyły się także placówki z Zabrza i Chorzowa. Foto: MS
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97 Festiwal ojczyzn Od piątku (16.05.) trwał XV Festiwal Ma-
łych Ojczyzn w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Joanny von Schaffgotsch-Gryzik. Zabawy, 
konkursy i quizy przybliżają młodym uczniom 
śląską tradycję.

– Mała Ojczyzna jest bardzo często zapo-
mniana, a szkoda, ponieważ są to nasze korze-
nie. Wychodzimy z założenia, że powinny być 
pielęgnowane takie wartości jak gwara, trady-
cja i zwyczaje. Chcemy, by nasze pociechy po-
głębiały swoją wiedzę w tym temacie – tłuma-
czyła Joanna Muskus, nauczycielka w SP nr 3 
a także główna organizatorka Festiwalu.

W ramach Festiwalu uczniowie zmierzyli 
się między innymi w recytatorskim konkursie 
gwary śląskiej, konkursie wiedzy o Joannie 
von Schaffgotsch-Gryzik oraz w wielu zada-
niach plastycznych. Robert PołzońUczniowie musieli wykazać się wiedzą o patronce Szkoły Podstawowej nr 3. Foto: RP

Zosia nagrodzona
W Rudzie Śląskiej mamy poko-

lenie młodych artystów, którzy 
osiągają swoje pierwsze sukcesy. 
Zofia Topolska, 5-letnia wycho-
wanka Miejskiego Przedszkola nr 
31 w Bykowinie, zajęła I miejsce 
w Śląskim Konkursie Plastycznym 
„W słońcu i deszczu...” – II Impre-
sje Śląskie, organizowanym przez 
dyrektora Miejskiego Przedszkola 
nr 5 w Tychach pod patronatem 
Śląskiego Kuratora Oświaty. Na 
konkurs wpłynęło 221 prac z 14 
śląskich miast. Zadaniem uczestni-
ka było zaprezentowanie w swojej 
pracy tego, co uważa za najpięk-
niejsze i ciekawe w swoim rodzin-
nym mieście, czyli krajobrazu ślą-
skiego, zabytków, treści nawiązu-
jących do historii, tradycji regio-
nalnej, czy zwyczajów. – Nasza 
Zosia namalowała pastelami ma-
szerującą orkiestrę górniczą. Pra-
cę zatytułowaliśmy „Pobudka”, 
mając na myśli orkiestrę budzącą 
mieszkańców Rudy Śląskiej w bar-
bórkowe święto – informowała 
Anna Walkiewicz, nauczycielka 

Zosi. – Wykonaniu pracy dzielnie 
kibicowała mama Zosi – dodała.

Rozdanie nagród połączone  
z występami dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 5 w Tychach odby-
ło się 12 maja. Gratulujemy Zosi 
i życzymy kolejnych, plastycznych 
sukcesów!

Magdalena Szewczyk

Zosia Topolska wraz z nauczycielką Anną Wal-
kiewicz. Foto: MS

Na piknik po zdrowie wadzane były przez osiem godzin. – Do 
naszej inicjatywy włączyło się także 
mnóstwo firm i stowarzyszeń. Dzięki nim 
można również zbadać tlenek węgla 
w płucach, dowiedzieć się jak za pomo-
cą makijażu permanentnego zrekonstru-
ować sutek bądź brew i jak należy badać 
piersi, a także skorzystać z porad kosme-
tycznych oraz dietetycznych – opowia-
dała Paulina Pitrowska z Fundacji „Unia 
Bracka”, koordynatorka akcji. – Próbu-
jemy zwrócić uwagę na to, że najważ-
niejsze jest regularne badanie się. W mo-
mencie kiedy dbamy o siebie, tak na-
prawdę dbamy o całe nasze rodziny – 
podkreślała.

Chętnych do zbadania się czy zasię-
gnięcia porad nie brakowało.

– Zmierzyłam już ciśnienie i poziom 
cukru a także skorzystałam z porad die-
tetyka. Badania przyszłam zrobić z sio-
strą. Takie akcje są bardzo potrzebne, bo 
ludzie siedzą w domu i często nie wiedzą 
jak dbać o zdrowie i gdzie się udać po 
poradę – mówiła Janina Duda.

Sandra Hajduk

Panie mogły skorzystać m.in. z bez-
płatnych badań USG piersi i mammo-
grafii, dla Panów przygotowano stano-
wiska z badaniami spirometrii, pomiaru 
ciśnienia i cukru, a najmłodsi mieli oka-
zję osobiście sprawdzić co kryje wnętrze 
karetki oraz przejść krótki instruktaż 

z udzielania pierwszej pomocy. Z okazji 
Dnia Matki, w Centrum Handlowo-Ro-
zrywkowym Ruda Śląska Plaza, Funda-
cja „Unia Bracka” w sobotę (24.05.) już 
po raz drugi zorganizowała piknik zdro-
wotny pod nazwą „Zdrowa Mama to 
szczęśliwa Rodzina”. Badania przepro-

Na specjalnych stanowiskach można było zbadać ciśnienie i poziom cukru we krwi. Foto: SH
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Współpraca z III sektorem
Miasto rozpoczyna konsulta-

cje Programu Współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2015. Organi-
zacje pozarządowe z Rudy Ślą-
skiej swoje propozycje do pro-
jektu Programu Współpracy 
mogą zgłaszać za pośrednic-
twem poczty tradycyjnej  
lub poczty elektronicznej  
(um_ngo@ruda-sl.pl) do 31 lip-
ca 2014 r.

Pomocny policjant
Komenda Miejskiej Policji 

w Rudzie Śląskiej informuje, że 
do 31 maja przyjmowane są 
zgłoszenia do VII edycji ogólno-
polskiego konkursu pod nazwą 
„Policjant, który mi pomógł”, 
służącego wyróżnieniu policjan-
tów, którzy w szczególny sposób 
działają na rzecz ochrony ofiar 
przemocy domowej. Zgłoszenia 
można nadsyłać za pomocą elek-
tronicznego formularza (poli-
cjant.niebieskalinia.pl), podając: 
dane kontaktowe zgłaszającego, 
dane policjanta, którego chcieli-
byście Państwo wyróżnić oraz 
uzasadnienie tego wyboru.

Przekazano klucze
23 maja, o godzinie 10.00, 

w Sanktuarium Matki Bożej 
z Lourdes w Kochłowicach od-
prawiono mszę świętą w intencji 
niepełnosprawnych mieszkańców 
Rudy Śląskiej, ich rodzin i opie-
kunów. Po nabożeństwie odbyło 
się spotkanie integracyjne na te-
renie Domu Pomocy Społecznej 
Sióstr Miłosierdzia św. Karola 
Boromeusza w Kochłowicach, 
podczas którego przekazano oso-
bom niepełnosprawnym Klucz 
do Bram Miasta.

W SKRÓCIEW rodzinie siła
Przede wszystkim rodzinnie było 

w czwartek (22.05.) w ogrodzie Miej-
skiego Centrum Kultury im. Henryka 
Bisty, gdzie z okazji Dnia Rodziciel-
stwa Zastępczego odbył się festyn 
rodzinny.

– Od wielu lat rodzicielstwo zastęp-
cze jest oczkiem w głowie naszego 
miasta. Ciągle szukamy rodzin za-
stępczych, jednak ze względu na to, że 
trzeba spełniać pewne wymogi, nie 
każdy może taką rodziną zostać – tłu-
maczył Krystian Morys, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rudzie Śląskiej. – Oczywi-
ście nie jest to decyzja łatwa. Ważny 
w tym procesie jest szereg uregulo-
wań prawnych. Ponadto te dzieci nie-
jednokrotnie wymagają leczenia czy 
wsparcia psychologicznego. Rodzic 
zastępczy bierze na siebie całokształt 
tych obowiązków. Zachęcam jednak 
to tego, by podjąć się takiej misji – 
dodał. W tym wyjątkowym dniu po-
dziękowano tym, którzy już zdecydo-

wali się jej podjąć. A ich w Rudzie 
Śląskiej nie brakuje. Na terenie mia-
sta funkcjonuje 220 rodzin zastęp-
czych.

– Dzieci przede wszystkim mają 
prawo do szczęśliwego dzieciństwa. 
Dlatego też wszystkim rodzinom za-
stępczym bardzo dziękuję za to, że da-
ją im tyle szczęścia – podkreślała pre-
zydent miasta Grażyna Dziedzic.

Rodziny zastępcze zostały uhono-
rowane specjalnymi dyplomami. Jak 
podkreślali jednak rodzice, nie dyplo-
my a szczere uśmiechy dzieci są dla 
nich najważniejsze i dają motywację 
do dalszych działań.

– Bardzo długo czekaliśmy na 
dziecko. Dopiero dziewięć lat po ślu-
bie urodził nam się syn. Gdy on dora-
stał, powróciła do nas myśl o posia-
daniu kolejnego dziecka. Postanowi-
liśmy stworzyć rodzinę zastępczą 
i spełnić nasze marzenia – opowiada-
ła Joanna Pakura. – Zdarzają się 
wzloty i upadki, ale więcej jest tych 

radosnych chwil. Dzieci dają po pro-
stu dużo radości – zapewniała.

Festyn był okazją, by dorośli wy-
mienili się doświadczeniami. Na naj-
młodszych natomiast czekał szereg 
atrakcji. Dmuchańce, malowanie 
twarzy, rzut do celu czy zabawy 

z chustą klanza – to tylko 
niektóre z nich. Najwięcej emocji 
wywołały jednak występy muzykują-
cych rodzin. Na scenie zaprezentował 
się także gość specjalny – Bernadeta 
Kowalska.

Sandra Hajduk

W trakcie festynu  swoje talenty zademonstrowały także rodziny zastępcze. Foto: SH
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Festynowa zabawa
W piątek (23.05.) w wir świetnej 

zabawy wciągnięci zostali mieszkań-
cy Bielszowic. Właśnie tam odbył się 
kolejny z festynów zorganizowanych 
w ramach obchodów 55-lecia Rudy 
Śląskiej. Podczas imprezy, która od-
była się w Parku Strzelnica, rudzianie 
mogli wziąć udział m.in. w biegach 
rekreacyjnych. Była również możli-
wość pomocy czteroletniej Andżelice, 
która urodziła się bez kości piszczelo-
wej w lewej nodze.

Festyn, podobnie jak podczas zaba-
wy w Nowym Bytomiu, rozpoczęły 
biegi rekreacyjne organizowane przez 
Augusta Jakubika.

– Jest dziś z nami duża grupa, która 
startowała w pierwszym biegu. Z tego 
co widzę, przyszło dziś biegać też wię-
cej rodzin niż tydzień temu. Taka for-
ma spędzania wolnego czasu robi się 
coraz bardziej popularna – mówił 

rudzki ultramaratończyk. O muzycz-
ną oprawę festynu zadbał zespół Ka-
meleon oraz  muzycy z zespołu Ści-
gani.

– Dobra pogoda, wspaniali i chętni 
do zabawy ludzie to przepis na dobrą 
zabawę podczas festynu. Myślę, że te 
śląskie szlagiery, które gramy, bardzo 
podobają się podczas festynów. W re-
pertuarze mamy jeszcze inne piosen-
ki, jednak te śląskie utwory muszą się 
pojawić – tłumaczyła Agnieszka Stec, 
wokalistka zespołu Kameleon.

– Mamy bardzo wielu wiernych  
i wspaniałych fanów wśród rudzian. 
Podczas wakacji jeszcze nie raz za-
gramy w Rudzie Śląskiej więc myślę, 
że każdy gdzieś znajdzie miejsce by 
móc przyjść i nas posłuchać – mówił 
Paweł Ambroziak z zespołu Ścigani.

Mieszkańcy Bielszowic obecni na 
festynie mogli wspomóc także czte-

roletnią Andżelikę, by ta wyjechała 
do Stanów Zjednoczonych na opera-
cję wydłużania nogi. Jedną z naj-
większych atrakcji okazał się koń, 
który obwoził dzieci na rzecz Andże-
liki. – Świetna zabawa, dużo słońca 
i muzyki – czego chcieć więcej? Faj-

nie że przyszli wszyscy znajomi z oko-
licy. Mogliśmy razem pośpiewać 
i zrelaksować się. Wybiorę się na ko-
lejny taki festyn – zapewniał pan Ta-
deusz, obecny na festynie mieszka-
niec Bielszowic.

Robert Połzoń
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Każdy z festynów z okazji 55-lecia miasta rozpoczynają rodzinne biegi. Foto: RP
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Młodzieżowa Rada z logo

– Konkurs ogłosiliśmy na początku 
roku. Otrzymaliśmy około 30 projek-
tów. W trakcie sesji wybraliśmy trzy 
z nich. Następnie na Facebooku uru-
chomiliśmy głosowanie. Wygrał ten 
projekt, który uzyskał największą licz-
bę polubień  –  tłumaczyła Aleksan-
dra Kusiak, przewodnicząca Mło-
dzieżowej Rady Miasta.

Zwycięzcą konkursu został 16-letni 
Robert Smentek z ZSO nr 3.

– Tworząc logotyp kierowałem się 
tym, co poradził mi tata. Mówił, że 
logo musi być nowoczesne i proste, 

a także powinno opierać się na skoja-
rzeniu. Mnie Ruda Śląska kojarzy się 
z wiewiórką i to właśnie ją wykorzy-
stałem tworząc logo – mówił Robert. 
– Bardzo cieszę się z tego, że udało mi 
się wygrać – dodał.

Na drugim stopniu podium znalazł 
się projekt Dagmary Rzadkowskiej 
z ZSO nr 1, a na trzecim Dominika 
Piaseckiego z Gimnazjum nr 12.

– Teraz mamy znak, który stanie się 
naszym symbolem i nas zjednoczy – 
podsumowała Aleksandra Kusiak.

Sandra Hajduk

W trakcie czwartkowej sesji MRM nagrodę za najlepsze logo odebrał Robert 
Smentek (po prawej). Foto: SH

W czwartek (22.05.) po raz kolejny spotkała się Młodzieżowa Rada Miasta. W trak-
cie obrad wręczono nagrody zwycięzcy konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miasta.
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W niedzielę zagłosowano do Pe 

Wg. danych przekazanych przez przed-
stawicieli Państwowej Komisji Wyborczej, 
PO zdobyła w skali kraju w wyborach do 
Europarlamentu 32,13% głosów, PiS – 
31,7%, koalicja SLD-UP – 9,44 % głosów, 
Nowa Prawica – 7, 15 %, a ostatnia z partii 
jakie przekroczyły wyborczy próg – PSL, 
uzyskała poparcie 6,80 % wyborców.

Tym samym PO i PiS zdobyły po 19 
mandatów, SLD – 5, po 4 Nowa Prawica i 
PSL. W województwie śląskim niekwestio-
wanym liderem okazał się Jerzy Buzek, 
który zdobył ponad 250 tysięcy głosów. 
Znacznie mniej pond 118 tysięcy dostał Bo-

lesław Piecha z PiS-u. Ogromnym zasko-
czeniem jest wynik Janusza Korwina-Mik-
ke, który otrzymał prawie 68 tysięcy gło-
sów. Czwarty na liście plasuje się  Adam 
Gierek z SLD-UP, na którego zagłosowało 
ponad 56 tysięcy wyborców. Wśród wiel-
kich przegranych wymienia się Izabelę 
Kloc, Kazimierza Kutza, Krystynę Szumi-
las, Tomasza Adamka.  W Rudzie Śląskiej 
uprawnionych do głosowania było ponad 57 
tysięcy osób, zagłosowało ponad 11 tysięcy 
osób, frekwencja wyniosła 20,25%. W ca-
łym województwie śląskim frekwencja wy-
niosła niewiele więcej, bo 23,79%. MHS

Frekwencja w niedzielnych wyborach do europarlamentu w kraju wyniosła 23,82%.  Foto: SH

W niedzielę (25.05.) głosowano w wyborach do Parlamentu europejskiego. Frekwencja raczej nie 
dopisała, a w całej historii Parlamentu europejskiego mówi się o jednym z najgorszych jej wyników.

Pod znakiem bajek upłynęło spotka-
nie 37 nauczycieli i uczniów z dziewię-
ciu krajów partnerskich na Teneryfie. 
Wizyta to efekt współpracy międzyna-
rodowej w ramach projektu Comenius. 
Trwała ona od 16 do 21 maja, a na eg-
zotyczną wyspę przyjechali przedsta-
wiciele szkół podstawowych z Włoch, 
Bułgarii, Rumunii, Grecji, Cypru, Tur-
cji i z wyspy Reunion. Koordynatorem 
projektu była Szkoła Podstawowa nr 13 
w Rudzie Śląskiej.

Projekt odbywał się pod nazwą 
„Świat w oczach dzieci”, zaś tematem 
kolejnej wizyty były baśnie różnych 
narodów. Uczestnicy projektu mieli 
okazję obejrzeć przedstawienie pt. 
„Królewna Śnieżka”. Wszystkie kraje 
zaprezentowały prace plastyczne swo-
ich uczniów na wystawie. Wyjazd był 
także okazją do zwiedzania szkoły, 
miejscowości La Orotava i La Laguna, 
a także obejrzenia Hiszpanii z wysoko-
ści najwyższej góry El Teide (3700 m), 
która jest wygasłym wulkanem.

– W czasie wizyty nawiązaliśmy no-
we znajomości, zapoznaliśmy się z kul-
turą i historią Wysp Kanaryjskich – 
podkreśla Barbara Galwas ze Szkoły 
Podstawowej nr 13 w Rudzie Śląskiej, 
koordynatorka projektu Comenius.

SH

Z baśniami 
na Teneryfę
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INTERWENCJE

Zalegający problem
– Mieszkam w bloku przy ulicy 

Magnolii i z przykrością muszę 
stwierdzić, że firma odbierająca 
odpady z naszego rejonu nie wy-
wiązuje się ze swoich zobowiązań 
wobec mieszkańców. Przez dłuższy 
czas odpady z naszych śmietników 
nie zostały odebrane. Kosze prze-
pełniły się, a śmieci, które już się 
w nich nie mieściły, porozrzucane 
były wokół śmietnika. To jest skan-
dal i ten problem powinno się jakoś 
rozwiązać – mówiła dzwoniąc do 
redakcji pani Krystyna. 

Od 1 lipca 2013 r. odpady komu-
nalne z poszczególnych posesji od-
biera firma wyłoniona w drodze 
przetargu przez gminę. Rejon ulicy 
Magnolii obsługuje firma Tonsme-
ier Południe Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 
33. Pracę przedsiębiorstwa monito-
ruje jednak Urząd Miasta, który jest 
zleceniodawcą usługi. To właśnie 
do rudzkiego magistratu zwrócili-
śmy się z prośbą o sprawdzenie sy-
tuacji.

– Od początku 2014 roku miesz-
kańcy interweniowali w sprawie 
tego placyku gospodarczego dwa 

razy (3 lutego oraz 25 kwietnia). 
Interwencje te w dniu ich zgłosze-
nia zostały przekazane przedsię-
biorcy. W ramach kontrolowania 
przedsiębiorcy z wykonywania 
zgłoszonych interwencji stwierdzo-
no podczas wizji w terenie w dniach 
4 lutego i 29 kwietnia, że zalegają-
ce odpady zostały wywiezione – 
wyjaśnia Ewa Wyciślik, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Mia-
sta w Rudzie Śląskiej.

– Zgodnie z Regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na tere-
nie Miasta Ruda Śląska, odpady 
komunalne powstałe na nierucho-
mościach wielorodzinnych odbie-
rane są z następującą częstotliwo-
ścią: odpady zmieszane – dwa razy 
w tygodniu, odpady segregowane – 
jeden raz w tygodniu, odpady wiel-
kogabarytowe – jeden raz w tygo-
dniu – dodaje. Ich zaleganie na 
placyku gospodarczym, jak wytłu-
maczyła nam Ewa Wyciślik, może 
być spowodowane zbyt małą liczbę 
kontenerów.

– Minimalną pojemność pojem-
ników na niesegregowane (zmie-

Mieszkańcy bloku przy ulicy Magnolii skarżą się, że z terenu ich posesji nie są odbierane czasem śmieci.
 Foto: SH

Chociaż nowy system odbioru odpadów obowiązuje już od ponad dzie-
sięciu miesięcy, to wciąż zdarzają się usterki w jego funkcjonowaniu. Z jed-
ną z nich mierzą się mieszkańcy bloku przy ulicy Magnolii 12-14 w Rudzie 
Śląskiej-Rudzie, skąd przez jakiś czas nie były odbierane odpady.

szane) odpady komunalne na tere-
nie nieruchomości, na której za-
mieszkują mieszkańcy, należy do-
stosować do ilości wytwarzanych 
odpadów, którą ustala się na pod-
stawie liczby osób zamieszkują-
cych na danej nieruchomości oraz 
częstotliwości odbioru odpadów 
opisanej w Regulaminie utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie 
miasta Ruda Śląska. W przypad-
ku, gdy przy zachowaniu ww. czę-
stotliwości odbierania odpadów 
komunalnych odpady zalegają 

wokół pojemników, właściciel nie-
ruchomości winien złożyć w Urzę-
dzie Miasta wniosek o doposaże-
nie placyku gospodarczego w do-
datkowe kontenery do gromadze-
nia odpadów komunalnych – tłu-
maczy Ewa Wyciślik. – Wszystkie 
interwencje mieszkańców przeka-
zywane są przedsiębiorcy odbie-
rającemu odpady komunalne na 
terenie miasta Ruda Śląska jesz-
cze w dniu ich zgłoszenia – zazna-
cza.

Sandra Hajduk

– Jestem mieszkańcem Starego Osiedla 
w dzielnicy Ruda. Co wieczór przecha-
dzam się po okolicy i mam wrażenie, że 
biegają po niej bezpańskie psy. Zastana-
wia mnie, czy są one z pobliskiego schro-
niska? Ciekawi mnie też, czy w tej okolicy 
nie pojawiają się częstsze zgłoszenia ta-
kich sytuacji. Jeśli tak, to trzeba coś z tym 
zrobić – mówi pan Jakub, mieszkaniec 
dzielnicy Ruda.

Pytanie w tej sprawie skierowaliśmy do 
Straży Miejskiej: – Informuję, że wystąpi-
liśmy z pytaniem do Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami „Fauna”, z którym Mia-
sto ma podpisaną umowę na „Realizację 
programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska”. 
Towarzystwo poinformowało, że w okresie 
ostatnich kilku tygodni nie odebrało żad-
nych zgłoszeń od mieszkańców „Starego 
Osiedla” ani z sąsiednich okolic dotyczą-
cych występowania bezdomnych psów – 
mówi Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Jed-
nocześnie nadmieniam, że z uwagi na bli-
skie sąsiedztwo schroniska mieszkańcy ww. 
rejonu są na tyle wyczuleni, że pojawienie 
się na terenie miasta psa pozostawionego 
bez opieki budzi natychmiastowe zaintere-
sowanie, a w następstwie zgłoszenie infor-
macji do TOZ „Fauna” lub do Straży 
Miejskiej – dodaje.

*  Z redakcyjnej skrzynki
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Sentyment na kółkach

W dzielnicy Ruda nie ma chyba osoby, która by nie widziała samochodu Janu-
sza Skrobka. Trzydziestosiedmioletni Zaporożec to dla jego właściciela nie tylko 
maszyna, ale i symbol pełen historii i sentymentu.

– Jak stał się Pan szczęśliwym po-
siadaczem tego auta?

– Moi rodzice zbierali pieniądze na 
ten samochód. Gdy wróciłem z woj-
ska poinformowali mnie, że zgroma-
dzili sumę ponad trzydziestu tysięcy 
złotych. W tej cenie w 1977 roku 
można było kupić tylko trzy auta: ma-
lucha, Trabanta i Zaporożca. Z tych 
samochodów Zaporożec wydawał 
się najbardziej wygodny, dlatego też 
moi rodzice zdecydowali się na nie-
go.

– Zaporożce to auta, które słyną 
z prostoty i niezawodności. Jakie 
jest Pana zdanie na ten temat?

– Wszyscy się śmieją i nazywają 
ten samochód „Zemstą Stalina”. Jed-
nak z tym samochodem człowiek nie 
ma większych problemów, można do-
słownie naprawić go na kolanie. Po 
tych wszystkich latach widać na nim 
ząb czasu, jednak prostota konstrukcji 
skrzyni biegów oraz silnika sprawia, 
że mechanika nie przysparza kłopo-
tów.

narzekać na komfort w samochodzie. 
Na pewno może problemem być ha-
łas, który utrzymuje się we wnętrzu 
auta podczas jazdy. Jednak jak na sa-
mochód z taką historią, jestem z nie-
go zadowolony.

– Co zalicza Pan do największych 
wad i zalet Zaporożca?

– W dzisiejszych czasach jest to sa-
mochód, który ma swoje wady takie 
jak wysokie spalanie i brak wykorzy-
stania całej pojemności silnika. Jest 
też jednak bardzo wygodny oraz pro-
sto skonstruowany, co bardzo ułatwia 
życie.

– Czy myślał Pan kiedyś o jego 
sprzedaży?

– Jestem już starszy i nie jest mi 
najłatwiej dalej dbać o niego w ta-
kim stopniu jak za młodu. Jednak 
nie chciałbym go nikomu sprzeda-
wać. Ojciec kupił ten samochód, 
niestety niewiele się nim nacieszył, 
ponieważ rok po kupnie zmarł. Ja 
dostałem to auto w prezencie. 
Wiem, że jest on efektem wielu wy-
rzeczeń, na które musieli się zdobyć 
moi rodzice, by w tamtym okresie 
go kupić. To auto odwdzięczyło mi 
się też przez te wszystkie lata gdy 
nim jeździłem. Nigdy przez ten czas 
mnie nie zawiodło. By się za niego 

odwdzięczyć, zawsze gdy z żoną je-
chaliśmy na jakieś wyjazdy lub wy-
cieczki, to zabieraliśmy ze sobą mo-
ją mamę.

– Ten Zaporożec już na trwałe 
wpisał się w historię rodziny?

– Gdy otwiera się album, ten Zapo-
rożec jest widoczny na większości 
fotografi i rodzinnych. Zamknięta 
w nim jest historia już prawie trzech 
pokoleń. Praktycznie był on obecny 

– Jednak by auto tak dobrze wy-
glądało po latach, trzeba było o nie-
go dbać.

– Mówi się, że ludzie, którzy nie 
dbają, są w stanie zajechać nawet 
czołg. Zaraz po tym jak dostaliśmy 
z ojcem ten samochód, razem go ser-
wisowaliśmy wszystkimi – jak na 
tamte czasy – dostępnymi środkami. 
Do tego musi dochodzić systematycz-
ne dbanie takie jak regularne przeglą-
dy i wymiana płynów.

– Ten samochód był często uży-
wany?

– Dużo tym autem jeździłem po 
Polsce. Jego przebieg dochodzi do 
400 tysięcy. Dwa liczniki już przeszły 
i teraz leci już trzeci. Teraz poruszam 
się nim tylko po terenie Rudy Ślą-
skiej, najczęściej do pracy czy skle-
pu. 

– Jak ten samochód odnajduje 
się w dzisiejszych realiach?

– Na pewno jego czterobiegowa 
skrzynia uniemożliwia szybką jazdę. 
Dobre drogi sprawiają, że nie można 

 Foto: RP 

POLECAMY...
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Karolina Korwin Piotrowska
Ćwiartka raz
„Ćwiartka raz” to zaproszenie do wspól-

nej podróży sentymentalnej przez wyjątkowe 
ćwierćwiecze w wolnej Polsce. To subiektywny 
przegląd tego, jakie zmiany zaszły w popkultu-
rze, świadomości i gustach. 

„Ćwiartka raz” to opowieść o ludziach i cza-
sach przez pryzmat ich aktywności, również 
medialnej. To odkrywanie, jak wolność, tech-
nologia i prawa rynku odmieniają sposób my-
ślenia, mówienia i konsumowania. Jak zmie-
niają się bohaterowie mediów i ich odbiorcy. 

„Ćwiartka raz” to wreszcie rachunek zysków 
i strat. A raczej uświadomienie konsekwencji 
słów, czynów, wyborów, których w dobie elek-
tronicznych mediów nie da się wymazać albo 
wymazywać nie wolno. 

25 lat temu stało się coś kosmicznie faj-
nego. Coś, co było jak Boże Narodzenie w 
lecie, co teraz banda lansowanych medialnie 
baranów z różnych politycznych opcji, którzy 
zasmradzają mi rzeczywistość, chce ubrudzić 
szambem i zawłaszczyć. Dlatego ta książka na 
pewno nie jest o nich. 

Ta książka jest, rzecz jasna, o mnie, ale 
przede wszystkim o tym, co przez te 25 szalo-
nych lat ukształtowało mnie w kraju nad Wi-
słą jako osobę, która teraz, siedząc w swoim 
mieszkaniu kupionym na kredyt, który spłacać 
będę do śmierci, pisze na hipsterskim kompu-
terze, przedstawiając bezczelnie subiektywną 
wersję świata. Mojego świata. Filmów, piose-
nek, płyt, książek, gazet, komiksów, progra-
mów telewizyjnych i radiowych, gadżetów, 
diet, nałogów, celebrytów, gwiazd i innych 
zjawisk…”

Karolina Korwin Piotrowska

PRZYJMUJEMY:
2 czerwca – KATOWICE
3 czerwca – RUDA ŚLĄSKA i ZABRZE
4 czerwca – TYCHY
5 czerwca – RACIBÓRZ i KĘDZIERZYN KOŹLE 

3 czerwca 2014 
– RUDA ŚLĄSKA

przy każdej ważniejszej okoliczności 
w moim życiu.

– Jakie będą dalsze losy Zaporoż-
ca?

– Dostałem propozycję od ludzi 
współpracujących z Muzeum PRL-u. 
Nie wiem jeszcze co z tego wyjdzie, 
ale jest możliwość, że kiedyś znajdzie 
się tam dla niego miejsce.

– Dziękuję za rozmowę.
Robert Połzoń

Z okazji Twego święta, Mamo, życzę Ci zdrowia, 
sił i codziennej radości wraz ze słowami największej 
wdzięczności. Za wszystkie dla mnie trudy i starania 

składam Ci dzisiaj podziękowania. 
Dla najukochańszej mamy Marii Michalik od córki Oli.

* * *
Abyś zawsze przy nas była, najpiękniejsza i jedyna, 
mądra, dobra, ukochana, taka bliska nasza Mama. 

Dużo Mamie mówić miałyśmy, lecz gdy biegłyśmy – 
zapomniałyśmy. Więc Mamusiu nadstaw uszka i zapytaj 
się serduszka, niech Ci powie jego bicie, że kochamy Cię 

nad życie. Kochanej mamie Bogusławie Marti n 
życzą córki Izabela i Teresa.

* * *
Dla najukochańszej mamy Teresy Fojk.

Żadne słowa nie oddadzą tego, 
kim dla nas jesteś. Żaden płomień nie 

strawi naszego do Ciebie uczucia. 
Żaden człowiek nie zrobił dla nas tyle, 

ile Ty dla nas zrobiłaś. Kochamy Cię 
Mamo i za wszystko po stokroć 

dziękujemy –  Jola i Kasia

* * *

Irenie Wyciślik
z okazji Twego święta, Mamo, życzę Ci 
zdrowia, sił i codziennej radości wraz 
ze słowami największej wdzięczności. 
Za wszystkie dla mnie trudy i starania 

składam Ci dzisiaj podziękowania!
córka Asia

* * *
Mamy dla Ciebie bukiet życzeń nasza Mamo ukochana, 

niech Twa buzia będzie zawsze tylko roześmiana. 
Niech Ci szczęście oraz zdrowie nieustannie dopisują, 

niech się Twoje marzenia w każdym dniu realizują. 
Z okazji pięknego święta, dla Ciebie Mamo 

– od córek Ilony i Ewy.

NASZYM KOCHANYM MAMOM...



Dni Otwarte

Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do Zespołu Szkół nr 2 
Specjalnych. W czwartek (29.05.) 
odbędą się tam Dni Otwarte, w go-
dzinach od 9.00 do 12.30. W progra-
mie między innymi pokaz dogotera-
pii, spotkania i zabawy integracyjne 
w plenerze, turnieje oraz mecz piłki 
nożnej.

Dzień Dziecka w Rudzie
1 czerwca, specjalnie dla tych 

najmłodszych, w Miejskim Centrum 
Kultury wystawiony zostanie spek-
takl „Księżniczka na ziarnku gro-
chu”, w wykonaniu aktorów Teatru 
„Fabryka kultury”. Rozpoczęcie wi-
dowiska o godzinie 17.00. Bilety 
można zakupić w kasach MCK-u 
w cenie 15 zł. Natomiast w Domu 
Kultury w Bielszowicach spotkanie 
oko w oko z magią. 1 czerwca odbę-
dzie się tam „Magiczne Show iluzji 
na wesoło”. Start – godzina 16.00. 
Koszt biletu wynosi 10 zł.

Film z DKF
To kolejna prelekcja Dyskusyjnego 

Klubu Filmowego w KaFe „In-nI”. 
W środę (28.05.) o godzinie 17.30 
w kinie „Patria” wyświetlony zosta-
nie fi lm „Seks, narkotyki i podatki”, 
przedstawiający historię dwóch eks-
centryków, którzy spotykają się na 
studiach i zaprzyjaźniają, co skutkuje 
założeniem jednego z najbardziej do-
chodowych biur podróży w Skandy-
nawii. Zapraszamy na duński dramat 
biografi czny, który do złudzenia przy-
pomina dzieje „Wilka z Wall Street”. 
Bilety w cenie 10 zł.

Dzień Dziecka na Zdeblu
31 maja, na Zdeblu w Wirku, 

o godz. 9.00, Stowarzyszenie Węd-
karskie ,,Zdebel” organizuje Dzień 
Dziecka, na który zaprasza dzieci od 
7 do 14 lat. Na miejscu atrakcje, 
konkursy i pyszne nagrody. 

CO, GDZIE, KIEDY?
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Słowa i obrazy
„Słowa i obrazy” – pod taką nazwą 

w czwartek (22.05.) w Centrum Ini-
cjatyw Społecznych w Starym Orze-
gowie odbyło się spotkanie autorskie, 
poetycko-muzyczne Jerzego Mazur-
ka.

– Czuję się pełniejszy pokazując 
różne twarze – mówił w trakcie wie-
czoru autorskiego Jerzy Mazurek. 
Gość CISowego Saloniku Literackie-
go nie tylko zaprezentował publicz-
ności swoje utwory, ale także pokazał 
fotografi e własnego autorstwa. Ca-
łość uzupełniły dźwięki akordeonu.

– Utwory, które dzisiaj prezentowa-
łem, pochodzą z trzech tomików au-
torskich i z antologii wydawanych 
przez Nauczycielski Klub Literacki 
z Katowic. Oprócz tego pojawiło się 
kilka utworów, które dotychczas nie 
były publikowane. Po raz pierwszy 
także wystawiam zdjęcia. Nigdy wcze-
śniej nie miałem takich pomysłów. 

W związku z tym, że wygrałem pewne 
konkursy ogólnopolskie, postanowi-
łem pokazać to, co robię – tłumaczył 
Jerzy Mazurek. – Te wiersze stanowią 
wycinki rzeczywistości. Komunikat 
twórczy musi mieć drugie dno. Foto-
grafi e zresztą są niczym moje wiersze. 
Staram się nadać im dodatkowe zna-
czenie. Dobry wiersz nie może być 
tylko grą słów – zastrzegał autor.

Chociaż gry tego popołudnia nie 
zabrakło. Poezja i proza podana zo-
stała bowiem w nowej formie – w po-
łączeniu ze specjalnie skomponowa-
nymi krótkimi utworami muzyczny-
mi. Te na akordeonie stworzył Grze-
gorz Jurczyk.

– Muzyka musi łączyć się z wiersza-
mi, przynajmniej jeśli chodzi o atmos-
ferę wiersza, ale ważne, by stanowiła 
także osobny twór. Formy, które dzi-
siaj prezentowaliśmy, były bardzo 
krótkie, bo nie sposób skomponować 

Gościem CISowego Saloniku Literackiego był Jerzy Mazurek. Foto: SH

Tom rudzkiej historii

Muzeum Miejskie im. Maksymi-
liana Chroboka w środę (21.05.) za-
prezentowało miastu swoją nową pu-
blikację – XII Rudzki Rocznik Muze-

alny. Szeroka tematyka rocznika 
obejmuje artykuły z trzech ostatnich 
lat. – Tematyka poruszana w roczniku 
jest bardzo szeroka. Znajdują się w nim 

Autorzy poszczególnych artykułów opowiadali o swoich tekstach. Foto: RP

KULTURALNIE

długi utwór przy tak krótkich wer-
sach. Bawiliśmy się tym na bieżąco, 
dużo było improwizacji, ale myślę, że 
wyjście z pewnych ram jest ważne 
i pozwoliło się zrelaksować i nam,
 i odbiorcom – podkreślał akordeoni-
sta. Ale nie tylko o chwilę relaksu 

chodziło. – Warto uczyć ludzi kontak-
tu z poezją (…). Ja lubię to robić, a 
gdy mogę się tym dzielić z innymi, to 
czuję się wtedy spełniony i cieszę się, 
że także innym mogę sprawić przy-
jemność – podkreślał Jerzy Mazurek.

Sandra Hajduk

między innymi artykuły na temat bu-
dynków sakralnych a także szkolnic-
twa na terenie Rudy Śląskiej i całego 
Górnego Śląska – tłumaczy Barbara 
Nowak, dyrektor muzeum.

Artykuły, które pojawiły się w rocz-
niku, zostały napisane przez takich 
autorów jak: Łukasz Urbańczyk, Bo-
gumiła Bobik, Zdzisław Sobieraj, An-
drzej Mateoszek, Justyna Galeja oraz 
Antoni Ratka.

– W swoim artykule staram się 
wskazać te fragmenty dzielnicy Ruda, 
które były wybudowane przez rodzinę 
Ballestremów. Pozwoliłem sobie rów-
nież uzupełnić archiwalną mapę o te 
obiekty, które są ściśle związane z tą 
rodziną. Myślę, że ten artykuł będzie 
dobrym zaczynem do dokładniejszych 
rozważań na ten temat – tłumaczył 
Łukasz Urbańczyk, miejski konser-
wator zabytków w Rudzie Śląskiej, 
a także autor artykułu pt. „Rola prze-
mysłu w rozwoju przestrzennym 
Górnego Śląska na podstawie dzia-
łalności rodziny von Ballestrem na 

terenie Rudy Śląskiej w dzielnicy 
Ruda”.

– Ja pochodzę z Halemby i wydarze-
nia z roku 1945 pamiętam z autopsji. 
Byłem nawet przesłuchiwany w związ-
ku z tą sprawą w katowickim IPN-ie. 
Ponieważ wygłaszałem prelekcje na 
ten temat w 2008 roku, to znam sprawę 
i opisałem ją, by nie odeszła w zapo-
mnienie – mówił Antoni Ratka, autor 
artykułu „Wybaczyć znaczy zapo-
mnieć. O tragicznych zdarzeniach na 
Halembie w czasie przejęcia frontu 
w styczniu 1945 roku”, który znalazł 
się w nowym roczniku.

XII Rudzki Rocznik Muzealny 
można nabyć w Muzeum Miejskim. 
Jego cena to 40 zł.

– Myślę, że warto przeczytać tę pu-
blikację. Dotyczy ona tematyki, o któ-
rą często pytają nas ludzie odwiedza-
jący muzeum. Uważam, że ten rocznik 
jest dobrym przewodnikiem po tema-
tach Rudy Śląskiej i całego regionu –  
dodała Barbara Nowak.

Robert Połzoń

OFERUJEMY
montaż klimatyzacji, wentylacji, • 
urządzeń chłodniczych
serwis gwarancyjny, pogwarancyjny• 
duży wybór, atrakcyjne ceny • 

KLIMALUX
ul. Strażacka 72, 43-190 Mikołów
tel./fax 32 322-56-11
e-mail: info@klimalux.pl

www.klimalux.pl

DOBÓR URZĄDZEŃ I WYCENA GRATIS

ul. Zabrska 4 , 44-177 Paniówki , tel./fax 32 235-01-93, kom. 605-555-280

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH   

w w w . h m b u d . p l

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

Oferujemy:
chemię budowlaną• 
materiały izolacyjne• 
cegły, pustaki, bloczki• 
kostkę brukową, palisady, • 
obrzeża, krawężniki
okładziny ścienne i sufi towe • 
z płyt g-k i akcesoria
pokrycia dachowe, rynny i akcesoria• 
folie budowlane• 
płyty OSB• 
tynki, farby• 
materiały sypkie• 
materiały metalowe• 

DYSPONUJEMY WŁASNYM 

TRANSPORTEM!
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Remontem objęty zostanie ok. 900 
m odcinek drogi od ulicy Pawła do uli-
cy Przedszkolnej. W ramach prac cał-
kowicie wymieniona zostanie kon-
strukcja jezdni. – W ten sposób dosto-
sujemy ją do obecnie obowiązujących 
norm dla dróg szczególnie obciążo-
nych ruchem pojazdów wysokotonażo-
wych – wyjaśnia Jacek Otrębski z Wy-

Ulica Goduli do remontu

Władze Rudy Śląskiej ogłosiły przetarg na remont jednej z głównych dróg 
w mieście – ulicy Karola Goduli. – Jej naprawa to potrzeba chwili. Droga ta nie 
była modernizowana od blisko 30 lat, a jej stan jest już naprawdę zły – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 
nieco ponad 3 miesiące na przeprowadzenie prac. W budżecie miasta na ten cel 
zabezpieczono ok. 2 mln zł.

działu Dróg i Mostów. – Ponadto wy-
regulowana zostanie wysokość stu-
dzienek teletechnicznych i urządzeń 
infrastruktury oraz wymienione zosta-
ną studzienki kanalizacyjne – dodaje. 
W ramach zadania wyremontowany 
zostanie także chodnik, natomiast sa-
ma jezdnia otrzyma nowe oznakowa-
nie poziome grubowarstwowe, a na 

przystanku tramwajowym przy ul. 
Pawła wykonany zostanie peron.

Na czas prac remontowych wpro-
wadzona zostanie tymczasowa organi-
zacja ruchu. – Ruch ulicą Karola Go-
duli odbywać się będzie w jednym kie-
runku od Chebzia w stronę Bytomia. 
Natomiast pojazdy poruszające się 
w przeciwną stronę będą musiały ko-
rzystać z objazdu poprowadzonego ul. 
Joanny, Starą i Pawła, przy czym ulica 
Stara będzie jednokierunkowa – infor-
muje Jacek Otrębski.

Termin składania ofert w ogłoszo-
nym przez miasto przetargu upływa 28 
maja. Po jego rozstrzygnięciu i podpi-
saniu umowy z wykonawcą będzie on 
miał 100 dni, by przeprowadzić re-
mont ulicy. – Chcielibyśmy, żeby pra-
ce remontowe odbywały się w okresie 
wakacji, wtedy ruch na drogach jest 
znacznie mniejszy i ewentualne utrud-
nienia będą mniej uciążliwe – podkre-
śla prezydent Grażyna Dziedzic. 

Do remontu ulicy Karola Goduli 
obecne władze miasta przygotowywa-
ły się już w ubiegłym roku. Wtedy 
pierwszy przetarg na realizację tej in-
westycji w systemie „projektuj i bu-
duj” został unieważniony, ponieważ 
kwota najkorzystniejszej oferty prze-
wyższała środki zabezpieczone w bu-
dżecie miasta na realizację przedsię-
wzięcia. Władze miasta zdecydowały 

się  wtedy na dwa odrębne zamówie-
nia. W ten sposób jeszcze w ubiegłym 
roku został ogłoszony oraz rozstrzy-
gnięty przetarg na opracowanie doku-
mentacji projektowej oraz nadzór au-
torski. Natomiast przetarg na roboty 
budowlane ogłoszony został w ostat-
nich dniach. 

Ulica Karola Goduli, która jest frag-
mentem drogi wojewódzkiej nr 925 
Bytom – Rybnik, to jedna z kluczo-
wych dróg w mieście. Jest elementem 
układu komunikacyjnego łączącego 
północne dzielnice Rudy Śląskiej 
z południowymi. Co ciekawe, użyt-
kownikami ulicy Karola Goduli jest 
także wielu mieszkańców Bytomia. – 
Z ulicy Karola Goduli niemal bezpo-
średnio można wjechać na Drogową 
Trasę Średnicową w kierunku Katowic 
bądź Gliwic, dlatego bytomianie wy-
korzystują tę trasę jako alternatywę 
dla dojazdu np. do Katowic – mówi 
Jacek Otrębski.

W tym roku na same projekty dro-
gowe miasto przeznaczy prawie 37 
mln zł, czyli ponad połowę wszystkich 
środków przeznaczonych na inwesty-
cje. Oprócz dalszej budowy trasy N-S, 
na którą zabezpieczono ponad 13 mln 
zł, władze miasta zamierzają skupić 
się na inwestycjach związanych z roz-
biórką oraz przebudową obiektów mo-
stowych. Obecnie trwa rozbiórka wia-

duktu przy ul. Tunkla w pobliżu byłej 
kopalni „Nowy Wirek”. Kolejna reali-
zowana inwestycja dotyczy rozbiórki 
mostu oraz budowy nowego przy 
ul. Poniatowskiego nad Kłodnicą w Ha-
lembie. Kolejny most zostanie roze-
brany przy ul. Tunkla w rejonie 
ul. Przemysłowej, natomiast most przy 
ul. Piastowskiej nad Bytomką zostanie 
przebudowany. 

Ponad 6,5 mln zł przeznaczonych 
zostanie na inwestycje związane z bu-
dową kanalizacji deszczowej w mie-
ście. Trwają już prace przy budowie 
kanalizacji deszczowej odwadniającej 
ulice Zabrzańską i Kokotek, trwa rów-
nież budowa kanału deszczowego 
w rejonie ul. Kłodnickiej. Dodatkowo 
z pieniędzy przeznaczonych na pro-
jekty drogowe miasto w tym roku za-
mierza zmodernizować lub przebudo-
wać kilka ulic, m.in. Jaśminów, Prze-
mysłową, Dobrej Nadziei. Natomiast 
na remonty dróg związane z ich bieżą-
cym utrzymaniem, w tegorocznym bu-
dżecie miasta zarezerwowano ponad 
11 mln zł.  TK

W tym roku na projekty drogowe miasto przeznaczy prawie 37 mln zł.

– To kolejna bardzo dobra wiado-
mość dla rudzkiego szpitala i dla na-
szych mieszkańców. Inwestycja po-
zwoli na duże oszczędności związane 
z utrzymaniem bieżącym placówki 
oraz przełoży się na komfort pacjen-
tów przebywających w szpitalu – pod-
kreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – 
Pozyskane środki oraz zrealizowane 
w ostatnim czasie przez spółkę inwe-
stycje to także dowód na to, że rudzki 
szpital ma się coraz lepiej, a dobra 
współpraca na linii szpital – miasto 
gwarantuje jego stabilne funkcjono-
wanie i daje szerokie możliwości roz-
woju – dodaje.

Dofi nansowany ze środków Me-
chanizmu Finansowego Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego oraz Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego 
projekt zakłada kompleksową termo-
modernizację rudzkiego szpitala. – 
Wymienione zostaną wszystkie stare 
okna i drzwi wejściowe do budynków, 
ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, 
dachy i stropodachy. Zainstalowane 

zostaną także nowe wymienniki cie-
pła, instalacji ciepłej wody i c.o. wraz 
z grzejnikami i zaworami regulacyj-
nymi – wylicza Sławomir Święcho-
wicz, prezes szpitala. Ponadto jak de-
klarują władze szpitala, otrzymane 
środki pozwolą na zainstalowanie pa-
neli słonecznych dla ogrzewania wo-
dy oraz wymianę oświetlenia we-
wnątrz szpitala na energooszczędne.  

Jak wynika z przeprowadzonego 
przez szpital audytu efektywności 
ekologicznej, roczne oszczędności 
energii końcowej po zakończonej in-
westycji szacowane są na poziomie 
43,5 proc., natomiast emisja CO2 ule-
gnie ograniczeniu o ponad 42 proc. 
rocznie.

Całkowity koszt inwestycji, którą 
realizować będzie szpital, to 5,4 mln 
zł, z czego blisko 4,1 mln zł stanowić 
będzie dofi nansowanie. Jak informują 
władze szpitala, w pierwszej kolejno-
ści realizowane będą prace związane 
z opracowaniem dokumentacji oraz 
organizacją przetargu. Pierwsze prace 

Norweski grant dla szpitala

Ponad 4 mln zł otrzyma Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej ze środków norwe-
skich na termomodernizację swoich budynków oraz modernizację wewnętrzne-
go oświetlenia. Projekt złożony przez rudzką placówkę znalazł się wśród 38 in-
nych zadań przeznaczonych do dofi nansowania w ramach programu mającego 
na celu oszczędność energii i promowanie jej odnawialnych źródeł.

budowlane powinny rozpocząć się 
jeszcze w tym roku. – Będą one zwią-
zane z wymianą wewnętrznego oświe-
tlenia na energooszczędne. Natomiast 
z uwagi na zakres prac związanych 
z termomodernizacją przewidujemy, 
że rozpoczną się one już w 2015 r. – 
mówi Sławomir Święchowicz. 

Norweski grant, który otrzyma 
rudzki szpital, to nie jedyne dofi nan-
sowanie ze środków zewnętrznych, 
jakie w ostatnim czasie zdobyła spół-
ka. Szpital obecnie kończy realizację 
projektu dotyczącego wdrożenia 
e-usług publicznych, współfi nanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2007-2013. Wartość całego 
projektu to 900 tys. zł, z czego przyzna-
na kwota dofi nansowania to 745 tys. zł.

Warto też nadmienić, że tylko 
w ostatnich 3 latach szpital wzbogacił 
się w nowy sprzęt medyczny o warto-
ści ponad 4,2 mln złotych. – W latach 
2011-2013 doposażyliśmy naszą pla-
cówkę w sprzęt medyczny za ogólną 
kwotę ok. 4,25 mln zł, z czego 1,6 mln 
zł otrzymaliśmy od Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy – nadmienia Sła-
womir Święchowicz.

Złożony w sierpniu ubiegłego ro-
ku przez rudzki szpital projekt dofi -

nansowany zostanie w ramach pro-
gramu PL04 „Oszczędzanie energii 
i promowanie odnawialnych źródeł 
energii”, a środki pochodzić będą 
z Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego na lata 2009-2014. Celem 
Programu jest redukcja emisji ga-
zów cieplarnianych i zanieczysz-
czeń powietrza oraz zwiększenie 
udziału energii pochodzącej ze źró-
deł odnawialnych w ogólnym bi-
lansie zużycia energii. Na wsparcie 
projektów realizowanych w ramach 
programu przeznaczona zostanie  
kwota 12 639 873 EUR, tj. 53 223 
766,56 PLN.

Fundusze norweskie i Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego to bez-
zwrotna pomoc fi nansowa dla naj-
mniej zamożnych krajów Unii Euro-
pejskiej. Realizowana jest ona w po-
staci Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego (potocznie znanego jako 
fundusze norweskie). Pomoc pocho-
dzi z trzech krajów EFTA (Europej-
skiego Stowarzyszenie Wolnego Han-
dlu), będących zarazem członkami 
EOG (Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego), tj. Norwegii, Islandii 
i Liechtensteinu. TK

Termomodernizacja szpitala i wymiana oświetlenia będzie kosztowała 5,4 mln zł.



Laureaci IX Miejskich Olimpiad 
Przedmiotowych

Język polski
1. miejsce – Aleksandra Witała – SP 15

2. miejsce – Adrianna Bogacz – SP 6
3. miejsce – Marta Klimek – SP 8

Wyróżnienie – Magdalena Meiksner – SP 14
Wyróżnienie – Karolina Szweda – SP 7

Historia
1. miejsce – Aleksandra Sobulska – SP 14

2. miejsce – Bartosz Orlof – SP 7
3. miejsce – Wojciech Ptaś– SP 24

Wyróżnienie – Jakub Kęstowicz – SP 30
Wyróżnienie – Zofia Graca – SP 13

Matematyka
1. miejsce – Maciej Bolesta – SP 6
2. miejsce – Anna Szymik – SP 6

3. miejsce – Kamil Kobyłka – SP 14
Wyróżnienie – Patryk Wojtala – SP 1

Wyróżnienie – Michał Kirschniok – SP 16
Informatyka

1. miejsce – Michał  Kirschniok – SP 16
2. miejsce – Wiktor Olejniczak – SP 3

3. miejsce – Kamil Maciantowicz – SP 6
Wyróżnienie – Wojciech Ptaś – SP 24
Wyróżnienie – Łukasz Plich – SP 14

Przyroda
1. miejsce – Mateusz Szczygieł – SP 24

2. miejsce – Karol Klarecki – SP 2
3. miejsce – Aleksandra Sobel – SP 30

Wyróżnienie – Bartosz Orlof – SP 7
Wyróżnienie – Adrianna Bogacz – SP 6

Język angielski
1. miejsce – Anna Szymik – SP 6

2. miejsce – Julia Radziewska – SP 8
3. miejsce – Julia Madej – SP 8

Wyróżnienie – Adrianna Bogacz – SP 6
Wyróżnienie – Paulina Piwoń – SP 20
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Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) 
 jest od wielu lat powszechnie stosowaną 
na świecie metodą współpracy pomiędzy 
sektorem publicznym a prywatnym. – 
Samorządy w całym kraju coraz chętniej 
sięgają po narzędzia dostępne w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego – 
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. 
– Przykładem są wspólne inwestycje 
miast i partnerów prywatnych realizowa-
ne we Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach 
czy Radzionkowie. Doświadczenia in-
nych gmin pokazują, że współpraca 
z partnerem prywatnym to szansa rów-
nież i dla naszego miasta – dodaje.

W ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego władze Rudy Śląskiej chcą doko-
nać termomodernizacji siedmiu placówek 
oświatowych oraz oddać w zarządzanie 
energią pięć kolejnych. W tym celu rudzki 
magistrat ogłosił tzw. dialog konkurencyj-
ny. Jest to jedna z form wyboru wykonaw-
cy, przewidziana w ustawie o zamówie-
niach publicznych. – Przy wyborze wyko-
nawcy będziemy oceniać m.in. cenę oferty 
oraz gwarancję oszczędności energii – in-
formuje skarbnik miasta Ewa Guziel. – 
Szczegółowe warunki zamówienia oraz 
czas na wykonanie modernizacji zostaną 
ustalone w trakcie negocjacji – dodaje. 
Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest 

Placówki do termomodernizacji!

Termomodernizacja siedmiu placówek oświatowych i montaż urządzeń do monitorowania zużycia energii w pięciu ko-
lejnych. W ten sposób Ruda Śląska chce wykorzystać możliwości, jakie daje partnerstwo publiczno-prywatne. Do miasta 
mogą się już zgłaszać firmy zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu. Inwestycja ma obniżyć koszty utrzymania miej-
skich szkół i przedszkoli oraz przynieść duże oszczędności. 

w Biuletynie Informacji Publicznej www.
rudaslaska.bip.info.pl w zakładce „zamó-
wienia publiczne”.

Wykonawca będzie miał za zadanie 
ocieplić oraz unowocześnić instalację 
grzewczą w sześciu przedszkolach oraz 
jednym gimnazjum. – Z przeprowadzo-
nych na nasze zlecenie analiz wynika, 
że koszty ogrzewania tych placówek ro-
sną co roku o około 20 tysięcy złotych. 
Wykonane przez eksperta obliczenia po-
kazały też, że jeżeli w najbliższym czasie 
nie poddamy ich termomodernizacji, to 
w perspektywie dziesięciu lat będziemy 
musieli wyłożyć na ich remonty 700 ty-
sięcy złotych – podkreśla prezydent Rudy 
Śląskiej. Dodatkowo przeprowadzona 
ekspertyza wykazała, że wykonanie ter-
momodernizacji w ciągu dekady może 
dać oszczędność na poziomie 70 proc. 
wydatków na ogrzewanie, a to stanowi 
ponad 2 mln zł.

Termomodernizacja placówek w for-
mule PPP ma wyglądać następująco: pry-
watny inwestor modernizuje budynek na 
własny koszt, a miasto przez określony 
w umowie czas zwraca mu zainwestowa-
ne pieniądze. Częściowo mają one po-
chodzić z oszczędności, jakie powstaną 
dzięki termomodernizacji. Chodzi tu 
o mniejsze koszty zużycia energii 

w obiekcie. W zamian partner prywatny 
zobowiązany będzie przez cały ten czas 
utrzymać odpowiednie parametry użyt-
kowe budynku, zapewniające zakładane 
oszczędności. Dodatkowo w pięciu pla-
cówkach, które zostały już poddane ter-
momodernizacji, firma będzie musiała 
założyć specjalne urządzenia monitoru-
jące procesy grzewcze i zużycie energii 
elektrycznej. – Chcemy całkowicie wy-
eliminować sytuacje, że placówka jest 
ogrzewana albo świeci się w niej światło, 
kiedy nie ma tam wychowanków – ko-
mentuje Piotr Janik z Wydziału Inwesty-
cji. 

– Zanim zdecydowaliśmy się na termo-
modernizację placówek oświatowych 
w formule PPP, przeprowadziliśmy ich 
przeglądy techniczne. Pokazały one, któ-
re budynki przynoszą największe straty 
energetyczne i tym samym są najdroższe 
w utrzymaniu. Zbadaliśmy też, ile udało 
się zaoszczędzić na energii w placów-
kach oświatowych, które przeszły już ter-
momodernizację – wyjaśnia prezydent 
Dziedzic. 

Z przeprowadzonych przez rudzki ma-
gistrat analiz wynika, że w czterech 
szkołach, które poddano termomoderni-
zacji w ostatnich latach, średnioroczna 
oszczędność energii wyniosła nawet kil-

kadziesiąt procent. Przyniosło to wielo-
tysięczne oszczędności, które byłyby 
jeszcze wyższe, gdyby w międzyczasie 
„nie poszły w górę” ceny energii. 

Ideą realizacji inwestycji w formule 
PPP jest wspólna odpowiedzialność za 
realizację inwestycji zarówno samorzą-
du, jak i strony prywatnej. Partner pry-
watny zobowiązuje się do realizacji 
przedsięwzięcia za wynagrodzeniem 
oraz poniesienia w całości albo w części 
wydatków na jego realizację, natomiast 
podmiot publiczny zobowiązuje się do 
realizacji przedsięwzięcia, w szczegól-
ności poprzez wniesienie wkładu wła-
snego.

W zeszłym roku termomodernizacje 
pochłonęły z budżetu miasta ponad 6 

mln. Za te pieniądze zakończono termo-
modernizację budynków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 2, Gimnazjum nr 8 oraz 
Domu Pomocy Społecznej „Senior”. 
Rozpoczęto też termomodernizację Miej-
skiego Przedszkola nr 47. W tym roku na 
termomodernizację placówek oświato-
wych zarezerwowano natomiast około 7 
mln zł. Inwestycje zaplanowano w Szko-
le Podstawowej nr 3, w Szkole Podsta-
wowej nr 4, Miejskim Przedszkolu nr 8 
oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 4. Wykonana ma też zostać doku-
mentacja techniczna dotycząca termo-
modernizacji Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 6. 

 KP

W formule PPP miasto chce poddać termomodernizacji sześć przedszkoli i jedno gimnazjum.

Miejskie Olimpiady Przedmiotowe 
są organizowane w Rudzie Śląskiej 
od roku szkolnego 2005/2006. – 
Obecnie dla dzieci ze szkół podstawo-
wych organizowane są wojewódzkie 
olimpiady wiedzy z bloków przedmio-
tów, brakuje natomiast konkursów 
wiedzy z konkretnych przedmiotów. 
Rudzkie olimpiady są zatem szansą na 
,,pokazanie się” dla młodych uczniów 
interesujących się danym przedmio-
tem. To również dobra zabawa i moż-
liwość spotkania się z kolegami z in-
nych szkół – podkreśla Aleksandra 
Kaput ze Szkoły Podstawowej nr 16, 
przewodnicząca koordynatorów Miej-
skich Olimpiad Przedmiotowych.

Tegoroczne przedmiotowe zmaga-
nia, w których uczestniczyli ucznio-
wie V i VI klas rudzkich szkół podsta-
wowych, rozpoczęły się w lutym tra-
dycyjnie od etapu szkolnego. Przystą-
piły do niego dzieci z 20 szkół pod-
stawowych, które sprawdzały swoją 
wiedzę w sześciu przedmiotach (ję-
zyk polski, język angielski, matema-

tyka, przyroda, historia, informatyka). 
Następnie najlepsi z nich (118 
uczniów) wzięli udział w kwietnio-
wym etapie miejskim. Jego wyniki 
pozwoliły wyłonić piątkę najlepszych 
uczniów z danego przedmiotu, którzy 
zostali nagrodzeni.

Co ciekawe, kilku uczniów zostało 
laureatami w dwóch przedmiotach, 
natomiast Adrianna Bogacz ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 zdobyła pierwsze 
miejsce w olimpiadzie z języka pol-
skiego oraz wyróżnienie w konkursie 
wiedzy z przyrody oraz języka angiel-
skiego. Najwięcej laureatów spośród 
wszystkich szkół miała Szkoła Pod-
stawowa nr 6, której uczniowie zdo-
byli łącznie  6 wyróżnień. 

Laureaci Miejskich Olimpiad 
Przedmiotowych sukcesy odnoszą 
również w następnych etapach eduka-
cji. – Wielokrotnie uczniowie ci są 
później laureatami konkursów woje-
wódzkich – mówi Aleksandra Kaput.

Uczniowie rudzkich szkół podsta-
wowych osiągnięcia odnoszą także 

poza Rudą Śląską. W tym roku szkol-
nym laureatami Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Mate-
matyki z Elementami Przyrody dla 
uczniów szkół podstawowych zostali 
Wojciech Ptaś, uczeń klasy VI Szkoły 
Podstawowej nr 24 oraz Maciej Bole-
sta, uczeń klasy VI Szkoły Podstawo-
wej nr 6. Ponadto Karol Klarecki, 
uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej 

Najbardziej utalentowani uczniowie rudzkich szkół podstawowych spotkali się 
w miniony czwartek podczas uroczystego finału IX edycji Miejskich Olimpiad 
Przedmiotowych.  

Młodzi i zdolni wyróżnieni

nr 2 zakwalifikował się do drugiego 
etapu Ogólnopolskiego Konkursu 
„Ambasador Szkolnej Wynalazczości  
2014” na najciekawszy wynalazek, 
rozwiązanie techniczne, grę planszo-
wą lub komputerową. Konkurs jest 
organizowany przez Urząd Patentowy 
RP oraz Polską Akademią Dzieci. Je-
go finał odbędzie się 1 czerwca br. 
w Warszawie. TK

Do miejskich olimpiad przedmiotowych przystąpili uczniowie z 20 szkół podstawowych.



Pożar – niekontrolowany pro-
ces spalania w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym. Warunkiem 
zapoczątkowania pożaru (podob-
nie jak w procesie spalania) jest 
istnienie tzw. trójkąta spalania, 
na który składają się: materiał 
palny, utleniacz, źródło zapłonu. 
Pożar nie powstanie jeżeli za-
braknie któregoś ze składników 
trójkąta spalania. Za źródło za-
płonu uznaje się nie tylko otwar-
ty płomień, ale wszelkie obiekty 
o temperaturze powyżej 240°C.

Klęska żywiołowa – ekstre-
malne zjawisko naturalne powo-
dujące znaczne szkody na terenie 
objętym tym zjawiskiem, pozo-
stawiające po sobie często zmie-
niony obraz powierzchni ziemi. 
Powoduje ono również wysokie 
straty w gospodarce człowieka, 
może przemodelować stan przy-
rody, a nawet zagrażać życiu 
ludzkiemu.
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Pędzący duży, czerwony samochód na naszych drogach niejednokrotnie oznacza, że dzieje się coś niedobrego. Straż Pożarna po-
jawia się tam, gdzie zagrożone jest życie i mienie ludzkie. Niejednokrotnie strażacy ratują nas, narażając własne życie i zdrowie. 

Zazwyczaj Straż Pożarna kojarzy 
nam się z ogniem lub bardzo poważny-
mi wypadkami. Rzadko kto wie, że stra-
żacy prowadzą inne działania ratowni-
cze. Oprócz podstawowych jednostek 
ratowniczo-gaśniczych funkcjonują 
grupy ratownictwa specjalistycznego. 
Do takich grup można zaliczyć np. gru-
pę ratownictwa chemicznego i ekolo-
gicznego. Grupy te prowadzą działania 
w zakresie ratownictwa chemiczno-eko-
logicznego związanego z przedostaniem 
się substancji niebezpiecznych do śro-
dowiska naturalnego. Działania te są 
prowadzone przede wszystkim w czasie 
wystąpienia awarii w zakładach prze-
mysłowych dużego i zwiększonego ry-
zyka. Do pozostałych grup wliczamy 
grupę ratownictwa technicznego, ratow-
nictwa wysokościowego, wodno-nurko-
wego, poszukiwawczo-ratowniczą. 

Jak twierdzą sami strażacy, to co robią 
to nie zawód i zwykła praca, to jest po 
prostu powołanie. Są w ciągłej gotowo-
ści, by nieść pomoc innym, narażając 
własne życie i zdrowie. Dlatego tak waż-
ne jest, aby strażacy mieli odpowiedni 
sprzęt i stale podnosili kwalifi kacje.

29 kwietnia w Katowicach w Komen-
dzie Wojewódzkiej Państwowej Straży 

EKO-słowniczekEKO-słowniczekEKO-słowniczek

Śląski Fundusz wspiera Państwową Straż Pożarną 
Pożarnej uroczyście w obecności za-
stępcy wojewody oraz zastępcy komen-
danta PSP podpisano dokument strategii 
rozwoju Państwowej Straży Pożarnej 
i Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego w województwie śląskim w la-
tach 2014-2024 oraz uroczyście przeka-
zano specjalistyczne pojazdy ratownicze 
dla jednostek Państwowej Straży Pożar-
nej województwa śląskiego. 

Celem opracowanej strategii jest:
1. Rozwój i modernizacja środków 

technicznych oraz zasobów ratowni-
czych Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego w województwie śląskim.

2. Wzmocnienie Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego poprzez opty-
malizację lokalizacji i standardów baz 
ratowniczych i szkoleniowych jedno-
stek organizacyjnych PSP w wojewódz-
twie śląskim.

3. Kształcenie kompetentnej, profe-
sjonalnej i dobrze wyszkolonej formacji 
ratowniczej.

Powyższe cele będą realizowane ze 
środków unijnych, budżetowych, samo-
rządowych oraz Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach. Dzięki współ-
pracy oraz staraniom Wojewódzkiej PSP 

będzie możliwe wykorzystanie fundu-
szy unijnych w tak dużym stopniu.

Jednym z punktów programu w tym 
dniu było również uroczyste przekaza-
nie 15 specjalistycznych samochodów 
ratowniczych i gaśniczych oraz konte-
nera proszkowego, które trafi ą do ko-
mend Straży Pożarnej w Bielsku-Bia-
łej, Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, 
Katowicach, Mysłowicach, Piekarach 
Śląskich, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, 
Rybniku, Świętochłowicach, Tarnow-
skich Górach, Tychach i Żorach. 

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu 
w przedsięwzięcie realizowane przez 
Państwową Straż Pożarną, Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach i Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 
fundusze unijne, w roku 2013 udało się 
zakupić specjalistyczny sprzęt o warto-
ści ponad 10 milionów złotych.

Wymiana sprzętu na nowy i ciągłe 
doposażenie jednostek jest naprawdę 
ważne. Służy przede wszystkim na-
szemu bezpieczeństwu. Strażakom na-
leży życzyć jak najmniej wyjazdów do 
pożarów i wypadków. 

Agnieszka Kominek

29 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach przekazano uroczyście 15 spe-
cjalistycznych samochodów ratowniczych i gaśniczych, które trafi ą do komend Straży Pożarnej 
w Bielsku-Białej, Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Katowicach, Mysłowicach, Piekarach 
Śląskich, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Świętochłowicach, Tarnowskich Górach, Tychach 
i Żorach.
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 Foto: Archiwum Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach

W roku 2013 na terenie województwa śląskiego jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej interweniowały ogółem 47 069 razy, w tym przy:

16.716 pożarach (16 067 małych, 610 średnich, 31 dużych, 8 bardzo • 
dużych), 
26.762 miejscowych zagrożeniach (3786 małych, 22 728 lokalnych, • 
237 średnich, 11 dużych),
3.591 alarmach fałszywych (232 złośliwych, 2074 w dobrej wierze, • 
1285 z monitoringu pożarowego).

Straż Pożarna nie zajmuje się jedynie gaszeniem pożarów. Wśród grup ra-
towniczych działających na terenie województwa śląskiego możemy wyróż-
nić: grupę ratownictwa chemicznego i ekologicznego, grupę ratownictwa 
technicznego, grupę ratownictwa wodno-nurkowego, grupę ratownictwa wy-
sokościowego, grupę poszukiwawczo-ratowniczą. Łącznie na terenie woje-
wództwa działa 11 wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach grup ratow-
niczych.

Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowanych w gaszeniu poża-
rów byli rzymscy Vigiles, zorganizowani w 6 r. n.e. przez cesarza Oktawiana 
Augusta. Pierwszą zawodową Straż Pożarną w Polsce powołał 5 lutego 1752 
w Ostrowie Wielkopolskim marszałek koronny Franciszek Bieliński. W 1805 
roku istniała w Wolborzu grupa pożarowa.

EKO-faktyEKO-faktyEKO-fakty

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

W ramach programu osoby niepełnosprawne z terenu  
Powiatu mogą się ubiegać  

o dofinansowanie w dwóch modułach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających 
aktywizację społeczną i zawodową
w tym: 

Realizacją Programu zajmuje 
się Dział Opieki nad Osobami 

Starszymi i Niepełnosprawnymi 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rudzie Śląskiej. 
Pracownicy Działu przyjmują 
codziennie w następujących 

godzinach: poniedziałek 14.00-
17.00, wtorek, środa, piątek 

8.00-10.00, czwartek 14.00-15.30
Informacje telefoniczne 

udzielane są pod numerem 
telefonu 32 344-03-23, 

wew. 306, 304

1) Obszar A 
 – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i mon-

tażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu,

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu pra-
wa jazdy kategorii B,

2) Obszar B 
 – likwidacja barier w dostępie do uczest-

niczenia w społeczeństwie informacyj-
nym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania,

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń 
w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i opro-
gramowania.

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

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym,

• Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy 
kończyny, w której zastosowano nowo-
czesne rozwiązania techniczne,

• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanej protezy 
kończyny,

4) Obszar D 
 – pomoc w utrzymaniu aktywności za-

wodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej.

Obszar A: 
Zadanie 1: 
1.1) znaczny lub umiarkowany stopień nie-

pełnosprawności lub orzeczenie o nie-
pełnosprawności,

1.2) wiek do lat 18 lub wiek aktywności za-
wodowej lub zatrudnienie,

1.3) dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie 2: 
1)  znaczny lub umiarkowany stopień nie-

pełnosprawności,
2) wiek aktywności zawodowej,
3)  dysfunkcja narządu ruchu,
Obszar B: 
1) znaczny stopień niepełnosprawności 

lub orzeczenie o niepełnosprawności,
2) wiek do lat 18 lub wiek aktywności za-

wodowej lub zatrudnienie,
3) dysfunkcja obu kończyn górnych lub 

narządu wzroku,
Obszar C: 
Zadanie 1: 
1) znaczny stopień niepełnosprawności 

lub orzeczenie o niepełnosprawności,
2) wiek do lat 18 lub wiek aktywności za-

wodowej lub zatrudnienie,
3) dysfunkcje uniemożliwiające samo-

dzielne poruszanie się za pomocą wóz-
ka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Adresatem programu  
w MODULE I  

może być osoba 
niepełnosprawna, 

która spełnia następujące 
 warunki:

W module I wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, 
a termin ich przyjmowania 

upływa 30.09.2014 r.

Moduł II  
– pomoc 
w uzyskaniu 
wykształcenia 
na poziomie 
wyższym

Warunki uczestnictwa osoby niepełnospraw-
nej w programie w module II: 

1) znaczny lub umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności,

2) nauka w szkole wyższej lub szkole police-
alnej lub kolegium lub przewód doktor-
ski otwarty poza studiami doktorancki-
mi.

W ramach modułu II na semestr zimowy roku  
akademickiego 2014/2015 wnioski będą  

przyjmowane w okresie od 15.09. do 30.09.2014 r.

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnospraw-
nej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony w orzeczeniu o niepełnosprawności lub 
o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym, oraz gdy PFRON okre-
śla dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności należy dołączyć zaświadczenie 
lekarskie, wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawno-
ści adresata programu.

W programie nie mogą uczestniczyć wnio-
skodawcy:

1. którzy posiadają wymagalne zobo-
wiązania wobec PFRON lub wobec 
realizatora programu,

2. ubiegający się o dofinansowanie 
w obszarach A, B i C – zadania 1 i 3, 
którzy w ciągu trzech lat przed złoże-
niem wniosku uzyskali odpowiednio 
na te cele pomoc ze środków 
PFRON,

3. ubiegający się o dofinansowanie 
w obszarze C – zadania 2 i 4, jeśli nie 
upłynęła gwarancja udzielona na 
użytkowany wózek  inwalidzki o na-
pędzie elektrycznym lub jego ele-
menty, o dofinansowanie których 
wnioskodawca ubiega się w ramach 
wniosku.



OGŁOSZENIE16 Wiadomości Rudzkie 28.05.2014



OGŁOSZENIE Wiadomości Rudzkie 28.05.2014 17



OGŁOSZENIA18� Wiadomości�Rudzkie�28.05.2014

RE
KL
A
M
A
�|
�te

l.�
32

�2
48

�6
0�
97

�|
�re

kl
am

a@
w
ia
do

m
os
ci
ru
dz
ki
e.
pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

RUdZkA SPóŁdZIElNIA MIESZkANIOwA
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12 | NIP: 641-001-03-37 REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11/-15, fax 32 248-43-22 | e-mail: rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie�termomodernizacji�budynków�przy�
ul.�Ludwika�Piechy�6,�8,�Lipińskiej�10�w�zasobach�Rudzkiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�w�Rudzie�Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 28.05.2014 r. 
do dnia 10.06.2014 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:

dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415,• 
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT,• 
odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00 w pokoju 306. • 
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienia z podaniem 

danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Ma-

gazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 17.06.2014 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 17.06.2014 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 40.000,- zł/

budynek
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 5415 do 

dnia 17.06.2014 r. do godz. 8.30. Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu 
środków na konto Zamawiającego. 

W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz 
Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert i bez podania przyczyny. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu 
Technicznego, tel. 32 248-24-11 /15/ wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,

zawsze będą z nami
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci

śp. Danuty Malickiej
Rodzinie i Bliskim 

składają koleżanki i koledzy 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka

w Rudzie Śląskiej

Łącząc się w bólu i smutku
składamy najszczersze wyrazy współczucia:

Żonie, Córce i Synowi
oraz pozostałej Rodzinie

z powodu śmierci naszego współpracownika i kolegi: 

Mariana Kozy
Kierownika Oddziału Modernizacji i Remontów 

Zarząd i Pracownicy Rudpol-OPA Sp. o.o.

Miasto Ruda Śląska rozpoczyna proces tworzenia i konsultacji Pro-
gramu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Organizacje pozarządowe z terenu naszego Miasta propozycje do pro-
jektu Programu Współpracy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej lub poczty elektronicznej (um_ngo@ruda-sl.pl) do 31 lipca 
2014 r. W sierpniu propozycje NGO zostaną przesłane do właściwych 
merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta.

11 września br. na spotkaniu zespołu doradczo-inicjatywnego ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicieli 
grup branżowych przedstawiony zostanie wstępny projekt Programu. 
W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje 
i uwagi przygotowany zostanie projekt Programu współpracy Miasta 
Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Szczegółowych informacji udziela Jerzy Szczerbiński – Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych, tel. 609-860-806.

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu od nas

śp. Mirosławy Grabis
wieloletniej Prezes Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,

odznaczonej m.in. Złotym Krzyżem Zasługi 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Zasłużonej dla Miasta Ruda Śląska.

W imieniu władz samorządowych Miasta Ruda Śląska
rodzinie oraz przyjaciołom 

składamy wyrazy głębokiego współczucia

       Jarosław Wieszołek    Grażyna Dziedzic
Przewodniczący Rady Miasta   Prezydent Miasta
 Ruda Śląska wraz z radnymi     Ruda Śląska

OGŁOSZENIE
Administratora cmentarza komunalne-
go w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja.

Uprasza się dysponentów grobów, 
których czas realizacji minął o kontakt 
z administratorem celem przedłużenia 

rezerwacji lub zrzeczenia się prawa  
do dysponowania grobem. 

Tel. kontaktowy 
32 242-26-27, 504-489-226.



USŁUGI

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

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

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

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

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 
605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 
505-946-693.

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapi-
cerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32 
244-09-60.

 POŻYCZKI fi rmowe: k. podatkowa, ry-
czałt, KPiR na cele obrotowe, inwestycyjne. 
Dla fi rm nie wykazujących wszystkich przy-
chodów, na stracie, dochód na oświadczenie, 
szybka decyzja, tel. 32 253-90-23, 795-406-
305.

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

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

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 
605-109-517.

 Domofony, tel. 500-540-743.

 Komputery, laptopy – serwis, naprawa tel. 
666-360-136.

 Naprawa AGD tel. 666-360-136.

 Komputery&Serwis Wirek. VITEC, tel. 
605-338-087.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjo-
nalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, in-
stalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057, 784-
699-569.

 Usługi stolarskie. Tel. 604-974-540.

 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501-281-
222.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg

 Ekspres gotówkowy! Pożyczymy do 
25.000 zł. Profi  Credit dzwoń 32 230-39-
74, 517-457-077.

 Elastyczna pożyczka do 25.000 zł. Profi  
Credit, tel. 733-478-236, 514-516-767.

 A masz pilne wydatki? Profi  Credit tel. 
728-874-276, 606-709-410.

 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, 
GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NO-
WOŚĆ, tel. 888-484-868.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykła-
dzin, solidnie. Tel. 606-274-056.

 Kredyty i ubezpieczenia, Wilka 7a, tel. 507-
607-917, www.multiagencja.slask.pl.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi 
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, 
ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

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

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.
ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 59 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 95 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bielszowice, jednopokojowe, 31 m2, 65 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885. 

 Kochłowice, nowy dom, 138 m2, 620 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Halemba, dwupokojowe, 48 m2, 99 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od 
265 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 
691-523-055.

 Jednopokojowe, 34 m2, 65 tys., Bielszowice. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Jednopokojowe, 30 m2, 43 tys., Kochłowice, 
kominek. LOKATOR, tel. 793-396-040. 

 Jednopokojowe, 40 m2, 49 tys., Ruda 1. LO-
KATOR, tel. 793-396-040. 

 Dwupokojowe, 45 m2, 75 tys., Ruda 1. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 50 m2, 89 tys., Nowy Bytom. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 61 m2, 129 tys., Wirek. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

 
 Trzypokojowe, 50 m2, 98 tys., Ruda 1, c.o. 
miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 55 m2, 173 tys. Halemba. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 55 m2, 1 piętro, Bykowina. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 CODZIENNIE NOWE OFERTY TA-
NICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL

 Godula M-3, 38 m2, 88 tys. VestraLocum.pl. 
Tel.  600-445-053.

 
 Bykowina M-4, 60 m2, 140 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

 Wirek M-4 55 m2 128 tys. VestraLocum.pl, 
tel. 600-445-053.

 OKAZJA! N. Bytom 34 m2, 65 tys. Vestra-
Locum.pl, tel. 600-445-053.

 Wynajmę umeblowaną kawalerkę w bloku. 
Tel. 601-875-010.

 Wynajmę na działalność gospodarczą – cen-
trum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 m2/84 m2. Tel. 608-
206 -636.

 Ruda 1 – sprzedam przedwojenny dom 80 m2, 
do remontu, 168 tys. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

 Bykowina – OKAZJA sprzedam 73 m2, 159 
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Nowy Bytom – sprzedam 37,40 m2, 89 tys., I 
piętro. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Wirek – sprzedam, 54 m2, 95 tys., w kamie-
nicy. GABRIEL, tel. 607-706--692.

 
 Do wynajęcia mieszkania, Nowy Bytom, 
Niedurnego 45. Tel. 725-144-808.

 
 Sprzedam ogródek – Bykowina. Tel. 694-
080-815.

 Powierzchnie usługowe, biurowe, magazy-
nowe, warsztatowe – Ruda Śl. Tel. 601-582-
800.

  
 Działki do sprzedania w Gliwicach-
Łabędach przy ulicy Pszennej. Działka nr 14 – 
0,6256 ha, działka nr 15 – 0,5029 ha Razem 
11285 m2. Tel. 49 17 121 914 20.

 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-28.

 Sprzedam atrakcyjną kawalerkę w Goduli 36 
m2. Cena do negocjacji. Bez pośredników. Tel. 
666-349-881.

 Kawalerka w kamienicy, Godula, parter; 58 
tys. Tel. 694-970-926.

 SPRZEDAM MIESZKANIE, 70 m2, cztero-
pokojowe, niskie opłaty, Wirek. Tel. 513-126-
441.

 Zamienię na mieszkanie w Halembie lub 
sprzedam dom + pomieszczenia gospodarcze w 
Leśnej koło Olesna. Piękna okolica: lasy, woda. 
Tel. 601-923-505.

 Sprzedam piekarnię. Tel. 519-311-550.

 Do wynajęcia pomieszczenia biurowe. 
Tel. 519-311-550.

NAUKA
 matematyczny.com.pl tel. 501-730-750.

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

 
 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo, Corsę, 
Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-572-625.

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

 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 
505-049-833.

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup 
samochodów wszystkich marek, całych, uszko-
dzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 
502-865-808.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO, 
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515-
533-560.

 Do wynajęcia 3  samochody Renault Master 
Furgon Maxi. Tel. 601-959-140.

 Kupię części – Warszawa, Syrena. Tel. 515-
533-560.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-669-
630.

 Skup samochodów na części. Tel. 603-534-
003, 32 275-05-47.

PRACA
 Zatrudnię Panią do opieki nad starszą osobą 
na Wirku. Tel. 601-426-929.

 Podejmę się całorocznej opieki nad dziećmi 
(wykształcenie wyższe – pedagogiczne, ciepłe 
usposobienie). Tel. Tel. 501-757-959. 

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

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

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Ko-
lejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

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

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

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

Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Bliźniak Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
Zabrze-Makoszowy pow. 1022 m2  120 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 43 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Wirek 43 m2  159 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 47 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula 48 m2  109 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 50 m2  146 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  52 m2  147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 57 m2  140 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         143 tys. zł             
M-4 Ruda Śl.-Bykowina  76 m2  195 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-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 47 m2  1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              950 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  275 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  2 800 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.- Nowy Bytom  37 m2  600 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  149 tys.
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NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)

tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219

508-175-863
www.stemark.pl

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu

Miasta, wykazu części nieruchomości gruntowej położonej przy 
ul. Szafranka w Rudzie Śląskiej, która przydzielona zostanie w trybie 
bezprzetargowym na podstawie umowy dzierżawy zawartej  na czas 

oznaczony na okres 3 lat.

KREDYTY

Ruda Śl.  Nowy Bytom, 32 340-45-34
 Godula, 32 248-26-65

– GOTÓWKOWE RÓWNIEŻ BEZ ,,BIK”
– KONSOLIDACYJNE, ODDŁUŻENIA
– CHWILÓWKI  OFERTA 20 FIRM

od 100 do 500 zł – od ręki na 30 dni spłata 500 zł - 541 zł• 
konsolidacja chwilówek• 
pożyczki EuroEfekt do 5.000 zł Najnowsze oferty• 

POWIATOWY URZĄD PRACY
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

uprzejmie informuje o zmianie godzin 
pracy począwszy od dnia 1 lipca 2014 r.

w czwartki od 7.30 do 17.00
w piątki od 7.30 do 14.00

Pozostałe dni bez zmian
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Najmłodsi – witamy 
w Rudzie Śląskiej!

Emily Khanna
córka Katarzyny 
i Shitija
ur. 18.05. 
(2640 g 
i 50 cm)

Kazimierz 
Michał 

Nalewajek
syn Marty 
i Michała
ur. 17.05. 
(3800 g)

Nikodem 
Bartłomiej 
Kaczorowski
syn Elwiry 
i Bartłomieja
ur. 19.05. 
(3370 g 
i 53 cm)

Borys Urbaniak
syn Marzeny 

i Armanda
ur. 19.05. 

(4100 g 
i 54 cm)

Aleksander 
Rożdżyński
syn Darii 
i Włodzimierza
ur. 17.05. 
(3250 g 
i 54 cm)

Hana 
Kaźmierczak 
córka Anety 

i Szymona
ur. 25.04. 

(1484 g 
i 40 cm)

Szymon Malcher
syn Beaty 
i Henryka
ur. 22.05. 
(3530 g 
i 53 cm)

Magdalena 
Łuczyn

córka Ewy 
i Radosława

ur. 18.05. 
(2690 g 
i 51 cm)

Kacper Orlik
syn Katarzyny 
i Patryka
ur. 21.05. 
(3680 g 
i 58 cm)

Hanna Kukla
córka 

Katarzyny i 
Adama

ur. 22.05. 
(3280 g 
i 58 cm)

Dawid Gierczak 
syn Anety 
i Roberta 
ur. 8.05. 
(3850 g 
i 58 cm)

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje 
o wywieszeniu na okres 21 

dni, tj od dnia 9.05.2014 r. do 
dnia 30.05.2014 r. na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II 

piętro, obok pokoju 222) wykazu 
niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, stanowiącej działkę 
nr 1976/117 o powierzchni 60 m2, 

obręb Kochłowice, k.m.6, KW 
nr GL1S/00000080/2, położonej 

w Rudzie Śląskiej przy ul. 
Radoszowskiej, która zostanie 
sprzedana z przeznaczeniem 
na zagospodarowanie zgodne 

z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ruda Śląska. 

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna 
Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek 
(redaktor naczelna), Monika Herman-
Sopniewska (sekretarz redakcji), Krzysz-
tof Zioło (redaktor techniczny). Dzien-
nikarze: Sandra Hajduk, Magdalena 
Szewczyk, Robert Połzoń. Redakcja: 41-
709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 
32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i mar-
keti ngu: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-
227, Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, 
Hanna Matysek, Agnieszka Pach tel. 512-
799-211, Joanna Fryc, tel. 503-590-069 
Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny 
w godz. pn.-pt. 8.00-16.00, reklama@
wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapres-
se Sp. z o.o., 

www.wiadomoscirudzkie.pl 
e-mail: 

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie 
prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie 

odpowiada za treść  ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń 
mogących godzić w dobre obyczaje.

TURCJA•  – samolotem z wyżywieniem HB, czerwiec, 8 dni od 1.399 zł/os.
BUŁGARIA•  – samolotem z wyżywieniem HB, wrzesień, 8 dni od 1.450 zł/os.
GRECJA•  – autokarem, bez wyżywienia, czerwiec,  15 dni  od 592 zł/os. 
C• HORWACJA – autokarem z wyżywieniem HB, czerwiec/lipiec, 12 dni od 1.400 zł/os.

BP Orion Travel, ul. 1 Maja 291, Ruda Śl. czynne pon-pt 9-17
tel. 32 242-09-90, oriontravel@poczta.onet.pl

ZAPRASZAMY
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Grunwald Ruda Śląska w sobotę 
(24.05.) podzielił się punktami z Wy-
zwoleniem Chorzów. „Zieloni” zremi-
sowali na wyjeździe 1:1. Dzięki poraż-
ce Górnika Piaski „zieloni” umocnili 
się na pozycji lidera. Pierwszy celny 
strzał oddali gospodarze i miał on miej-

sce dopiero w 16. minucie meczu – bez 
większych problemów złapał jednak 
piłkę Soldak. Chwilę później zawodnik 
Wyzwolenia wychodził na pozycję sam 
na sam, ale skutecznie interweniował 
Wolek. „Zieloni” przed szansą na zdo-
bycie gola stanęli w 33. minucie – jed-

Podział punktów
nak po strzale Brzozowskiego piłka 
odbiła się od poprzeczki i wyleciała po-
za boisko. Na sześć minut przed koń-
cem pierwszej połowy spotkania w polu 
karnym sfaulowany został Dreszer i sę-
dzia podyktował rzut karny, który sku-
tecznie wyegzekwował Ciołek.

Na początku drugiej połowy „zielo-
ni” szukali szansy na podwyższenie 
prowadzenia – jednak po uderzeniu 
Ciołka futbolówka przeleciała tuż nad 
poprzeczką a po strzale Maciongow-
skiego minimalnie minęła słupek. Na-
stępnie do głosu doszli gospodarze – 
w 64. minucie po wrzutce z rzutu wol-
nego uderzeniem z bliska umieścili oni 
piłkę w siatce i doprowadzili tym sa-
mym do remisu. Do końca meczu wy-
nik nie uległ zmianie.

Wyzwolenie Chorzów 
– Grunwald Ruda Śląska 1:1 (0:1)
Grunwald Ruda Śląska: Soldak – 

Łęcki, Wolek, Szczypior – Szczygieł – 
M. Brzozowski, Jagodziński, Macion-
gowski, Ciołek – Dreszer, Kot

Trener: Teodor Wawoczny

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Mimo remisu Grunwald umocnił się na pozycji lidera.

Przegrali z sąsiadem
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Porażki z sąsiadem z tabeli – Przemszą 
Siewierz doznał w sobotę (24.05.) Wawel 
Wirek. Rudzianie przegrali 1:3.

Od początku spotkania lepiej prezento-
wali się goście. Kilkukrotnie, po gwizdku 
rozpoczynającym mecz, zmuszony do in-
terwencji został Gawlik – na szczęście te 

okazały się być skuteczne. Później do gło-
su zdołali też dojść rudzianie. Swoich sił 
próbowali Deptuch i G. Kałużny, jednak 
nie udało im się strzelić gola i do przerwy 
panował bezbramkowy remis.

Chwilę po gwizdku wznawiającym 
grę, wynik meczu otworzyli przyjezdni – 

zawodnik Przemszy przedłużając podanie 
klubowego kolegi wpakował piłkę do 
bramki. Bliski odpowiedzenia był Wawel, 
ale futbolówka uderzona przez G. Kałuż-
nego odbiła się od pleców obrońcy i mi-
nimalnie minęła słupek. Goście kolejne-
go gola zdobyli w 64. minucie – ich trze-
cia dobitka okazała się być celna i było 
0:2. W tym momencie gospodarze jesz-
cze bardziej zwolnili tempo gry. Wyko-
rzystała to Przemsza – jeden z siewierzan 
w 81. minucie znalazł się w sytuacji sam 
na sam z Gawlikiem i wyszedł z niej górą 
zdobywając gola. Honorowe trafienie dla 
Wawelu zdobył w 85. minucie Lux, który 
urwał się obrońcom i mając przed sobą 
tylko golkipera gości, umieścił piłkę 
w siatce.

Wawel Wirek – Przemsza Siewierz  
1:3 (0:0)

Wawel Wirek: Gawlik, K. Kałużny, 
Cholewa, Ostrowski, Pyc, D. Majnusz, 
G. Kałużny, Aleksa, Rutkowski, Dep-
tuch

Trener: Jarosław Zajdel

Pika nożna – liga okręgowa – grupa I Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Do Bierunia Nowego udała się 
w tę sobotę (24.05.) Urania Ruda 
Śląska. Kochłowiczanie, zgodnie 
z przewidywaniami, nie mieli za 
wiele do powiedzenia w spotka-
niu z tamtejszym Piastem i osta-
tecznie przegrali różnicą dwóch 
trafień.

Już w siódmej minucie meczu 
gospodarze wykorzystali stratę 
piłki przez Uranię. Wyszli oni 
z kontratakiem i po zagraniu 
wzdłuż bramki, z bliska wpako-
wali piłkę do siatki, obejmując 
tym samym prowadzenie. Dzie-
sięć minut później zawodnik Pia-
sta wykorzystał niefortunne za-
granie głową jednego z kochłowi-
czan i uderzeniem z bliska zdobył 
drugiego gola. W 39. minucie sę-
dzia dopatrzył się zagrania ręką 
w polu karnym i podyktował rzut 
karny, który na gola zamienił Mu-
siał. Do przerwy Urania przegry-
wała 2:1.

Minutę po gwizdku wznawiają-
cym grę podanie wzdłuż bramki 
zamknął zawodnik Piasta, dzięki 
czemu gospodarze znów zyskali 
dwubramkową przewagę. Piętna-
ście minut później zdołali ją po-
większyć – umieszczając futbo-
lówkę w siatce po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego uderzeniem gło-
wą. Wynik meczu został ustalony 
w 69. minucie meczu. Gospoda-
rze po rzucie rożnym sami sobie 
wbili gola, a spotkanie zakończy-
ło się wynikiem 4:2 dla Piasta.

Piast Bieruń Nowy – Urania 
Ruda Śląska 4:2 (2:1)

Urania Ruda Śląska: Parde-
la, Baran, P. Grzesik, R. Grze-
sik, Baron, Musiał, Mikusz, Ko-
lasa, Zawisza, Mzyk, Barciaga

Trener: Stanisław Mikusz

Nowy Bieruń 
lepszy

W sobotę (24.05.) upragnione 
zwycięstwo odniósł Jastrząb Biel-
szowice. Wyższość rudzian musiał 
uznać zespół Strażaka Mierzęcice, 
który przegrał przed własną pu-
blicznością 1:3.

Chociaż na początku meczu dłu-
żej przy piłce utrzymywali się go-
spodarze, to groźniejsze sytuacje 
podbramkowe stwarzali bielszo-
wiczanie. Jedną z nich zdołali wy-
kończyć celnym trafieniem – w 21. 
minucie wykorzystując sytuację 
sam na sam z bramkarzem gospo-
darzy gola zdobył Henisz.

Na początku drugiej odsłony 
pojedynku zespół Jastrzębia zali-
czył przestój. I to się zemściło.  
W 62. minucie bowiem Strażak 
doprowadził do remisu. To zadzia-
łało na bielszowiczan niczym ku-
beł zimnej wody. W końcu w 87. 
minucie T. Śmigała przedłużył 
głową dośrodkowanie z rzutu roż-
nego i Jastrząb ponownie wyszedł 
na prowadzenie. Wynik meczu zo-
stał ustalony w doliczanym czasie 
gry, kiedy po indywidualnej akcji 
strzałem pod poprzeczkę umieścił 
piłkę w siatce Nowak.

– Nie zagraliśmy rewelacyjne-
go meczu, ale za to byliśmy sku-
teczni, a tego w poprzednich spo-
tkaniach brakowało – podsumo-
wał Damian Malujda, trener biel-
szowiczan.
Strażak Mierzęcice – Jastrząb 

Bielszowice 1:3 (0:1)
Jastrząb Bielszowice: Majdak 

– Kaczmarek, Henisz, Polek, J. 
Łukasik, Kubiak, Sikora, T. Łu-
kasik, Skudlik, Koniorczyk, 
Wójcik

Trener: Damian Malujda

W końcu 
zwycięstwo
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Wawel nadal plasuje się na czwartym miejscu w tabeli.
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W sobotę (24.05.) w Świdwinie zo-
stała rozegrana III runda z cyklu Grand 
Prix Polski w Ratownictwie Wodnym. 
Do rywalizacji wśród 128 zawodników 
stanęli także reprezentanci Rudy Ślą-
skiej. Drużyna w składzie: Marta Sku-
dlik, Magdalena Skudlik, Anna Nocoń, 
Aleksandra Spodzieja, Klaudiusz Ma-
tura i Mateusz Niegot z zawodów 
przywiozła 18 medali. Kolejny raz 
w tym roku rudzkie ratowniczki zdo-

minowały klasyfikację generalną ko-
biet, wygrywając wszystkie kategorie 
wiekowe. Wśród młodziczek zwycię-
żyła Marta Skudlik z łączną sumą 
trzech złotych medali. W kategorii ju-
nior młodszy zwyciężyła Magdalena 
Skudlik zdobywając dwa złote i dwa 
srebrne medale. W kategorii junior 
i open najlepsza okazała się Anna No-
coń, która ze Świdwina wywiozła sie-
dem złotych i jeden srebrny medal. 

18 medali ratowników
Wśród najszybszych seniorek na po-
dium stanęła również Aleksandra Spo-
dzieja, która w konkurencji na 100 m 
w holowaniu manekina w płetwach za-
jęła trzecie miejsce. W zmaganiach 
sztafet dziewczyny z Rudy Śląskiej za-
jęły drugi stopień na podium. Złoty 
medal w konkurencji na 100 m w holo-
waniu manekina w płetwach wśród ju-
niorów wywalczył Klaudiusz Matura.

Rudzcy ratownicy jeszcze wielo-
krotnie zajmowali miejsca w czołówce 
zawodów, co dobrze świadczy przed 
zbliżającymi się mistrzostwami Pol-
ski, które rozegrane zostaną w dniach 
14-15 czerwca w Szczecinie.

Ratownictwo wodne

Rudzianki zdominowały klasyfikację generalną kobiet. Foto: arch.

220 zawodników i zawodniczek 
wzięło udział w rozgrywanych w nie-
dzielę (25.05.) na hali MOSiR-u w No-
wym Bytomiu Otwartych Mistrzo-
stwach Rudy Śląskiej w Karate Kyoku-
shin Dzieci i Młodzieży.

– Ideą tych zawodów jest to, żeby 
mogły wystartować wszystkie dzieci 
z naszego klubu. Dla najmłodszych za-
wodników są to tak naprawdę pierwsze 
zawody i ważny krok w sportowym roz-
woju. Mistrzostwa mają formułę zawo-
dów otwartych, w związku z czym każdy 
klub, który chciał, mógł przyjechać 
i wziąć udział w zmaganiach. W więk-

szości zgłosiły się kluby z naszego wo-
jewództwa – mówił Roman Dymek, 
prezes Rudzkiego Klubu Kyokushin 
Karate, który pełnił rolę gospodarza 
imprezy.

Najmłodsi schodząc z maty porów-
nywali swoje wyniki: – Jestem zadowo-
lona ze swojej punktacji – mówiła po 
występie Ania z Rudy Śląskiej. – Ale 
wynik to nie wszystko. Fajnie, że może-
my się spotkać i spędzić czas razem – 
dodała.

Rodzicom oglądającym zmagania 
swoich pociech towarzyszył natomiast 
mały stres: – Nam stres udziela się chy-

Mistrzostwa w Rudzie Śląskiej
ba bardziej niż dzieciom. Moja córka 
po raz pierwszy bierze udział w zawo-
dach i z całych sił trzymam za nią kciu-
ki – mówiła pani Monika, mama Ani.

WYNIKI RUDZIAN: Kata Dzieci – 
2. R. Matusiak; Kata Kadetów – 2. D. 
Szymański; Kata Młodzików – 3. T. 
Ulejczyk; Kumite semi kontakt Dzieci 
(Chłopców) -30 kg – 2. P. Wyrwich; 
Kumite semi kontakt Dzieci (Chłop-
ców) +30 kg – 3. I. Jarosz; Kumite semi 
kontakt Kadetów Młodszych -40 kg – 
3. Ł. Dymek; Kumite semi kontakt Ka-
detów Młodszych +40 kg – 1. S. Sonn-
tag, 3. B. Wylotek; Kumite semi kon-
takt Kadetów -50 kg – 1. M. Lewan-
dowski, 3. B. Sztajerski; Kumite semi 
kontakt Młodzików +60 kg – 3. D. 
Krzykawski; Kumite semi kontakt Ju-
niorów -65 kg – 3. S. Karkoszka; Ku-
mite semi kontakt Juniorów -75 kg – 3. 
T. Ulejczyk; Kata Kadetów Młodszych 
– 1. Ł. Dymek, 3. S. Sonntag; Kumite 
semi kontakt Dzieci (Dziewcząt) -28 kg 
– 2. A. Franiel, 3. A. Góźdź; Kumite se-
mi kontakt Dzieci (Dziewcząt) +28 kg 
– 1. Z. Kluszcz, 2. R. Matusiak, 3. K. 
Błaucik, 3. H. Nawara; Kumite semi 
kontakt Kadetek Młodszych open – 1. 
S. Pieter, 2. N.Szydełko, 3. M. Daszkie-
wicz; Kumite semi kontakt Kadetek 
-45 kg – 1. W. Ulejczyk, 3. M. Ziemec-
ka, 3. J. Kamińska; Kumite semi kon-
takt Kadetek +45 kg - 1 M. Smagacz, 2. 
K. Józefiok. W klasyfikacji klubowej 
rudzki klub zajął pierwsze miejsce.

Karate

Tegoroczna edycja zawodów cieszyła się największą jak dotąd frekwencją. 

Zwycięstwo z wyżej notowaną Sar-
macją Będzin odniosła w środę (21.05.) 
Slavia Ruda Śląska. Chociaż na po-
czątku spotkania przewagę optyczną 
mieli gospodarze, to nie udało im się 
wypracować klarownych sytuacji pod-
bramkowych. Następnie gra się za-
ostrzyła, w efekcie czego w 40. minu-
cie drugą żółtą kartką został ukarany 
zawodnik Sarmacji. Slavia z takiego 
obrotu sprawy skorzystała – w 43. mi-
nucie po akcji Wawrzyczka zamiesza-
nie w polu karnym wykorzystał Szaton 
i strzałem z siedmiu metrów zdobył 

bramkę. W drugiej połowie rudzianie 
grali mądrze i starali się utrzymać do 
końca korzystny dla siebie wynik. 
W ostatnich minutach Gancarczyk nie 
wykorzystał sytuacji sam na sam 
z bramkarzem, a drugą żółtą kartką zo-
stał ukarany M. Rejmanowski.

Sarmacja Będzin  
– Slavia Ruda Śląska 0:1 (0:1)

Slavia Ruda Śląska: Franke - Met, 
Wawrzyczek, Zalewski, Pushchaus, 
M. Rejmanowski, Moritz, Witor, 
Szaton, Gancarczyk, Szaruga

Trener: Marek Piotrowicz

Urwali punkty Sarmacji

Slavia z dorobkiem 41 punktów zajmuje aktualnie siódme miejsce w tabeli. Foto: arch.

Piłka�nożna�–�IV�liga�–�grupa�I

Od 23 do 25 maja w Łukowie roz-
grywano II Centralną Eliminację do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w zapasach w stylu wolnym i zapasach 
kobiet.  W zawodach tych uczestniczyli 
zawodnicy i zawodniczki rudzkiej Sla-
vii. Najlepiej zaprezentowali się To-
masz Kitel i Martyna Świerc, którzy 
bezapelacyjnie zwyciężyli w swoich 
kategoriach – Tomek w kategorii do 54 
kg kadetów, Martyna w kategorii do 70 
kg kadetek. Drugie miejsce w kategorii 
do 56 kg kadetek wywalczyła Weroni-
ka Stachowicz, a trzecie w kategorii do 

58 kg kadetów Maciej Wieczorek. 
Oprócz wymienionych medalistów, 
start w finałach OOM zapewnił sobie 
również Bartosz Kowalczyk, który za-
jął VII, premiowane awansem, miejsce 
w kategorii do 54 kg. Podsumowując 
dwa tory eliminacji, Slavia zakwalifi-
kowała siedmiu zawodników i pięć za-
wodniczek do turnieju finałowego 
OOM, który odbędzie się dla dziewcząt 
w dniach 13-15 czerwca w Wałbrzy-
chu, natomiast dla chłopców w dniach 
27-29 czerwca w Brzegu Dolnym. Na 
maty zapaśnicze wyszli także klasycy 

Eliminacje i pierwsze kroki
rudzkiej Pogoni, którzy zaprezentowali 
się na rozgrywanym 24 maja w Kato-
wicach Pucharze Śląska Dzieci i Mło-
dzików oraz turnieju pierwszego kroku 
zapaśniczego. W ogólnej klasyfikacji 
rudzianie uplasowali się na drugim 
miejscu – wyprzedził ich tylko GKS 
Katowice. Wyniki indywidualne: 
GRUPA MŁODZIKÓW – złoto – 
Mateusz Nadulski 59 kg, Kamil Za-
krzewski 85 kg; srebro – Marcin Cy-
lok 47 kg, Michał Świetlik 59 kg; 
GRUPA DZIECI – złoto – Kamil No-
wak, srebro – Łukasz Prudło, Rafał 
Bzdyra, Szymon Brzeziński; 
PIERWSZY KROK ZAPAŚNICZY 
– złoto: Dorian Bzdyra. Trenerem 
zawodników jest Artur Kasprzak.

Zapasy Sportowy�rozkład�jazdy:

Piłka nożna – IV liga – grupa I
31 maja, sobota, godz. 11.00 

Grunwald Ruda Śląska – Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
31 maja, sobota, godz. 16.00 

Slavia Ruda Śląska – Raków II Częstochowa
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

31 maja, sobota, godz. 11.00 
Urania Ruda Śląska – Strażak Mikołów

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
31 maja, sobota, godz. 17.00 

Jastrząb Bielszowice – Unia Dąbrowa Górnicza
31 maja, sobota, godz. 17.00 

Tęcza Błędów – Wawel Wirek

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk
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IX Międzynarodowy Memoriał 
Łuczniczy im. Mieczysława Nowa-
kowskiego przeprowadzony na torach 
łuczniczych warszawskiego Mary-
montu zgromadził ponad 120 zawod-
niczek i zawodników w kilku katego-
riach wiekowych. UKS „GROT” re-
prezentowali: Seweryn Gandor oraz 
bracia Szymon i Mateusz Porębscy. 
Najlepiej poradził sobie Mateusz Po-
rębski, który zdecydowanie wygrał 
całe zawody. Dwaj pozostali juniorzy 
młodsi nie poradzili sobie równie do-
brze z trudami zawodów. Szymon Po-
rębski ustrzelił 1069 pkt. i zajął osta-
tecznie 12. lokatę w klasyfikacji. Se-
weryn Gandor uzbierał w sumie 965 
pkt, a udział w zawodach zakończył na 
15. pozycji.

Wtedy, kiedy juniorzy młodsi UKS 
„GROT” walczyli z upałem i swoimi 
rywalami w Warszawie, ich młodsze 
koleżanki i kolega poddali sprawdzia-
nowi swoje umiejętności na torach 
łuczniczych „Czarnej Strzały” w By-
tomiu, na których przeprowadzono 
Międzyklubowe Zawody Łucznicze 
Młodzików. Nasze młodziczki zdo-
minowały kategorię „młodziczek 
starszych” zajmując pierwsze trzy 
miejsca – na najwyższym stopniu po-
dium uplasowała się Justyna Wyciślik 
(najmłodsza z naszych reprezentan-
tek, nominalnie „młodziczka”) osią-
gając łącznie 572 pkt., druga była Pa-
trycja Boniek, która strzeliła łącznie 
559 pkt., a trzecia Karolina Skawiń-
ska, zdobywając 451 pkt. Bartek Ry-
marz natomiast wygrał konkurencję 
wśród „młodzików starszych”, gro-
madząc na swoim koncie 576 pkt.

Dopełnieniem pracowitego week-
endu dla prawie wszystkich zawodni-
czek i zawodników UKS „GROT” 
były zawody I Rundy Pucharu Polski 
FIELD WA rozegrane na zielonych 
terenach rekreacyjnych Rybnika. 
Fieldowa reprezentacja naszego klu-

bu zaliczyła udany start, sięgając  
w poszczególnych kategoriach po 
czołowe lokaty. Sebastian Ziętek wy-
grał kategorię „łuk klasyczny – kadet” 
a Paweł Wichary zajął pierwsze miej-
sce w kategorii „łuk bloczkowy – ju-
nior”. Bardzo dobry występ na swoim 
koncie odnotowała Agnieszka Taras, 
zajmując pierwszą pozycję w katego-
rii „łuk klasyczny – seniorka”, pozo-
stawiając w pokonanym polu wiele 
bardziej doświadczonych rywalek. 
W kategorii „łuk klasyczny – senior”, 
zawody na drugim miejscu zakończył 
Adam Ścibski, a o jedno oczko niżej 
sklasyfikowano Romana Franika.  
W tej samej kategorii Maciej Gnacy 
został ostatecznie sklasyfikowany na 
ósmej pozycji, natomiast debiutant 
Tomasz Nazim na dziewiątej. W naj-
liczniej i najsilniej obsadzonej katego-
rii „łuk bloczkowy – senior”, Michał 
Kopeć ukończył rywalizację zajmując 
ostatecznie jedną z czołowych lokat. 
Odrobinę gorzej poszło tym razem 
Pawłowi Tobijańskiemu, sklasyfiko-
wanemu poza pierwszą ósemką tur-
nieju.

Mateusz Porębski okazał się być bezkonkuren-
cyjny w IX Międzynarodowym Memoriale Łucz-
niczym im. Mieczysława Nowakowskiego.

Foto: arch.

W niedzielę (25.05.) w decydują-
cym o pierwszym miejscu w tabeli, 
ostatnim meczu rozgrywek II ligi K.S. 
IGLOO RUGBY Ruda Śląska prze-
grało z RC LEGIĄ Warszawa 24:26. 
Obydwie drużyny zagrały bardzo wy-
równane spotkanie, a o zwycięstwie 
zadecydowały detale – błędy, czyli 
większa ich ilość.

IGLOO chcąc wygrać ligę musiało 
wygrać mecz z Legią wysoko i zdecy-
dowanie. Dyspozycja Legii na boisku 
w Bytomiu pozwalała przyjąć ten 
optymistyczny wariant, przy założe-
niu, że samemu zagra się bezbłędnie.

Początek meczu ułożył się idealnie 
dla rudzian – dynamiczna akcja skrzy-
dłowego IGLOO D. Bryńskiego 
i skuteczne podwyższenie K. Płusy 
dały prowadzenie już w 3. minucie 
7:0. I tak w optymistycznym warian-
cie mecz miał przebiegać dalej, pod 
warunkiem unikania własnych błę-
dów. Takich rudzianie jednak nie 
ustrzegli się – już minutę później Le-
gia doprowadziła do remisu 7:7, po 
wypuszczeniu piłki do przodu przez 
bohatera poprzedniej akcji – Bryń-

skiego. W 19. minucie gry po indywi-
dualnych błędach M. Jurczyńskiego 
i K. Peplińskiego, Legia zdobyła ko-
lejne 5 pkt. i zakończyła zwycięsko 
I połowę 12:7.

Druga połowa to pełna determina-
cji gra gospodarzy rozpoczęta nieste-
ty kolejnym ich potknięciem i kolej-
nym kompletem punktów gości z ak-
cji – 7:19. Rudzian to jednak nie zała-
muje, a wręcz przeciwnie. To oni do-
minują przez następne 20 minut spy-
chając Legię do desperackiej obrony. 
Ten fragment gry rudzianie zamykają 
dwoma przyłożeniami: T. Wojnow-
skiego (50. min) i po kapitalnej akcji 
braci Tokarskich przyłożeniem K. 
Tokarskiego 2 minuty później 
(17:19). Dwukrotne próby podwyż-
szeń po tych akcjach K. Płusy są nie-
udane, bo wykonywane z bardzo 
trudnych pozycji. Rudzianie dalej do-
minują, przeprowadzają kilka kolej-
nych akcji na 5 metrach od pola 
punktowego rywali, ale Legia się 
skutecznie broni i… skutecznie 
kontratakuje w 75. minucie za kolej-
ne 7 pkt. (17:26). Zryw IGLOO (Pe-

pliński 5, Płusa 2) w końcówce po-
zwala dojść legionistów na 24:26. Na 
zwycięstwo zabrakło czasu i więk-
szej dyscypliny wewnętrznej oraz 
koncentracji, które pozwoliłyby we 
wcześniejszej fazie gry uniknąć bar-
dzo prostych, ale za to brzemiennych 
w skutki błędów.

K. S. IGLOO RUGBY ŚLĄSKA 
zagrało w składzie: K. Pepliński 5 
pkt., K. Jopert, P. Żuławnik, J. Muc, 
M. Markowski, P. Maniecki, T. Woj-
nowski 5 pkt., D. Mańkowski, K. Płu-
sa  4 pkt. (2 x 2), P. Tokarski, P. Siwu-
la, M. Jurczyński, Gallego Vilches L., 
D. Bryński 5 pkt., K. Tokarski 5 pkt. 
Na zmianę weszli: P. Frątczak, Ł. Fu-
ra, M. Nowak, A. Stankiewicz, M. 
Greinert, Ł. Ruda.

Ci, którzy zastąpią ww. nazwiska 
za kilka dobrych lat, czyli dzieci  
i młodzież K. S. RUGBY Ruda Ślą-
ska zagrali dzień wcześniej  (24.05.)
w Mszanie Dolnej. Najmłodsi, czyli 
„minimini” żacy rozegrali dwumecz 
z Juvenią Kraków, w którym Bajtle 
były zdecydowanie lepsze, a nie do 
zatrzymania był Jan Dyrda, jeden 
z najmłodszych rudzkich zawodni-
ków, który parokrotnie potrafił prze-
biec całe boisko mijając rywali jak 
tyczki slalomowe. Miniżacy roze-
grali również dobry turniej, jednak 
trafili w grupie na mocne zespoły  
i ostatecznie zajęli siódme miejsce 
w swojej kategorii. Należy ich po-
chwalić za duże zaangażowanie 
i chęć gry. Nieco starsi, czyli żacy, 
grający już w kontaktowe rugby, ja-
ko jedyna nasza grupa zajęła tego 
dnia miejsce na podium, trzecie 
miejsce tuż za gospodarzami i ekipą 
z Nowego Sącza. Młodzicy nato-
miast niestety nie mogą zaliczyć te-
go turnieju do udanych – po prze-
granych dwóch pierwszych meczach 
z Nowym Sączem i Juvenią nad-
szedł bardzo wyrównany mecz 
z Bytomiem, który niestety rudzia-
nie musieli kończyć w piątkę, po 
kontuzji kolana liderki zespołu – 
Klaudii Klyszcz. Ostatecznie mło-
dzicy zajęli piąte miejsce.

Rugby

Legia na wyciągnięcie ręki

Seniorzy przegrali z Legią tylko różnicą dwóch punktów.
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– Zdarzają się jeszcze klienci, 
którzy przyjeżdżają zupełnie 
starymi samochodami?

– Jak najbardziej. Miłośników 
starych pojazdów wciąż w naszym 
mieście nie brakuje. Niedawno 
mieliśmy okazję obejrzeć Volks-
wagena Garbusa z 1968 roku. Był 
w bardzo dobrym stanie. Zdarzył 
się także Opel Adam z lat 30. Za-
miast bagażnika miał skórzaną 
walizkę zapinaną na paski. Wyglą-
dało to naprawdę pięknie. Na ba-
danie okresowe przyjeżdża do nas 
także właściciel starego Volkswa-
gena zwanego popularnie ogór-
kiem. Zdarzają się także maluchy 
z pierwszych lat produkcji i duże 
Fiaty. Ostatnio przyjechał do nas 
chłopak, który swojemu tacie 
z okazji 50. urodzin kupił właśnie 
dużego Fiata – dokładnie takiego 
samego jakiego ojciec miał za 
młodu. Zdarzają się także właści-

ciele starych motocykli i skuterów. 
Jest jeden klient mieszkający 
w Rudzie, który posiada starą Ve-
spę. Kupił ją dla swojej córki, któ-
ra ma kilka lat. Ma to być prezent 
dla niej, gdy dorośnie. Najmniej 
spotykamy Nys. Mało jest także 
Żuków. Tych aut po prostu nie 
opłacało się naprawiać. Ponadto 
był problem z dostępnością części 
do tego typu samochodów i w ten 
sposób stopniowo znikały one 
z naszych dróg. 

– Jakie warunki musi spełniać 
samochód żeby zostać pojazdem 
zabytkowym?

– Musi on mieć minimum 25 lat. 
Konieczne jest także, aby więk-
szość części było w nim oryginal-
nych. Musi też upłynąć kilkanaście 
lat od zakończenia produkcji tego 
pojazdu. Żółte tablice dają przywi-
lej w postaci konieczności wyko-
nania tylko jeden raz przeglądu. 

Z miłości do motoryzacyjnej historii
Obowiązuje on po prostu doży-
wotnio. Minusem jest oczywiście 
to, że w samochodzie nie można 
dokonywać jakichkolwiek zmian 
bez zgody konserwatora zabyt-
ków.

– Ale te pojazdy jeżdżące po 
rudzkich drogach generalnie są 
coraz młodsze? Dostrzega Pan 
taką tendencję?

– Tak, te samochody które poja-
wiają się w naszej stacji są coraz 
młodsze. Samochodów jest zdecy-
dowanie więcej na rynku niż 
w ubiegłym wieku. Ich ceny nie są 
aż takie wielkie. Nie jest to już 
luksus – na auto stać większość 
z nas. Rośnie przy tym świado-
mość tego, jak ważne jest utrzy-
manie samochodu we właściwym 
stanie technicznym. Do ludzi za-
czyna docierać to, że im bardziej 
dbają oni o swój samochód, tym 
dłużej będzie im służył i tym 

mniejsze wydatki czekają ich na 
ewentualne naprawy.

– Jeśli jednak nie poruszamy 
się samochodem codziennie, tyl-
ko używamy go sporadycznie, 
wtedy także o auto trzeba spe-
cjalnie dbać?

– Oczywiście. Nawet jeśli auto 
służy nam wyłącznie do sezono-
wych wyjazdów czy wypadów na 
weekend nie oznacza to, że nie 
wymaga ono systematycznej dba-
łości i kontroli. W momencie gdy 
takiego samochodu nie zabezpie-
czymy odpowiednio, to wiele jego 
podzespołów narażonych jest na 
uszkodzenie. Przede wszystkim 
jeśli auto przez długi czas ma nie 
być używane warto je zostawić 
pod zadaszeniem. Słońce bowiem 
ma negatywny wpływ na uszczelki 
i lakier, a także może przyspieszyć 
korozję hamulców i nadwozia. Pa-
miętajmy o tym, że nawet jeśli nie 

używamy samochodu, takie rzeczy 
jak alarm pobierają energię. Po 
długiej przerwie należy więc przy-
gotować się na problemy z odpale-
niem pojazdu. W takich wypad-
kach zaleca się zabezpieczyć styki. 
Miejmy na uwadze to, że w pojeź-
dzie nieużywanym również starze-
je się olej. Powinniśmy także uzu-
pełnić bak paliwa do pełna. To 
sprawi, że na jego ściankach nie 
będzie skraplała się woda. Rzeczą, 
którą koniecznie powinniśmy wy-
konać jest porządne mycie i wo-
skowanie samochodu. Wtedy za-
bezpieczamy lakier i zwiększamy 
jego odporność na promienie sło-
neczne czy zanieczyszczenia. Naj-
lepiej będzie, gdy raz na jakiś czas 
przejedziemy się autem. Kosztuje 
nas to tylko odrobinę czasu, a po-
może w utrzymaniu wszelkich 
układów w odpowiednim stanie.

– Dziękuję za rozmowę.

Chociaż producenci samochodów prześcigają się w wymyślaniu nowych technologii, które mają zwiększyć bezpieczeństwo bądź poprawić komfort jazdy, to wciąż nie 
brakuje osób, które zamiast naszpikowanych elektroniką pojazdów wolą pierwowzory dzisiejszych aut. I chociaż wyprodukowano je kilkadziesiąt lat temu i brak im ta-
kich elementów jak wspomaganie kierownicy czy poduszka powietrzna, to wśród większości z nas to właśnie te pojazdy wywołują uśmiechy na twarzach. O tym jakie 
perełki motoryzacyjne można jeszcze spotkać w Rudzie Śląskiej i jak dbać o pojazd, który nie jest codziennie używany, rozmawialiśmy ze Szczepanem Mańką, diagnostą 
z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA, należącej do firmy Auto-Bud Sp. z o. o.
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