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Trenerem Roku został Władysław 
Dziura – trener zapaśników ZKS-u Sla-
via, zaś Najlepszym Sportowcem Ad-
rian Hajduk, który w 2012 r. po raz 
piąty z rzędu zdobył tytuł Mistrza 
Polski Seniorów w zapasach w stylu 
wolnym. W związku z tym, że utalen-
towany zapaśnik przygotowuje się 
aktualnie do mistrzostw Europy, na-
grodę w jego imieniu odebrał dzia-
dek.

– Każdy, kto ma sportowca w domu 
wie, ile to kosztuje, żeby go wychować 
na sportowca – mówił. – Teraz jest na 
przygotowaniu kadry. Przyjedzie, ko-
szulę zmieni i pojedzie do Tiblisi. Tak-
że tyle go widzimy – dodał.

Akcent zapaśniczy widać także 
w innej kategorii – Wyróżniającym się 
Nauczycielem Wychowania Fizyczne-
go została bowiem Elżbieta Garmule-
wicz.

Tytuły wywalczyli także młodsi 
sportowcy. W kategorii Wyróżniające-
go się Sportowca Skrzata zwyciężył 
Maciej Szczepanik.

– Chciałbym podziękować mamie 
i tacie – powiedział chłopczyk zaglą-
dając do pucharu.

Najpopularniejszym Sportowcem 
została akrobatka KPKS-u Halemba – 
Oliwia Hałupka.

– Bardzo się ucieszyłam z tej nagro-
dy, bo było aż 17 nominowanych. 
Chciałabym za to podziękować  
szczególnie mojej trenerce, która wkła-
da w nas tyle wysiłku na treningach, 
a także moim rodzicom, którzy zawsze 
we mnie wierzą – mówiła utalentowa-
na akrobatka, która swoim występem 
w trakcie gali zauroczyła całą widow-
nię. – Moim marzeniem jest zdobycie 
mistrzostwa świata – dodała.

Tytuł Wyróżniającego się Sportow-
ca Amatora otrzymał zawodnik Ama-
torskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn – 
Karol Sołtys.

W związku z tym, że była to jubile-
uszowa gala, przyznaliśmy dodatko-
we wyróżnienia. – Chcieliśmy zwró-
cić uwagę na osoby, które od lat tre-
nują, ale i na te, które w sporcie sta-
wiają pierwsze kroki. Wyróżnić rów-
nież tych, dla których sport to pasja,  
i którzy tą pasją zarażają innych. Wy-

bór nie był łatwy, ponieważ w Rudzie 
mamy wiele fantastycznych osób 
związanych ze sportem, które udo-
wadniają, że to, co robią, ma sens – 
uzasadnia Anna Piątek-Niewęgłow-
ska, prezes Śląskich Mediów. W ka-
tegorii Sportowca Bez Barier uhono-
rowany został Maciej Kulpiński, gol-
fista, który zdobył między innymi 
brąz w Austrii na Europejskich Za-
wodach Olimpiad Specjalnych. Za 
Pozytywnie Zakręconą uznano Alek-
sandrę Poloczek.

– Ten tytuł Pozytywnie Zakręconej 
bardzo do mnie pasuje. Już jako mała 
dziewczynka zawsze byłam bardzo za-
kręcona. Starałam się to zmienić, kosz-
towało mnie to bardzo dużo nerwów, 
ale w pewnym momencie zrozumiałam, 
że nie warto – mówiła Aleksandra Po-
loczek.

Miano Sportowca z Pasją przyzna-
no Romanowi Dymkowi, szkolącemu 
rudzkich karateków.

– Karate trenuje się przez całe ży-
cie. To nie jest tak, że jest się zawodni-
kiem, osiąga się sukcesy a później się 
odchodzi i przestaje się trenować. Ka-
rate to droga, którą się podąża. Jak 
długo będę mógł, to będę się tym zaj-
mował – deklarował Roman Dymek 
odbierając nagrodę.

Dokończenie na str. 14

I wszystko stało się jasne. W piątek w Domu Kultury w Bielszowicach odbyła się gala podsumowująca XX Plebiscyt „Wia-
domości Rudzkich” na Sportowca i Trenera Roku 2012. Można śmiało powiedzieć, że niespodzianki w tym roku nie było. Po 
najważniejsze trofea ponownie sięgnęli przedstawiciele Zapaśniczego Klubu Sportowego Slavia.
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Maciej Szczepanik i Damian Janikowski – gwiazdy tegorocznej gali. Foto: WS.
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Święto wszystkich kobiet

Od piętnastu lat rytuał, jaki pan 
Michał wykonuje 8 marca, nie 
zmienia się. – W Dniu Kobiet moja 
żona dostaje ode mnie bukiet tuli-
panów, zawsze są żółte, bo ona lu-
bi ten kolor. Mam jeszcze dwie cór-
ki, ale one wolą słodycze, więc w ten 
dzień rozpieszczam je łakociami – 
mówi.

Oprócz niespodzianek, które ru-
dziankom zafundują mężowie, ko-
ledzy czy synowie, Panie z nasze-
go miasta będą mogły skorzystać 
z oferty przygotowanej przez rudz-
kie placówki kulturalne.

8 marca prezydent miasta Gra-
żyna Dziedzic zaprasza wszystkie 
Panie do Miejskiego Centrum Kul-
tury na godz. 18.00 na uroczysty 
koncert z okazji Dnia Kobiet. 
Gwiazdą wieczoru będzie Nina 
Nowak, solistka Teatru Wielkiego 
w Warszawie. Dzień później, 9 
marca, dla miłośniczek piątej mu-
zy, Miejskie Centrum Kultury 

Będą kwiaty, czekoladki i tradycyjne życzenia. 8 marca wszystkie Panie obchodzą swoje święto. W Rudzie Śląskiej przygotowano szereg atrakcji z okazji 
zbliżającego się Dnia Kobiet. Konsultacje kosmetologiczne, dietetyczne i zdrowotne, koncert solistki Teatru Wielkiego i szlagry, to tylko niektóre propozycje. 
Rudzianki będą świętować już od 6 marca. 

przygotowało hit teatralny Elżbie-
ty Jodłowskiej „KLIMAKTE-
RIUM… I JUŻ”. 

Już 6 marca każda z Pań, która 
zdecyduje się wybrać na Dzień 
Otwarty do filii nr 18 Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej, na pewno 
znajdzie tam coś dla siebie.

– Odbędą się u nas między inny-
mi badania spirometryczne. Będzie 
możliwość konsultacji z onkolo-
giem. Panie dowiedzą się, jak przy-

gotować zdrową żywność – tłuma-
czy Bożena Jasnowska, pracownik 
biblioteki. – Można będzie skorzy-
stać także z porady kosmetologicz-
nej, a o godzinie 16.00 odbędą się 
ćwiczenia z jogi. W tym dniu odbę-
dzie się także kiermasz z prezenta-
cją biżuterii oraz konsultacje z za-
kresu masażu ciała – dodaje. 

To nie będzie jedyna okazja by 
zasmakować w masażu. Ciekawą 
ofertę dla Pań przygotowali rudz-
cy rugbiści.

– Zorganizujemy warsztaty zum-
by, odbędą się one 8 marca o go-
dzinie 20.00 w hali zapaśniczej 
przy ulicy Bytomskiej. Weźmie 
w nich udział około 35 uczestni-
czek. W trakcie tych warsztatów 
rozlosujemy nagrodę dla dwóch 
Pań, które będą mogły się umówić 
na prywatny profesjonalny masaż 
– mówi Paweł Łętowski, trener 
Rugby Club Ruda Śląska. – Na 
warsztaty można zapisywać się 
poprzez nasz fanpage na Facebo-
oku, a także za pośrednictwem ma-
ila – dodaje.

Robert Połzoń – robert.polzon@wiadomoscirudzkie.pl
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Świętowanie na pewno nie mogło-
by się obejść bez dobrej muzyki, 
a o taką 9 marca zadba Mirek Szołty-
sek z zespołem Bajery i Wesołe Trio 
w Miejskim Domu Kultury w Bielszo-
wicach. Dzień Kobiet rozpocznie się 
o godz. 17.00, bilety w cenie 30 zł.

– Na pewno nie zabraknie ślą-
skiego humoru – zapewnia Miro-
sław Szołtysek. – Zapraszamy 
wszystkie kobiety, ale także i panów, 
bo przecież potem Panie będą mu-
siały jakoś dojechać do domu – żar-
tuje lider zespołu.

W rudzkim Aquadromie obcho-
dzony będzie nie „Dzień Kobiet”, 
ale „Tydzień Kobiet”. Podczas „Ty-
godnia Kobiet”, płeć piękna poczu-
je się szczególnie doceniona. 
W dniach 4-10 marca każda Pani 
znajdzie coś dla siebie – dwugo-
dzinny bilet do Strefy 
Rekreacji i Sportu oraz Saunarium 
będzie kosztował tylko 30 zł!

8 marca w Saunarium rządzą ko-
biety, saunowanie przybierze „bab-
ski”, niczym nieskrępowany cha-
rakter.

Wszystkim Kobietom, 
w szczególności pracującym w administracji samorządowej, 

składamy najlepsze życzenia: 
miłości, zdrowia, radości, życzliwości, 

spełnienia marzeń i satysfakcji z pracy zawodowej!
Michał Pierończyk 

 Jacek Morek 

Z okazji Dnia Kobiet
składamy wszystkim Paniom 

najserdeczniejsze życzenia 
szczęścia, radości i miłości, 

którą obdarzacie świat.
Niech spełniają się Wasze wszystkie marzenia,

a to co dobre niech zawsze gości 
w Waszym życiu.

Zarząd i Pracownicy 
Miejskiego 

Przedsiębiorstwa 
Gospodarki 

Mieszkaniowej 
Sp. z o.o.

Wszystkim Kobietom
dużo szczęścia, 
zdrowia, pomyślności,
moc uśmiechów 
i spełnienia marzeń

życzy 
Jarosław Wieszołek
Przewodniczący 
Rady Miasta 
Ruda Śląska
wraz z Radnymi



Radni PO i PiS-u dotrzymali danego słowa. Zgodnie z tym, co powiedzieli podczas styczniowej 
sesji Rady Miasta, odwołali tydzień temu (27 lutego) z funkcji wiceprzewodniczących Rady Miasta 
Witolda Hanke i Józefa Osmendę. W obu przypadkach uzasadnienie było lakoniczne, wnioskodaw-
cy tłumaczyli, że chodzi o „właściwą reprezentację ugrupowań w prezydium Rady Miasta”. 
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ZBLIŻENIA

PO-PiS-u ciąg dalszy
Jako pierwszy został odwołany Witold 

Hanke. Były wiceprzewodniczący Rady 
Miasta usłyszał, że jego odwołanie nie jest 
efektem braku poparcia dla jego osoby, a 
ma związek  ze zmianą klubu. Przypomnij-
my, że radny Hanke startował w wyborach 
samorządowych z list Stowarzyszenia „Po-
rozumienie dla Rudy Śląskiej”. Jednak pod 
koniec ubiegłego roku stowarzyszenie 
oświadczyło, że zarówno radny Hanke, jak 
i troje innych radnych, nie reprezentuje już 
w Radzie „Porozumienia dla Rudy Ślą-
skiej”. Cała czwórka, wbrew władzom sto-
warzyszenia,  murem stanęła po stronie 
prezydent Grażyny Dziedzic, za co spotka-
ła ich stosowna kara.

Podczas sesji pojawiły się sugestie, że 
radny Hanke okazał się po raz kolejny 
zdrajcą. Pierwszy raz kilka lat temu, kiedy 
wraz z grupą radnych „opuścił” szeregi 
zwolenników byłego prezydenta miasta. – 
Był taki moment rzeczywiście w poprzed-
niej kadencji, kiedy wraz z pewną grupą 
twierdziliśmy, że nie po drodze nam z poli-
tyką uprawianą przez poprzedniego prezy-
denta i tych, którzy wspierali bezkrytycznie 
to, co się wówczas działo. Teraz czyżby zno-
wu zdrajca, bo zmieniam barwy klubowe? 
Zauważcie Państwo, że to „Porozumienie 

dla Rudy Śląskiej”  odmówiło nam korzy-
stania nadal z tej nazwy, więc dlatego 
utworzyliśmy nowy klub – wyjaśniał Witold 
Hanke.  

Debata nad odwołaniem radnego Witol-
da Hanke nie przesądziła wyniku głosowa-
nia. Ten był do przewidzenia.  – (…) Jest 
Pan olbrzymim przykładem dla młodych lu-
dzi, dla samorządowców. Dla samorządow-
ców, ale przez duże  „S”. To rolą Rady Mia-
sta jest służyć mieszkańcom, a nie partiom 
politycznym, a tu jest wyłącznie partyjniac-
two – mówiła tuż po odwołaniu Witolda 
Hanke z funkcji wiceprzewodniczącego Ra-
dy Miasta prezydent Grażyna Dziedzic.

Nowym wiceprzewodniczącym Rady 
Miasta został Władysław Dryja. – To, co się 
stało ostatnio na sesji, jest normalną rze-
czą, która się dzieje w polityce, gdzie więk-
szość zawsze ma przewagę i decyduje. Nie 
oznacza to, że mniejszość powinna być po-
krzywdzona. Powinna ona się dogadywać z 
większością, pewne rzeczy ustalać – mówił 
radny po sesji. – Nie można się przywiązać 
do stołka politycznego za wszelką cenę. 
Nieraz się zwalnia ludzi, którzy są jedynymi 
żywicielami rodziny. Co oni mają powie-
dzieć? A tu się płacze nad tym. Trochę to 
jest żenujące – dodał.

Drugim wiceprzewodniczącym Rady 
Miasta został jedyny radny „Porozumienia 
dla Rudy Śląskiej” Marek Kobierski. Na sta-
nowisku tym zastąpił Józefa Osmendę z 
SLD, który widząc co się dzieje, nie wyraził 
zgody na  ponowne kandydowanie na stano-
wisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

– Ja tu cały czas słyszę, że to jest jakiś 
zamach stanu, jakieś niezgodne z sumie-
niem. Przepraszam, to jest demokracja. Ja 
uczę i uczę, że większość w demokracji rzą-
dzi – tłumaczył Marek Kobierski.

Jak wiadomo, w Radzie Miasta zasia-
dają przedstawiciele trzech partii politycz-
nych (PO, PiS, SLD), dwóch stowarzy-
szeń („Razem dla Rudy” i „Porozumienia 
dla Rudy Śląskiej” ) oraz Ruchu Autono-
mii Śląska. Po zmianach personalnych, w 
prezydium Rady Miasta zasiadają przed-
stawiciele PO oraz „Porozumienia dla Ru-
dy Śląskiej”, które w Radzie reprezento-
wane jest tylko przez jednego radnego. 
Gołym okiem widać, że w prezydium Ra-
dy nie ma żadnego przedstawiciela pro-
prezydenckiego „Razem dla Rudy”. Taki 
układ raczej nie odzwierciedla „właściwej 
reprezentacji ugrupowań w prezydium 
Rady Miasta”.

 Sandra Hajduk

RADNI KOMENTUJĄ

Andrzej Stania: – Przede 
wszystkim trzeba powiedzieć, 
że nie była to wyłącznie ini-
cjatywa jednego klubu rad-

nych. Była to inicjatywa uzgodniona zarów-
no przez PiS jak i Platformę Obywatelską. Te 
odwołania to reakcja na traktowanie przed-
miotowe  Rady Miasta przez panią prezydent. 
Nie wynikają one z niezadowolenia z pracy 
wiceprzewodniczących czy innych osobistych 
cech.  Należy to traktować jako rodzaj czer-
wonej kartki dla władzy wykonawczej.

Kazimierz Myszur: – Więk-
szość zadecydowała. Na tym 
polega demokracja. Więk-
szość doszła do wniosku, że 

należy coś zmienić i reprezentacja klubów 
większości tak zadecydowała. Nie można te-
go odbierać w ten sposób, że jest to decyzja 
polityczna. Przewodniczącym czy wiceprze-
wodniczącym się bywa. To jest normalne, że 
na stanowiskach zachodzą zmiany. To nie są 
stanowiska, które się pełni przez  całą kaden-
cję.

Dariusz Potyrała: – Miesiąc 
temu na poprzedniej sesji te 
zmiany zostały zapowiedzia-
ne poprzez złożenie projek-

tów uchwał przez radnego z PO. Wynik gło-
sowania mnie nie zdziwił, bo był już wcze-
śniej niemal w stu procentach przesądzony. 
Ostatnie głosowania pokazują, że zdecydo-
wana większość znajduje się po stronie 14 
radnych głównie z PO i PIS. To, co się dzieje, 

uważam za niepotrzebne zamieszanie. Widzę 
o wiele więcej ważnych zadań i oczekiwań 
mieszkańców do zrealizowania przez Radę. 
Wolałbym podejmować uchwały dotyczące 
spraw gospodarczych i rozwoju miasta, jed-
nak procedowanie w Radzie zdominowały 
(mam nadzieję, że chwilowo) personalne 
zmiany.

Barbara Wystyrk-Beni-
gier: – Polityka? Decyzje 
polityczne? Wielkie słowa, 
wielkie emocje. O co ten 

wrzask i lament? Przewodniczącym się by-
wa, wiceprzewodniczącym się bywa, preze-
sem także się bywa... Kto powiedział, że tego 
rodzaju funkcje piastuje się na wieki wieków 
amen? Ja także dzisiaj jestem radną, po na-
stępnych wyborach może mnie nie być. I już. 
Ważne jest co robisz, a nie na którym stołku w 
Radzie Miasta siedzisz. Tak ja to pojmuję.

Ewa Błąkała-Zawronek: – 
Te odwołania z funkcji wice-
przewodniczących to była 
czysta zagrywka polityczna. 

Nie mieści się to w żadnych ramach matema-
tycznych czy merytorycznych. Radni, którzy 
mają w tej chwili większość w Radzie Miasta, 
wykorzystują to i nie liczą się z żadnymi pra-
wami samorządowymi. Przykład pana Marka 
Kobierskiego, który nie reprezentuje żadnego 
klubu jest dobrym przykładem na to, że jest to 
polityczna zagrywka. Brak uzasadnienia wy-
nika z tego, że ci Państwo go po prostu nie 
posiadali.



XII konkurs biblijny Otwarte przedszkole

Tomasz Stachurski z Gimna-
zjum nr 9 w Rudzie Śląskiej został 
laureatem międzyszkolnego etapu 
XII Wojewódzkiego Konkursu 
Biblijnego. Zwycięzca zawalczy 
w maju w konkursie biblijnym na 
poziomie wojewódzkim. Drugie 
miejsce zajął Dominik Borys  
z Gimnazjum nr 12, a trzecie Woj-
ciech Leder z Gimnazjum nr 18.

– W tym roku konkurs dotyczył 
Księgi Rodzaju i nie był łatwy. Trze-
ba mieć naprawdę głęboką wiedzę, 
żeby przejść przez te wszystkie etapy. 
W dzisiejszym konkursie wzięło 
udział 35 uczniów z 12 gimnazjów – 
laureatów szkolnych etapów konkur-
su biblijnego – mówi Barbara Totoń-
Kryjak, doradca metodyczny religii.

Przez 45 minut uczniowie odpo-
wiadali na pytania zawarte w teście. 

Konkurs miał taką samą formę we 
wszystkich miastach województwa 
śląskiego. Nagrody w konkursach 

Test z wiedzy w konkursie biblijnym. Foto: MHS

WOKÓŁ NAS

ufundowali księża rudzkiego i ko-
chłowickiego dekanatu.

Monika Herman-Sopniewska

Rodzice, którzy zastanawiają się 
nad wyborem przedszkola dla swo-
ich pociech, mieli okazję w piątek 
zobaczyć jak funkcjonuje przed-
szkole przy Zespole Szkół nr 3. 
Podczas Dnia Otwartego była oka-
zja do udziału w otwartych zaję-
ciach przedszkolnych, spotkania się 
z dyrektorem oraz kadrą placówki.

– Jest to przedszkole specjalne, 
jedyne w swoim rodzaju na terenie 
miasta. Ukierunkowane jest ono na 
dzieci autystyczne i na dzieci, które 
mają upośledzenie umysłowe – tłu-
maczy Wiesław Jagielski, dyrektor.

Rodzice, którzy przyszli na spo-
tkanie, mieli okazję zwiedzić profe-
sjonalnie wyposażone sale.

– Pojawiła się możliwość żeby 
dziecko chodziło tutaj do przed-
szkola. Podoba mi się oferta i dlate-

go przyszłam – mówi pani Sylwia, 
jedna z mam.

Przedszkole działa od roku i planuje 
się otwarcie nowego oddziału. Zajęcia 
prowadzone są w małych grupach liczą-
cych od dwóch do czterech podopiecz-
nych. Zapisy trwają od 1 do 31 marca.

Agnieszka Pach

Sukces uczniów

Drużyna z ZSP nr 6. Foto: Arch. ZSP nr 6

Pokonali dziesięć drużyn 
z trzech województw i zajęli 
trzecie miejsce – takim sukce-
sem mogą się pochwalić To-
masz Tabacki i Dariusz Paszek 
z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 6 w Rudzie Ślą-
skiej. Wzięli oni udział w dru-
giej edycji konkursu „Buduj 
z Pasją”, która odbyła się 28 
stycznia 2013 r. w Gliwicach.

– W porównaniu do innych 
konkursów czy olimpiad, 
w tym konkursie spotykają się 
najlepsi uczniowie szkół bu-
dowlanych, którzy nie tylko 
muszą wykazać się wiedzą 
teoretyczną, ale i zastosować 
ją w praktyce, co czyni ich fa-
chowcami w swojej branży – 
tłumaczy Jarosław Kubica, 
opiekun.

Konkurs przebiegał w dwóch 
etapach. Pierwszy polegał na roz-
wiązaniu testu z wiedzy ogólnobu-
dowlanej, natomiast w trakcie dru-
giego zadaniem uczestników była 
budowa komina dymowego z za-
chowaniem szczelności oraz wy-
miarów i wielkości spoin.

Chłopakom gratulujemy suk-
cesu i życzymy dalszych.

Agnieszka Pach

Aktywne przedszkolaki na zajęciach szkolnych. Foto: MHS

Przez dwa dni SP nr 20 otwierała 
swoje drzwi dla przedszkolaków. 
Do kochłowickiej podstawówki za-
witały dzieci z Miejskiego Przed-
szkola nr 42 i 34. 

– Chcemy pokazać naszym przed-
szkolakom, że szkoła nie jest strasz-
na i zaprosić do nas sześciolatków, 
a wcześniej oswoić ich z naszą 
szkołą. W szkole mamy do tego od-
powiednie warunki, nasza placów-
ka jest przygotowana na przyjęcia 
najmłodszych uczniów. Zajęcia u nas 
są prowadzone nie tylko w ławkach 
szkolnych, proponujemy naukę 
również poprzez zabawę i odpoczy-

nek. Chcemy, że dzieci po prostu nie 
bały się szkoły – mówi Anna Wuj-
da, dyrektor SP nr 20 w Rudzie Ślą-
skiej-Kochłowicach.

To ostatnie Dni Otwarte w tym ro-
ku. W ramach zajęć dzieci z rodzica-
mi mogły pozwiedzać szkołę. Na 
rodziców czekały konsultacje z pe-
dagogiem i psychologiem, a także 
informacje na temat tego, jak przy-
gotować sześciolatka do szkoły. Naj-
młodsi zobaczyli m.in. jak wygląda-
ją zajęcia w ramach szkolnego kółka 
plastycznego, muzycznego i sporto-
wego.

Monika Herman-Sopniewska
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Dzień Otwarty

Rodzice uczestniczyli w zajęciach z dziećmi. 
 Foto: AP

Kącik adopcyjny
Boluś to 8-letni mniejszy psiak, który nie sprawia żadnych problemów. 

Spacer z nim to sama przyjemność, ładnie chodzi na smyczy. Jest grzecz-
ny, spokojny i bardzo mądry. Chętnie się przytula i rozdaje buziaki. Boluś 
jest towarzyskim, kochanym psiakiem, który przebywa w schronisku 
i czeka na nowy, kochający dom. Kontakt w sprawie adopcji: tel 510-268-
586.

REKLAMA



STARE!!!!

Wsparcie dla rodziców

Uczestniczki spotkania Grupy Wsparcia. Foto: AP

WOKÓŁ NAS

Skorzystaj z newslettera!
Chcesz wiedzieć, co się 

dzieje w Twoim mieście? 
Potrzebujesz informacji 
o najbliższych wydarzeniach 
kulturalnych, a nie masz 
czasu sam ich szukać? Wy-
starczy wejść na stronę 
www.rudaslaska.pl i podać 
adres e-mail w polu zapisów 
do newslettera. Wydział Ko-
munikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta będzie Ci wy-
syłał na bieżąco ważne in-
formacje dotyczące miasta. 
Wśród przygotowywanych 
materiałów jest przede 
wszystkim tygodniowy biu-
letyn informacyjny oraz 
ważne informacje z życia 
miasta. 

PFRON 
Ponad 2,7 mln złotych otrzy-
mała w tym roku Ruda Ślą-
ska z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Większość 
tej kwoty przeznaczona zo-
stanie na dofinansowanie 
warsztatów terapii zajęcio-
wej. Pozostałe środki zare-
zerwowane zostały m.in. na 
dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych i sprzętu 
rehabilitacyjnego. Tak zde-
cydowali rudzcy radni.

Rudzki projektant
9 marca, podczas Silesia 

Fashion Look, które jest naj-
większym wydarzeniem 
modowym w regionie, za-
prezentowane zostaną ko-
lekcje odzieży najbardziej 
znanych polskich i śląskich 
projektantów. Specjalnie na 
imprezę wybudowana zosta-
nie wielka szklana hala i sta-
nie ona na jednym z placów 
Silesia City Center. W tym 
dniu swoją kolekcję zapre-
zentuje także utalentowany 
rudzianin – Łukasz Wasz-
kiewicz.
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W skrócie

M-10

Nauczanie przez doświadczanie
W Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. 

św. Łukasza w Rudzie Śląskiej dobiega koń-
ca realizacja projektu pt. „ Nauczanie przez 
doświadczanie” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt objął działa-
niami ponad 60 uczniów placówki. Przed-
sięwzięcie rozpoczęło się w maju 2012 r., 
koniec realizacji zadań projektowych plano-
wany jest na koniec kwietnia 2013 roku.

– Projekt obejmuje między innymi prowa-
dzenie wszechstronnego wsparcia psycholo-
giczno-pedagogicznego, które skierowane 
jest do uczniów zagrożonych dysfunkcjami 
i negatywnym wpływem środowiska, bra-
kiem motywacji do nauki. Działanie to reali-
zowane jest poprzez sesje terapeutyczne, 
socjoterapię czy prezentacje alternatywnych 
sposobów spędzania czasu wolnego – mówi 
zarządzający projektem dr Wojciech Fijał-
kowski.

– Dodatkowo beneficjenci mają możli-
wość uczestnictwa w warsztatach przygoto-

wujących do podjęcia decyzji odnośnie wy-
boru dalszego kształcenia lub rozpoczęcia 
kariery zawodowej. Projekt zakłada także 
realizację zadań poprzez organizację kom-
petencyjnych warsztatów wyjazdowych, 
dzięki którym uczniowie mogą rozwijać sa-
modzielność, umiejętność podejmowania 
decyzji oraz wzmacniać kompetencje spo-
łeczne niezbędne do optymalnego funkcjo-
nowania w środowisku lokalnym. Ostatnim 
naszym pomysłem jest organizacja specjali-
stycznych zajęć prowadzonych metodą De-
croylego i SI, które odpowiadają za rozwój 
umiejętności ruchowych, manipulacyjnych, 
konstrukcyjnych, pobudzających do aktyw-
ności edukacyjno-funkcjonalnej – dodaje 
mgr Teresa Trzcińska odpowiedzialna za 
promocję projektu. Dzięki uzyskanym fun-
duszom europejskim, placówka została wy-
posażona w sale zabaw, salę do terapii meto-
dą integracji sensorycznej, a także w wiele 
pomocy dydaktycznych.

AP

Dzieci, które urodziły się przed 
36 tygodniem ciąży, wymagają 
specjalnej opieki. W czwartkowe 
popołudnie po raz drugi spotkała 
się Grupa Wsparcia Rodziców 
Wcześniaków, aby między inny-
mi wymieniać doświadczenia na 
temat pielęgnacji takich malusz-
ków. Comiesięczne spotkania są 
okazją do zapoznania się z rodzi-
cami, których dzieci również uro-
dziły się przedwcześnie. Dają one 
możliwość wspólnego dzielenia 
się problemami i wymiany opinii 
na temat specjalistów. Dodatko-
wo spotkania są formą emocjo-
nalnego wsparcia od osób, któ-
rych dotknął podobny problem.

– Przyszłam tutaj, ponieważ 
niedawno urodziłam przedwcze-
śnie dziecko. Podoba mi się forma 

spotkań z innymi mamami, które 
borykają się z podobnymi proble-
mami, gdyż jest różnica w pielę-
gnacji takiego dziecka – mówi 
pani Anna, jedna z uczestniczek.

W tym miesiącu mamy, które 
przyszły na spotkanie, miały oka-
zję dowiedzieć się więcej o roz-
woju ruchowym malucha i poznać 
zabawy służące jego stymulacji.

– Omówione zostaną tematy 
ogólnorozwojowe dziecka oraz 
porozmawiamy o szczepie-
niach. Przedstawimy również 
sposoby zabawy z dzieckiem, 
które aktywują je do rozwoju – 
tłumaczy Katarzyna Forenc, 
prowadząca.

Kontakt mam nie urywa się po 
spotkaniu – stale się wspierają 
i  na bieżąco wymieniają do-

świadczeniami. Dołączyć do gru-
py i skorzystać z doświadczeń 
może każdy, gdyż ma ona charak-

ter otwarty, a spotkania odbywają 
się raz w miesiącu.

Agnieszka Pach

Sukces SP nr 14

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 14 w Rudzie Śląskiej zdobyli drugie 
miejsce oraz dwa wyróżnienia w kon-
kursie ogólnopolskim „Matematyka 
wokół nas” organizowanym przez Sto-
warzyszenie „Jan z Kolna”. 

Konkurs skierowany był do uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych, gim-
nazjum i szkół ponadgimnazjalnych – 
miłośników fotografii, którzy potrafią 
spojrzeć na królową nauk oczyma wy-

obraźni. Wszystkie prace zostały wy-
konane pod okiem nauczyciela prowa-
dzącego – Elwiry Suchockiej, w ramach 
zajęć koła matematycznego.

– Zdjęcia wykonane przez uczniów 
były artystycznym wyrażeniem pojęcia 
matematycznego, prawidłowości mate-
matycznej lub metaforą bądź żartem 
matematycznym – mówi Elwira Su-
chocka, opiekun grupy.

Monika Herman-Sopniewska

Wyróżnione zdjęcie autorstwa Marii Buczyńskiej. 

DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”

UsłUgi pogrzebowe 
i kremacyjne

ruda Śląska – wirek, ul. nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627

www.hofman-dompogrzebowy.pl

REKLAMA
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Filipowska jesteś boska

?

Anna Filipowska zaczarowała jury programu  „Mam talent”, a ostatnio rudzką publiczność. Od najmłodszych 
lat trenowała akrobatykę sportową, reprezentowała klub oraz Polskę na zawodach krajowych i międzynarodo-
wych, była członkiem Kadry Narodowej, z którą odniosła wiele sukcesów. Nie wie co to emerytura – obecnie 
zajmuje się sztuką cyrkową z elementami akrobatyki. A tak zwracała się do niej Małgorzata Foremniak…

Imię i nazwisko:  Anna Filipowska
Wiek:  26 l.
Zainteresowania:  sztuka cyrkowa, występy sceniczne,
 psychologia 
Zawód: magister wychowania fizycznego,
 trener akrobatyki
Stan cywilny: panna

M-9

– Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z akrobatyką? To Ty wyszłaś z inicjatywą, 
czy może naciskali rodzice?

– Akrobatykę trenuję już 16 lat. Mając 
sześć lat zaczęłam ćwiczyć gimnastykę spor-
tową. Niestety moje predyspozycje nie wska-
zywały na żaden sukces w dziedzinie spor-
tów gimnastycznych, ponieważ byłam za 
duża. Gimnastyczki z reguły nie są tak wyso-
kie, a ja mam obecnie 1,7 m. – to naprawdę 
sporo. Mimo to nie zniechęciłam się, cały 
czas czułam, że to mnie kręci. Nikt z rodziny 
nie trenował tego sportu, a jednak gimnasty-
ka od początku we mnie siedziała. 

– Brak predyspozycji, skaza-
nie na porażkę… Skąd motywa-

cja, by jednak podjąć się wy-
zwania?

– Początkowo zostałam zniechęcona, póź-
niej trochę mi przeszło i w wieku dziesięciu 
lat rozpoczęłam treningi. Okazało się, że jed-
nak do czegoś się nadaję. Postępy przynosiły 
mi satysfakcję każdego dnia. I tak w wieku 
14 lat dostałam się do kadry.

– Gimnastyka wiąże się z ciężkimi i in-
tensywnymi treningami. Czy uważasz, że 
coś w życiu Cię ominęło?

– Akrobatyka, gimnastyka, czyli pasje, 
które rozwijam przez całe życie, były kiedyś 
dla mnie czymś najważniejszym. Teraz jest 
podobnie – tylko miłość przekładam ponad 
to. Kończąc karierę zawodniczą, po wystę-

pach na mistrzostwach świata i Europy, kie-
dy czułam się spełnioną zawodniczką, chcia-
łam, by to ciągle trwało. Te wszystkie pokazy 
artystyczne na scenie są przedłużeniem mo-
jej miłości oraz pewnym substytutem wystę-
pów podczas zawodów.

– Do niedawna miałaś treningi, zgrupo-
wania, trenerów. Czy obecnie ktoś sprawuje 
nad Tobą pieczę i podtrzymuje dyscyplinę?

– Na tym etapie nie mam trenerów, 
wszystko jest kontrolowane przeze mnie. Sa-
ma organizuję treningi, podpatruję filmiki 
z YouTube z najlepszymi akrobatami świata, 
którymi się inspiruję. Ćwiczę każdego dnia, 
ale to nie jest tak, że się zmuszam. Taka praca 

zwyczajnie daje mi radość. Kieruję się także 
swoimi upodobaniami, umiejętnościami, sa-
ma zarządzam swoim talentem.

– A propos talentu, dużo zyskałaś na 
udziale w programie typu talent show?

– Tak, bardzo dużo, choćby dlatego, że 
tam zaczęła się moja przygoda z „Water 
ball”. Numer z kulą został stworzony na po-
trzeby programu. Teraz mam także więcej 

imprez, na których mam pokazy, ludzie mnie 
rozpoznają.

– A jak z treningami, bo podejrzewam, 
że nie stawiasz w domu ogromnej kuli 
z wodą?

– Szarfę trenuję w klubie fitness, gdzie 
również prowadzę zajęcia. Kulę mogę treno-
wać na basenie, przy którym skończyłam 
AWF. Myślę także o przeniesieniu niektó-
rych ćwiczeń do garażu.

– Chciałabym zapytać Cię jeszcze 
o Twoje występy w cyrku. Jak to wygląda?

– Jeżdżę z grupą cyrkową po świecie. 
Ostatnio występowałam w Korei, wcześniej 
w Austrii, w Czechach, w kwietniu rozpocz-
nę sezon w Norwegii. Siedzenie w jednym 
miejscu dłuższy czas mnie wykańcza, a przez 
występy w cyrku posmakowałam takiego ży-
cia, w którym wciąż poznaję nowych ludzi, 
doszkalam się, podróżuję. Te występy dają 
mi ogromną satysfakcję. 

Magdalena Szewczyk

Bezpieczny Samochód, Bezpieczna Rodzina

Śląskie Media Sp. z o.o. wydawca tygodnika ,,Wiadomości 
Rudzkie”, po raz trzeci organizują kampanię społeczną „Bez-
pieczny Samochód, Bezpieczna Rodzina”. 13 marca Czytelni-
cy naszej gazety znajdą w środku specjalne zaproszenia na 
bezpłatne sprawdzenie swojego samochodu po zimie. Zapro-
szenie umieścimy również w wersji elektronicznej na portalu 
www.wiadomoscirudzkie.pl. 

Głównym celem akcji jest 
uświadomienie mieszkańcom, jak 
ważne jest ich bezpieczeństwo na 
drodze oraz bezpieczeństwo ich 
bliskich. 

Za pośrednictwem naszego bez-
płatnego tygodnika chcemy rozdać 
20 tys. zaproszeń, które umożliwią 
Państwu skorzystanie z usługi po-
legającej na bezpłatnym sprawdze-
niu stanu technicznego samochodu 
(nie mylić z okresowym przeglą-
dem technicznym/okresowym ba-
daniem technicznym). W wybra-
nych stacjach diagnostycznych 
będą Państwo mogli 
sprawdzić w swoich samochodach 
m.in. układ hamulcowy, układ kie-
rowniczy, światła, stan ogumienia. 
Znakiem rozpoznawczym akcji 
ponownie będą naklejki z logo 
kampanii naklejane na każdym sa-
mochodzie, który zostanie podda-
ny sprawdzeniu i otrzyma wynik 
pozytywny. Każdy kierowca bez-
piecznego samochodu otrzyma 

również certyfikat kampanii „Bez-
pieczny Samochód, Bezpieczna 
Rodzina”. 

Uwaga! Stacje diagnostyczne 
NIE BĘDĄ zatrzymywały dowo-
dów rejestracyjnych w przypadku 
wykrycia jakichś usterek. Nasza 
akcja to nie obowiązkowe, corocz-
ne przeglądy. Ma ona uświadomić 
naszym mieszkańcom, jak ważny 
jest stan techniczny samochodów 
i jak istotną rolę odgrywa w zacho-
waniu bezpieczeństwa na drodze.

Monika  Herman-Sopniewska

REKLAMA
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– W związku ze zmianą organiza-
cji ruchu drogowego, na ul. Ener-
getyków wprowadzono ruch jedno-
kierunkowy – obecnie pojazdy są 
parkowane przy lewej krawędzi 
jezdni od numeru 13 do 9 tej ulicy. 
Kolejno przy budynku nr 7 auta są 
parkowane przy prawej krawędzi, 
co powoduje swego rodzaju szyka-
ny i utrudniony przejazd np. dla 
autokarów obsługujących wyjazdy 
uczniów SPS nr 15 – rozgoryczony 
pan Roman przedstawia sytuację.

– Poza tym takie parkowanie 
znacznie ogranicza widoczność po-
jazdom wyjeżdżającym od strony ul. 
Energetyków 5/Modrzewiowej – do-

daje. Rudzianin postanowił inter-
weniować: – W przedmiotowej 
sprawie wystosowałem pismo do 
Wydziału Dróg i Mostów UM, jed-
nakże pani naczelnik w świetle obo-
wiązujących przepisów nie widzi 
problemu. Zainteresowany wnio-
skował o ustawienie znaku zakazu 
zatrzymywania się i postoju na wy-
sokości budynku Energetyków 7, 
tak by pojazdy mogły parkować tyl-
ko po lewej stronie. Z propozycją 
pojawia się jednak kwestia tego, 
czy znak na pewno jest potrzebny. 
– Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami w zakresie ruchu drogowego, 
zjazd publiczny jakim jest dojazd do 
Miejskiego Przedszkola nr 24 nie 
odwołuje znaku „zakaz zatrzymywa-
nia się” ustawionego na wysokości 
budynku nr 11. Dlatego też pojazdy 
ustawione przy prawej krawędzi uli-
cy na wysokości budynku nr 7 stano-
wią podstawę do ukarania za nie-
prawidłowe parkowanie – odpowia-
da Barbara Mikołajek-Wałach, na-
czelnik Wydziału Dróg i Mostów. 
Wydział także zapewnił, że sprawę 

Problem nasila się popołudniami oraz w dni wolne  – wtedy ludzie parkują niekoniecznie 
zgodnie z logiką... Foto: MS

– „Na cmentarzu przy ul. 
Chorzowskiej w Rudzie Śląskiej 
miała odbyć się ceremonia po-
grzebowa mieszkańca naszego 
miasta i mojego sąsiada. Cere-
monię nadzorował MOPS, zaś 
zmarły był osobą samotną. Po-
grzeb miał odbyć się o godz. 
8.15, zaś pracownicy Domu Po-
grzebowego złożyli ciało zmar-
łego do grobu o godzinie 8.00. 
Przybyły na miejsce uroczysto-
ści ksiądz oraz pozostali uczest-
nicy pogrzebu zastali pracowni-
ków Domu Pogrzebowego wsia-
dających do samochodu i odjeż-
dżających z cmentarza. Uwa-
żam, iż nie można obojętnie 
przejść obok sytuacji, gdzie po-
chówek zmarłego (nawet jeśli 
jest on nadzorowany przez 
MOPS) przebiega według takie-
go scenariusza” – napisała do 
nas jedna z Czytelniczek „WR”.

– Od razu po otrzymaniu tych 
informacji – wysłaliśmy do fir-
my pogrzebowej zapytanie o za-
istniałą sytuację. To niewątpli-
wie niepokojący sygnał, który 
spowodował, że wzmożyliśmy 
kontrolę  usług, które świadczy 
dla nas ta firma, wyłoniona w 
drodze przetargu nieograniczo-
nego – mówi Krystian Morys, 
dyrektor MOPS-u w Rudzie 
Śląskiej.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

odda rozpatrzeniu straży miejskiej. 
– Według przepisów parkowanie au-
ta przy prawej krawędzi jezdni w tym 
właśnie miejscu jest wykroczeniem. 
Straż miejska w tym wypadku może 
edukować, informować i pouczać 
tych, którzy błędnie interpretują 
przepisy – tłumaczy Andrzej No-
wak, rzecznik Straży Miejskiej w 
Rudzie Śląskiej. – Dostajemy rów-

nież z miasta pisma, które tworzą 
teczkę obiektów znajdujących się 
pod czujnym okiem straży. Wtedy 
kontrola takich miejsc jest rutyno-
wym działaniem – dodaje rzecznik.

– Przepis to jedno, a zdrowy roz-
sądek i logika to drugie, dlatego 
w tej sprawie potrzebna jest inter-
wencja – mówi pan Roman.

Magdalena Szewczyk

Parkować, czy nie parkować? 

Problem dużej liczby samochodów i małej powierzchni parkingowej jest znany nie od dziś. Mieszkańcy przysyłają do redakcji kolejne listy 
i maile, poruszając ten temat oraz prosząc o interwencję. W tym tygodniu zajęliśmy się sprawą zgłoszoną przez mieszkańca Halemby.

M-10

DYŻUR 
REDAKTORA
Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228

monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

REKLAMA

Dla naszych Czytelników mamy bon poda-
runkowy o wartości 50 zł do sklepu jubilerskie-
go VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o treści 
wiad.vitgold10+imię i nazwisko pod numer 
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 
zł brutto). Osoba, która otrzyma bon, zostanie 
poinformowana telefonicznie. Na SMS-y czeka-
my do 11.03.2013 r. do godz. 14.00.

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne EntuzjA

Piotr Pietrzak
syn Urszuli i Tomasza

ur. 20.02. (3600 g, 56 cm)

Damian Zakrzewski
syn Weroniki i Krzysztofa

ur. 20.02. (3600 g, 53 cm)

Jan Halemba
syn Izabeli i Tomasza

ur. 20.02. (2500 g, 49 cm)

Wiktor Mańka
syn Eli i Łukasza

ur. 24.02. (3820 g, 57 cm)

Marcel Mazur
syn Ewy i Tomasza

ur. 25.02. (3460 g, 56 cm)

Joanna Gawłowicz
córka Agnieszki i Artura

ur. 22.02. (2900 g, 54 cm)

Jagoda Ustupska-Kubeczek
córka Joanny i Michała

ur. 24.02. (3540 g, 56 cm)

Wojciech Szpinda
syn Katarzyny i Marka

ur. 22.02. (3450 g, 58 cm)

Jan Lechowicz
syn Agnieszki i Przemka

ur. 24.02. (3650 g, 53 cm)

Paweł Równiak
syn Karoliny i Mariusza

ur. 14.02. (3380 g, 54 cm)

Rudzielec
Materiał redagowany przez

uczniów ZSO nr 1 

Mimo że mieszkamy w jednym 
kraju, różnimy się obyczajami, tra-
dycjami, nawet językiem. Niezbyt 
często zastanawiamy się nad tymi 
różnicami, jeszcze rzadziej do-
strzegamy bogactwo, jakie w sobie 
kryją. Dla nas pretekstem do takiej 
refleksji był Ogólnopolski Konkurs 
Filmowy Pokaż język zorganizo-

wany przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa oraz Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej. 

Grupy z całego kraju miały za 
zadanie nakręcenie maksymalnie 
pięciominutowego filmu, który 
prezentowałby sztukę, tradycyjne 
rzemiosło danego regionu oraz lo-
kalną odmianę polszczyzny. Do 
wyboru mieliśmy nakręcenie filmu 
fabularnego lub dokumentalnego. 
Wraz z kilkorgiem przyjaciół 
stwierdziliśmy, że to doskonała 
okazja na rozwinięcie swoich 
umiejętności związanych z filmem 
i przetestowanie znajomości gwary 
śląskiej. Postanowiliśmy spróbo-

Pokazali język i…
zajęli czwarte miejsce

Grupa gimnazjalistów z ZSO przy LO im. A. Mickiewicza wzięła 
udział w ogólnopolskim konkursie filmowym i – mimo że swoją 
etiudę potraktowali jako jedną z fakultatywnych prac domowych 
z języka polskiego – udało im się zająć wysokie, czwarte miejsce. 
Ich filmik można zobaczyć w serwisie youtube, wystarczy w wy-
szukiwarce wpisać tytuł ,,Szalony brelok”. (Tylko dla ludzi o silnych 
nerwach!) Oto parę zdań skreślonych przez dwie spośród uczest-
niczek tego projektu.

wać swoich sił. Napisaliśmy sce-
nariusz, przygotowaliśmy stroje, 
zebraliśmy sprzęt i w końcu byli-
śmy gotowi do rozpoczęcia nagry-
wania naszej małej produkcji. Po-
stawiliśmy na film fabularny, w któ-
rym opowiedzieliśmy historię sza-
lonego naukowca, wykorzystując 
scenerię kotłowni i piwnic naszej 
szkoły. Zabawa przy kręceniu była 
przednia: połączenie elementów 
kina grozy i humoru, mieszanie 
rzeczywistości ze światem fanta-
stycznym, przypadło do gustu nie 
tylko nam, ale i konkursowemu ju-
ry. Ku naszemu wielkiemu zasko-
czeniu, Szalony brelok zajął czwar-
te miejsce. 

Z ciekawością obejrzeliśmy fil-
my naszej konkurencji i stwierdzi-
liśmy, że cechuje je wielka różno-
rodność. Można wśród nich zna-
leźć takie, które ukazywały proble-
my współczesnej młodzieży, a na-
wet te z tradycyjnymi przepisami 
kulinarnymi. Cieszymy się, że mo-
gliśmy wziąć udział w konkursie 
Pokaż język, mieć świetną zabawę 
przy tworzeniu oraz zdobyć nowe 
doświadczenia. Za rok powalczy-
my o pierwsze miejsce.

Monika Szczerbińska, 
Oliwia Kuczka

W projekcie oprócz Moniki 
i Oliwii wzięli udział: Franciszek 
Chęć, Patrycja Skrzypiec, Kata-
rzyna Gęsikowska i Magdalena 
Stankiewicz. 

Wszystkim gratulujemy!

REKLAMA

Kadr z filmu.



Miłośnicy śląskiej godki

Bronisław Wątroba i Barbara Politaj – laureatka konkursu. Foto: MHS

Ocalenie pamięci o synagodze

O tym, że niegdyś w Wirku znajdowała się synagoga, wie mało kto. Dziś dzięki pięcioletniej pracy państwa Podgórskich i ich 
współpracowników, jej historię może poznać każdy.
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CO, GDZIE,
KIEDY

Kasprzykowski, Arciuch, Opania
„Pod niemieckimi łóżkami” 

– w takim właśnie spektaklu 
wystąpi trójka wspaniałych ak-
torów na scenie MCK-u. Boha-
terką spektaklu jest polska 
sprzątaczka pracująca u nie-
mieckiej rodziny. Obala przy 
tym stereotypy dotyczące tego 
narodu, pokazując ich słabości 
i uprzedzenia. Na widowisko 
zapraszamy 15 marca na godzi-
nę 19.00. Bilety w cenie: 70 zł 
parter, 50 zł balkon.

Calineczka  
Teraz o czymś dla dzieci! 12 
marca w MCK-u wystawiony 
zostanie spektakl „Calineczka”, 
przygotowany przez Studio 
Małych Form Teatralnych Art.-
Re z Krakowa. To okazja by 
przenieść się w świat przepeł-
niony pięknymi kolorami, mu-
zyką i śpiewem. Zapraszamy na 
godzinę 11.00. Bilety w cenie 
10 zł. Dla Czytelników mamy 
jedno podwójne zaproszenie. 
Wystarczy wysłać SMS-a 
o treści wiad.calineczka + imię 
i nazwisko pod numer 71100 
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT). Na SMS-y czekamy do 
8 marca, do godziny 12.00.

Pielgrzymki wg SB  
W Muzeum Miejskim od 6 

do 29 marca będzie można od-
wiedzić wystawę „Górnośląski 
azyl. Pielgrzymki stanowe do 
Piekar Śląskich w materiałach 
Służby Bezpieczeństwa” przy-
gotowaną przez katowicki od-
dział IPN. Ekspozycja przybliża 
tematykę podejmowanych dzia-
łań aparatu bezpieczeństwa wo-
bec piekarskich pielgrzymów 
w Polsce Ludowej, głównie 
ujawniając metody i techniki 
inwigilacji pielgrzymów przy-
bywających do Piekar Śląskich.

z kuLTuRĄ Na TY
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Książka „Synagoga w Wirku. 
Ocalona pamięć.” jest efektem 
kilkuletniej i żmudnej pracy ze-
społu ludzi pod redakcją Barbary 
i Adama Podgórskich. Pomysł na 
publikację jest kontynuacją zain-
teresowań Adama Podgórskiego, 
który stara się ocalić pamięć 
o historii.

– Do pewnego czasu o synago-
dze w Wirku nie było wiadomo 
nic, a sprawa interesowała ludzi. 
Około 2005 roku w prasie zaczę-
ły się pojawiać publikacje z pyta-
niami o nią. Ale nikt nic nie wie-
dział. Idąc tym tropem zacząłem 
dociekać – tłumaczy Adam Pod-
górski.

Prace rozpoczęły się około 
2008 roku. Informacje zbierano 
na całym świecie. Listy z prośbą 
o udzielenie informacji rozsyła-
no do licznych instytucji. Nieste-
ty z powodu braku danych odpo-
wiedź często była negatywna. 
Autorzy przez kilka lat przeglą-
dali liczne archiwa i książki 

w celu zebrania wiadomości 
o synagodze. W efekcie udało się 
im odnaleźć kilkanaście osób, 
które pamiętały budowlę oraz 
dotrzeć między innymi do ofi-
cjalnej korespondencji gestapo. 

Dzięki pracy redaktorów wia-
domo, że synagoga stała przy 
obecnej ulicy Kupieckiej. Nie-
stety zostało po niej niewiele – 
wyłącznie kawałek muru. Twór-
cy książki odnaleźli liczne zdję-
cia, na których widać synagogę, 
co pozwoliło na odtworzenie jej 
modelu przestrzennego.

– Nastąpił rok 1939, przyszli 
Niemcy i od razu ją zniszczyli. 
Sposobu w jaki tego dokonali, 
nie da się jednoznacznie ustalić. 
Jest wiele relacji. Jedne mówią 
o pożarze, a inne o wybuchu. 
Moja hipoteza jest taka, że Niem-
cy mogli postawić w środku sy-
nagogi kanister z benzyną i spo-
wodować wybuch, który dopro-
wadził do pożaru – opowiada 
Adam Pogórski.

Adam Podgórski prezentuje najnowszą książkę. Fot: AP

III Forum Literatów Języka Śląskiego za nami. Miłośnicy śląskiej godki spotkali się w pałacyku Donnersmarcków w Rudzie Śląskiej-
Halembie. Autorzy tekstów prezentowali swój dorobek artystyczny, oprawę muzyczną zapewnił gliwicki bard Grzegorz Brożek.

Książkę udało się wydać 
w 150 egzemplarzach. Duży 
wkład redaktorski w tę publika-
cję miał Sebastian Brudys. 

– Książka nie jest dziełem skończo-
nym, a jedynie wstępem do dalszych po-
szukiwań – tłumaczy Adam Podgórski.

Agnieszka Pach

Tematem kolejnego spotkania 
była „Ślonsko Szpaska”, zebrani 
wysłuchali prelekcji przybliżają-
cej temat  śląskiego limeryku. Bo 
szpaska powinna w sobie mieć 
szpas, czyli humor.

– Każde forum ma zawsze ten 
sam temat, chcemy popularyzować 
śląską twórczość i jej autorów. 
Dziś rozstrzygnęliśmy konkurs in-
ternetowy „Ło klachulach i kla-
chach”. Z roku na rok zaintereso-
wanie konkursem jest coraz więk-
sze – w tym roku w głosowaniu 
wzięło udział ponad sto osób – 

mówi Bronisław Wątroba, organi-
zator konkursu.

Pierwsze miejsce w konkursie 
zajęła Barbara Politaj – znana m.in 
z pisania po śląsku dla dzieci, lau-
reatka wielu literackich konkur-
sów, drugie – Grażyna Kisiele-
wicz, a trzecie – Tadeusz Czer-
niawski.

Miłośnicy śląskiej godki spoty-
kają się kwartalnie od sierpnia 
ubiegłego roku. W II forum udział 
wzięli między innymi Jerzy Ciur-
lok, Marek Wacław Judycki, Ma-
rian Makula, Kazimierz Szymecz-

ko  i Bronisław Wątroba. Forum to 
spotkanie śląskich literatów, auto-
rów tekstów i innych osób piszą-

cych i publikujących w śląskiej 
gwarze.

 Monika Herman-Sopniewska

REKLAMA
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PORADY WESOŁEJ ŁAPKI

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

Mały piesek może stać się „wielkim” 
problemem. Jeżeli jedyną rzeczą jakiej 
będziesz od niego wymagać to bycie 
słodkim, całuśnym misiaczkiem, to mo-
żesz się zdziwić, co z takiego potulnego 
futrzaczka może się stać w późniejszym 
czasie. Większość ludzi boi się dużych 
psów, bo mogą dotkliwie ugryźć, a swo-
imi gabarytami czy wyrazem pyska bu-
dzą respekt wśród przechodniów. Mały 
pies kiedy obszczekuje inne psy na uli-
cy, sprawia, że przechodnie śmieją się 
dobrotliwie. Kiedy zaczyna powarkiwać 
siedząc wygodnie na Twoich kolanach, 
goście uśmiechają się, chwaląc go jak 
pięknie Ciebie pilnuje. Wszystko mu 
można wybaczyć, bo przecież to takie 
rozczulające, biedne maleństwo. Tego 
typu reakcje mogą prowadzić do proble-
mów. Największym przekleństwem 
psów ras małych jest to, że ludzie traktu-
ją je bardzo ulgowo. Uważają, że takie-
go psa nie trzeba szkolić, bo on jest zbyt 
mały żeby komuś zrobił krzywdę. Noszą 
je na rękach, nie pozwalają się spotykać 

z innymi pobratymcami. Oceniając za-
chowania psa, musisz wyjść z następują-
cego założenia: Czy to samo byśmy ro-
bili, gdyby pies był wielkości owczarka 
niemieckiego? Jaka byłaby reakcja lu-
dzi, gdyby Twój owczarek szczekał, 
warczał, skakał po kanapach? Mały pies 
nie zdaje sobie sprawy, że jest inny od 
pozostałych, większych gabarytowo 
psów. Jest tak samo psem o podobnych 
potrzebach co duży czworonóg. Ograni-
czenie mu pewnych czynności natural-
nych dla rasy i potrzeb ze względu na 
jego wielkość, może spowodować wiele 
problemów behawioralnych. Narastają-
ca frustracja, która rodzi się w psie, mo-
że sprawić, że będzie on prezentować 
różne niepożądane zachowania, łącznie 
z agresją. Pies każdej rasy czy wielkości 
jest nadal psem, więc traktuj go normal-
nie. Naucz zasad, idź na szkolenie, po-
zwalaj na kontakty z innymi zwierzęta-
mi, a okaże się towarzyskim i zrówno-
ważonym oraz dobrze wychowanym 
kompanem. 

Mój york jest potworem – szczeka na inne psy, skacze po 
meblach, warczy gdy przychodzą goście. Co robić? 

 Jagoda W. 

Kiedy istnieje zwiększone ryzyko pojawienia się wady serca 
u dziecka? 

Agnieszka G. z Bykowiny 

Wady serca

Wrodzone wady serca są to jed-
ne z najczęściej występujących 
wad u dzieci.

Nie zawsze potrafimy znaleźć 
przyczynę, dlaczego u dziecka wada 
wystąpiła. Natomiast potrafimy oce-
nić, kiedy istnieje zwiększone ryzy-
ko pojawienia się tej wady. Najbar-
dziej niebezpieczny okres na czynni-
ki uszkadzające płód, w tym serce, 
to pierwszy trymestr ciąży. W tym 
okresie należy minimalizować ryzy-
ko zakażenia infekcjami, zwłaszcza 
wirusowymi. Dzięki szczepieniom 
(nie rezygnujmy z tych szczepień) 
na różyczkę, ryzyko wad z tego po-
wodu znacznie się zmniejszyło. 

PORADY LEKARZA

W czasie ciąży należy unikać alko-
holu, nie wspominając tu o niektó-
rych lekach. Każdy lek, zanim się go 
zażyje, powinien być skonsultowany 
z lekarzem. Wiele stosowanych po-
wszechnie leków, ma silne właści-
wości uszkadzające płód. Potrafimy 
często określić, kiedy istnieje zwięk-
szone ryzyko wystąpienia wady ser-
ca. Dotyczy to rodziców, u których 
wcześniejsze dziecko ma już wro-
dzoną wadę serca, matek chorują-
cych na cukrzycę czy niektóre cho-
roby z autoimmunoagresji oraz 
z pewnymi obciążeniami genetycz-
nymi. W przypadku wątpliwości 
i obaw, zawsze można poradzić się 

swojego lekarza rodzinnego oraz gi-
nekologa-położnika. Warto czasem 
pomyśleć o skorzystaniu z pomocy 
w poradni genetycznej. W profilak-
tyce wystąpienia wad u dziecka sku-
teczne jest przyjmowanie kwasu fo-
liowego. Zażywanie kwasu foliowe-
go co najmniej trzy miesiące przed 
zajściem w ciążę, zmniejsza ryzyko 
pojawienia się nie tylko wady serca, 
ale również wad układu nerwowego. 
Przyjmowanie kwasu foliowego po 
pierwszym trymestrze, nie chroni 
jednak przed wystąpieniem tej wady, 
bowiem narządy, w tym serce, są już 
częściowo ukształtowane, odpo-
wiednio do wieku płodu.

PORADY PRAWNIKA

Przestępstwa i wykroczenia

Prowadzi to do sytuacji, w któ-
rej ustawodawca – chcąc zróżni-
cować traktowanie sprawców – 
wprowadził określony element 
różnicujący. Przykładem jest kra-
dzież, gdzie wartość skradzionego 
przedmiotu decyduje o sposobie 
kwalifikacji prawnej czynu (pro-
giem tym jest 250 zł).

Innym przykładem jest prowa-
dzenie pojazdu pod wpływem al-
koholu. Warto wiedzieć, że kiero-
wanie pod wpływem alkoholu jest 
w rozumieniu prawnym czymś in-
nym niż prowadzenie w stanie 
nietrzeźwości. Pierwsze z tych 
pojęć oznacza stężenie alkoholu 
we krwi na poziomie od 0,2 do 0,5 
promila i kwalifikowane jest jako 
wykroczenie, drugie zaś to prze-
stępstwo – zachodzi wówczas, 

gdy stężenie we krwi przekracza 
0,5 promila. Jeśli podane wartości 
liczbowe podzielimy przez dwa, 
wówczas otrzymamy wartości 
(wyrażone w mg) używane dla 
określenia ilości alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Tak więc 
„wydmuchanie” w czasie kontroli 
0,15 mg alkoholu w 1 dm3 powie-
trza uważane jest za osiągnięcie 
stężenia 0,3 promila alkoholu we 
krwi. Ten rozdział niesie za sobą 
daleko idące konsekwencje. Jeżeli 
popełnimy przestępstwo, wów-
czas grozi nam kara grzywny, 
ograniczenia wolności lub jej po-
zbawienia na okres do lat dwóch. 
Dodatkowo sąd orzeka zakaz pro-
wadzenia pojazdu na okres do 
dwóch lat i może orzec obowiązek 
zapłaty innych świadczeń pienięż-

nych. Warto pamiętać, że jeżeli 
zakaz prowadzenia pojazdu trwa 
dłużej niż rok, to po tym czasie 
sprawca musi ponownie przejść 
egzamin na prawo jazdy.

Nie łagodniej karani są sprawcy 
wykroczeń. W tym wypadku sąd 
ma prawo orzec karę aresztu (od 5 
do 30 dni pozbawienia wolności) 
lub grzywny nie mniejszej niż 50 
zł i nie większej niż 5.000 zł. Do-
datkową sankcją jest zakaz pro-
wadzenia pojazdu na okres od 
sześciu miesięcy do trzech lat.

Warto pamiętać, że informacja 
o skazaniu za przestępstwo trafia 
do Krajowego Rejestru Karnego. 
Taka sytuacja może stanowić 
znaczne utrudnienie w wielu za-
wodach, gdzie wymaga się nieka-
ralności. 

W polskim prawie czyny niedozwolone podzielono zasadniczo na 
dwie kategorie – przestępstw i wykroczeń. O podziale decyduje kryte-
rium społecznej szkodliwości, która dla wykroczeń musi być znikoma. 

Odpowiada 
Adam Rozewicz
dr n. med.  

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

Mały pies bez taryfy ulgowej

REKLAMA

MASZ STARY LUB USZKODZONY SAMOCHÓD
    I NIE WIESZ CO Z NIM ZROBIĆ?

AUTO-ZŁOM
 www.autozlom.wix.com/autozlom

WYCZYŚĆ SAMOCHÓD PO ZIMIE!!!
EKOLOGICZNA MYJNIA 
PAROWA POMOŻE CI W TYM!!!

AUTO-MYJNIA
www.myjniaparowa.wix.com/myjniaparowa

ZADZWOŃ!!!  501 587 052
PRZYJEDŹ!!! 
ul. Katowicka 133, 41-705 Ruda Śląska 
WSPÓŁPRACUJEMY Z

www.grupadrotex.pl



Dla której korona miss?

Były nerwy, długie wyczekiwanie, 
ale teraz wszystko już jest jasne. Po 
dwóch castingach, które odbyły się 
w Miejskim Centrum Kultury, wybra-
no czternaście kandydatek do tytułu 
Miss Rudy Śląskiej.

– Jestem otwarta na ludzi, przyja-
cielska, szczera i bardzo rozmowna. 
To cechy, którymi mogę zaplusować – 
mówi Daria Płaza, uczestniczka ca-
stingu. – Mój udział tutaj to przede 
wszystkim dobra zabawa – dodaje.

Podczas czwartkowego castingu 
Darii udało się zakwalifikować do fina-
łu. 20 kwietnia na deskach MCK-u wy-
stąpi także Kamila Woźnica, którą do 

udziału w castingu namówili znajomi. 
– Mówili mi: idź spróbuj swoich sił, 
może jednak się uda, więc w jakimś 
stopniu zrobiłam to też dla nich. Myślę, 
że udział w tym castingu to kolejne faj-
ne doświadczenie – podsumowuje Ka-
mila.

Podobnie jak na pierwszym z ca-
stingów, dziewczyny zaprezentowały 
się na scenie, potem odpowiadały na 
pytania komisji rekrutacyjnej.

– Bardzo trudno było wybrać kan-
dydatki w tej edycji. Były one bardzo 
zróżnicowane pod względem urody 
oraz temperamentu – tłumaczy Bartło-
miej Latoszek, członek komisji rekru-

Walka o tytuł najpiękniejszej rudzianki  dopiero się zaczyna. Foto: RP

WOKÓŁ NAS
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Tegoroczne kandydatki na Miss 
Rudy Śląskiej dopiero zaczynają bój 
o najwyższe wyróżnienia w mieście. 
W tym czasie laureatka z 2012 roku 
powalczy o zwycięstwo w finale 
wojewódzkim Miss Śląska i Zagłę-
bia.

– Konkurs cieszy się dużą po-
pularnością, na castingu pojawiła 
się ogromna liczba kandydatek. 
Każdy kolejny casting weryfiko-
wał dziewczyny, które miały zna-
leźć się w finale Miss Śląska i Za-
głębia. Na pierwszym castingu 
zakwalifikowałam się do dalszego 
etapu, natomiast decyzja końco-
wa dotycząca składu finałowego 
została podjęta 28 lutego – mówi 
Sabina Richter, Miss Rudy Ślą-
skiej 2012.

Castingi do Miss Śląska i Za-
głębia odbyły się m.in. w Katowi-
cach, Będzinie i  Dąbrowie Gór-
niczej.

– Na chwilę obecną moim prio-
rytetem jest zdobycie wyższego 
wykształcenia i na tym skupiam 
największą uwagę. Myślę, że dam 
radę pogodzić wszystko ze sobą. 
Próby rozpoczną się w kwietniu, 
a finał odbędzie się 24 maja 
2013 r. w MDK-u w Katowicach-
Giszowcu – dodaje Sabina.

Robert Połzoń

Po tytuł Miss Śląska

tacyjnej. – Podczas wyboru kierowa-
łem się subiektywną oceną. Nie brałem 
także pod uwagę żadnych określonych 
wzorców – dodaje Latoszek.

Przed czternastoma finalistkami 
stoi teraz nie lada wyzwanie – czas 
prób i walki o tytuł miss naszego 
miasta.

– Kandydatka, która zajmie pierw-
sze miejsce, oprócz atrakcyjnych na-
gród rzeczowych, może liczyć na pew-
ną popularność. Miss pojawia się na 
wielu imprezach i jest rozpoznawalna 
w mieście – tłumaczy Izabela Nowro-
tek, organizator imprezy.

Robert Połzoń

Sabina Richter po zwycięstwie w Rudzie 
Śląskiej wypływa na szerokie wody.
 Foto: arch.
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Z pewnością jednym z najważ-
niejszych zagadnień poruszanych 
przez mieszkańców będą kwestie 
związane z Ustawą Śmieciową, któ-
ra wchodzi w życie 1 lipca br. Urząd 
Miasta prowadzi szeroką kampanię 
informacyjną poświęconą temu za-
gadnieniu, a podczas spotkań będzie 
dodatkowa okazja, by zadawać py-
tania również z tego zakresu. Prezy-
dent miasta będzie informować 
również o sposobie wydatkowania 
51 mln złotych przeznaczonych na 
inwestycje. Planowane są nowe 
drogi i ronda, parkingi i trasy rowe-
rowe, a także instalacja nowego 
oświetlenia. Wyremontowane zo-
staną również placówki oświatowe 
oraz powstaną nowe place zabaw i bo-
iska. Po raz pierwszy w historii 
Rudy Śląskiej mieszkańcy będą 
mogli dyskutować też o przygoto-
waniach do wprowadzenia budżetu 
obywatelskiego. Idea budżetu oby-
watelskiego polega na tym, że to 
mieszkańcy decydują na jakie zada-
nia i cele wydać część pieniędzy 
przeznaczonych na inwestycje. – To 
przecież mieszkańcy poszczegól-
nych dzielnic wiedzą najlepiej, co 

Od 7 marca rusza kolejna seria spotkań prezydent miasta z mieszkańcami. Pierwsze spo-
tkanie odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej-
Chebziu. – Od początku sprawowania przeze mnie obowiązków prezydenta, bezpośredni kon-
takt z mieszkańcami i otwarta dyskusja nawet na najbardziej trudne tematy są dla mnie bardzo 
ważne – mówi Grażyna Dziedzic. – Uważam, że moją powinnością jest zarówno informowanie 
o bieżących sprawach dotyczących Rudy Śląskiej, jak i słuchanie o problemach i przeszkodach, 
jakie są udziałem mieszkańców. Ubiegłoroczne spotkania utwierdziły mnie w przekonaniu, że 
zwiększają one poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za życie w naszym mieście, wskazu-
ją także kierunek podejmowanych przez władze samorządowe działań i nierzadko efektywne 
rozwiązania niektórych problemów – zaznacza prezydent miasta.

Spotkaj się z Prezydentem Miasta

w pierwszej kolejności zrobić w ich 
dzielnicy – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Wprowadzenie 
budżetu obywatelskiego to dobry 
krok w kierunku zwiększenia udzia-
łu mieszkańców we współrządzeniu 
i współdecydowaniu o ważnych dla 
miasta sprawach – dodaje. – Mam 

nadzieję, że podobnie jak w ubie-
głym roku, tak i tej wiosny miesz-
kańcy wszystkich dzielnic podejmą 
dyskusję o rozwoju i przyszłości na-
szego miasta – mówi Grażyna Dzie-
dzic. – Serdecznie zapraszam 
wszystkich na spotkania – dodaje 
prezydent miasta. AS

Harmonogram tegorocznych 
spotkań prezydent miasta Grażyny Dziedzic 

z mieszkańcami 
wygląda następująco:

7 marca, godz. 17.00 – spotkanie z mieszkańcami Chebzia  
(Zespół Szkół nr 1, ul. Niedurnego 125)

11 marca, godz. 17.00 – spotkanie z mieszkańcami Kłodnicy  
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kaczmarka 9)

12 marca, godz. 17.00 – spotkanie z mieszkańcami Halemby  
(Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Zamenhofa 12)

14 marca, godz. 17.00 – spotkanie z mieszkańcami Kochłowic  
(Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Łukasiewicza 7)

18 marca, godz. 17.00 – spotkanie z mieszkańcami Bykowiny  
(R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa)

19 marca, godz. 17.00 – spotkanie z mieszkańcami Wirku  
i Czarnego Lasu 

(Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1)

4 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie z mieszkańcami Goduli  
(Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Joanny 13)

8 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie z mieszkańcami Nowego Bytomia 
(Miejskie Centrum Kultury, ul. Niedurnego 69)

9 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie z mieszkańcami Rudy  
(Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28)

11 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie z mieszkańcami Rudy  
(Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Chryzantem 10)

15 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie z mieszkańcami Halemby  
(Gimnazjum nr 8, ul. Ks. Lexa 14)

16 kwietnia, 17.00 – spotkanie z mieszkańcami Bielszowic  
(Dom Kultury, ul. Kokota 170)

22 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie z mieszkańcami Orzegowa  
(Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45)

23 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ruda  
(budynek Miejskiego Przedszkola nr 8, ul. Sobieskiego 49).

Sprawdź swój dowód!

Wydział Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta Ruda Śląska informu-
je, że od 4 lutego 2013 roku w kraju 
rozpoczęła się kwalifikacja wojsko-
wa. Na terenie Rudy Śląskiej kwa-
lifikacja wojskowa będzie prowa-
dzona w dniach od 25 lutego do  
3 kwietnia 2013 roku. W tym okre-
sie Powiatowa Komisja Lekarska bę-
dzie określać kategorie zdrowia oso-
bom podlegającym kwalifikacji 
wojskowej, a przedstawiciel Wojsko-
wego Komendanta Uzupełnień 
w Chorzowie będzie im wręczał ksią-
żeczki wojskowe. 

Obowiązkowi zgłoszenia się do 
Powiatowej Komisji Lekarskiej pod-
legają mężczyźni urodzeni w 1994 
roku oraz mężczyźni urodzeni 
w latach 1989-1993, którzy z jakich-
kolwiek powodów dotychczas nie 
stawali do poboru czy kwalifikacji 
wojskowej, nie mają określonej zdol-
ności do służby wojskowej i nie po-
siadają książeczki wojskowej.

Zgłoszeniu się do kwalifikacji woj-
skowej podlegają również kobiety 
urodzone w latach 1989-1994, posia-
dające kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej, jak rów-
nież kobiety pobierające naukę w celu 
uzyskania tych kwalifikacji (szkoły 
medyczne, weterynaryjne, szkoły 
o kierunku psychologicznym). 

Wymienione osoby będą wzywane 
do Powiatowej Komisji Lekarskiej 
wezwaniami imiennymi. Ponadto, in-
formacje o kwalifikacji wojskowej 
w formie Obwieszczenia Wojewody 
Śląskiego zostaną rozwieszone na 
słupach ogłoszeniowych na terenie 
miasta. 

Informujemy, że nieodebranie 
wezwania imiennego nie zwalnia 
osób podlegających zgłoszeniu się 
do kwalifikacji wojskowej z tego 
obowiązku. Niestawienie się do 
kwalifikacji wojskowej bez uzasad-
nionej przyczyny podlega grzywnie 
albo karze ograniczenia wolności.

Osobę, która otrzymała wezwanie 
do zgłoszenia się do kwalifikacji woj-
skowej, a z ważnych przyczyn nie 
może zgłosić się w wyznaczonym 
terminie, prosimy o kontakt telefo-
niczny pod numerami: 32 244-90-27, 
32 244-90-18 albo osobiste zgłosze-
nie się do Urzędu Miasta Ruda Śląska 
– budynek B przy ul. Piotra Niedur-
nego 46, III piętro pokój 304 lub 307, 
w celu ustalenia nowego terminu 
zgłoszenia się do kwalifikacji woj-
skowej, nie przekraczającego jednak 
daty 2 kwietnia 2013 r. 

Siedziba Powiatowej Komisji Le-
karskiej dla miasta Ruda Śląska mie-
ści się w Rudzie Śląskiej-Bielszowi-
cach, ul. Główna 11 (na terenie 
Szpitala Miejskiego). 

Wszelkich informacji na temat 
kwalifikacji wojskowej udziela Wy-
dział Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta, tel. 32 244-90-27 lub 32 244-
90-18. 

UM

Trwa kwalifikacja wojskowa

Około 7700 mieszkańców Rudy Śląskiej zobligowanych jest 
do wymiany dowodu osobistego w tym roku. Wydział Spraw 
Obywatelskich apeluje o sprawdzenie terminu ważności swo-
ich dokumentów. Dowody osobiste wydane dziesięć lat temu 
tracą w tym roku ważność.

– Prosimy o dopełnienie wskaza-
nego obowiązku, gdyż dowód osobi-
sty zostanie unieważniony w syste-
mie wydawania dowodów osobistych 
w dniu upływu terminu jego ważno-
ści – podkreśla naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich, Bożena Kur-
panik.

Apel dotyczy ponad 6300 rudzian, 
spośród 7700 osób zobligowanych 
do wymiany dokumentu w tym roku. 
W styczniu dokument wymieniło 
już 690 osób, w lutym 674 osoby. 
Należy sprawdzić, do kiedy ważny 
jest dowód osobisty, aby w porę zło-
żyć wniosek o wydanie nowego do-
kumentu. Termin oczekiwania to 
maksymalnie 30 dni, co wynika  
z przepisów proceduralnych. Wnio-
sek, do pobrania w Biurze Obsługi 
Mieszkańców i portierni budynku B 
Urzędu Miasta, trzeba złożyć osobi-
ście w Wydziale Spraw Obywatel-
skich, przy ul. Niedurnego 46. Moż-
na go również wydrukować ze 
strony internetowej www.rudasla-
ska.bip.info.pl, ale koniecznie dwu-
stronnie. Do wniosku należy dołą-
czyć dwa aktualne zdjęcia lewego 
półprofilu z odsłoniętym uchem. 
Dzieci w wieku do 13 lat składają 
wniosek w sprawie wydania dowo-
du osobistego w obecności obojga 
rodziców lub opiekunów prawnych 

(nie jest wymagana obecność osoby 
małoletniej, która nie ukończyła 5 
lat), młodzież składa wniosek 
w obecności jednego rodzica lub 
opiekuna prawnego.

Wyrobienie dowodu osobistego 
jest bezpłatne. Dla osób pełnoletnich 
dokument ważny jest dziesięć lat, 
dla niepełnoletnich pięć lat. Osoby, 
które ukończyły 65 lat, otrzymują 
dokument bezterminowo. Dowód 
osobisty jest dokumentem potwier-
dzającym tożsamość i obywatelstwo 
polskie. Każdy, kto mieszka w Pol-
sce i ukończył 18 lat, jest zobowią-
zany go posiadać. Dokument ten 
mogą otrzymać osoby niepełnolet-
nie, praktycznie już od urodzenia, 
oczywiście na wniosek i za zgodą 
rodziców. Dowód osobisty uprawnia 
do przekraczania granic w ramach 
Unii Europejskiej oraz państw nale-
żących do strefy Schengen.

W 2012 r. w Rudzie Śląskiej wnio-
sek o wydanie dowodu osobistego 
złożyło 11300 osób, w tym 4348 ze 
względu na utratę terminu ważności 
dokumentu.

Szczegóły dotyczące uzyskania 
dowodu osobistego znajdują się na 
stronie internetowej www.rudasla-
ska.bip.info.pl w dziale Jak załatwić 
sprawę.

IM

– Zgodnie ze stanowiskiem Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, wy-
nikającym z obowiązujących przepi-
sów dotyczących realizacji zadań 
paszportowych, pracownicy samo-
rządowi zatrudnieni w urzędach 
miast nie są uprawnieni do przetwa-
rzania danych zawartych w central-
nej ewidencji wydanych i unieważ-

Wnioski o wydanie paszportów można składać w Terenowym Punkcie Paszportowym w Rudzie Śląskiej tylko do 29 marca 2013 roku. Wojewoda Śląski wypo-
wiedział wszystkim prezydentom miast porozumienia, na podstawie których prowadzone były TPP, działające w 17 miastach na prawach powiatu.

Likwidacja Terenowych Punktów Paszportowych działających w urzędach miast
nionych dokumentów paszpor- 
towych, zawierającej m.in. 
identyfikatory biometryczne – wyja-
śnia Bożena Kurpanik, naczelnik 
wydziału spraw obywatelskich 
w rudzkim urzędzie miasta. – Takie 
uprawnienie jest natomiast koniecz-
ne do przyjmowania wniosków 
o wydanie paszportu – dodaje.

Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski bę-
dzie można składać wyłącznie w Ślą-
skim Urzędzie Wojewódzkim w Ka-
towicach i Delegaturach Wojewody:

1. Bielsko Biała, ul. Piastowska 40
2. Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
3. Bytom, ul. Wrocławska 122
4. Gliwice, ul. Bojkowska 37
5. Rybnik, ul. 3 Maja 27

– Konsultacje zostały ogłoszone 
w związku z wchodzącą dziś w życie 
zmianą „ustawy śmieciowej” – in-
formuje Ewa Wyciślik, naczelnik 
wydziału gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska. – Nowe prze-
pisy dają możliwość, by ciężar wypo-
sażenia nieruchomości w pojemniki 
na śmieci spoczywał na przedsię-
biorstwie, które będzie odbierało od-
pady – wyjaśnia. 

Przypomnijmy, że do tej pory 
„ustawa śmieciowa” zakładała, że to 
właściciele nieruchomości muszą 
wyposażyć je w kubły na śmieci. Ten 
przepis budził duże zastrzeżenia wie-
lu gmin w całej Polsce, które prote-
stowały przeciwko temu uciążliwe-
mu rozwiązaniu. Właściciele 
i zarządcy nieruchomości w dalszym 
ciągu musieliby bowiem załatwiać 
kontenery na odpady „na własną 
rękę”, pomimo, że zgodnie z przepi-
sami od połowy roku właścicielami 
odpadów stają się gminy. Co za tym 
idzie, spółdzielnie mieszkaniowe czy 
właściciele domów jednorodzinnych 
musieliby albo zawierać odrębne 
umowy dzierżawy pojemników na 
odpady, albo kupować je na swój 
koszt. 

Problem jednak w tym, że zmie-
niona ustawa nie mówi o obowiązku, 
a jedynie o możliwości ujęcia 
w „opłacie śmieciowej” kosztów wy-
posażenia w pojemniki na śmieci. 
Stąd też ostateczne rozstrzygnięcie 
w tym zakresie leży po stronie po-
szczególnych samorządów. – Jeżeli 
podczas konsultacji społecznych 
mieszkańcy Rudy Śląskiej stwierdzą, 
że firma wywozowa powinna dostar-
czyć właścicielom nieruchomości po-
jemniki na śmieci, to na tej podstawie 
przygotujemy stosowny projekt 
uchwały, który zostanie poddany pod 
obrady radnych – deklaruje prezy-
dent Grażyna Dziedzic. Co ważne, 
nawet w przypadku nałożenia no-
wych obowiązków na przedsiębior-
stwo, które będzie wywoziło odpady 
z terenu miasta, władze Rudy Śląskiej 
nie chcą zwiększać ustalonych w ze-
szłym roku stawek za śmieci.

Wszyscy, którzy chcą wziąć udział 
w konsultacjach społecznych, mogą 
zrobić to poprzez wypełnienie formu-
larza publikowanego na stronie 16 
dzisiejszego wydania „Wiadomości 
Rudzkich” oraz dostępnego w Biurze 
Obsługi Mieszkańców UM i na stro-
nie internetowej www.rudaslaska.pl. 

Czy w ramach „opłaty śmieciowej” firma wywożąca odpady 
powinna wyposażyć nieruchomości w pojemniki na śmieci? 
Tak brzmi pytanie, na które władze Rudy Śląskiej chcą uzy-
skać odpowiedź od mieszkańców miasta. W Rudzie Śląskiej 
ruszyła kolejna tura konsultacji społecznych dotyczących no-
wych zasad odbioru śmieci. Udział w nich może wziąć każdy 
mieszkaniec miasta. Wystarczy wypełnić ankietę.

Co z kubłami na śmieci?
– Gorąco wszystkich zachęcam do 
wypełnienia ankiet – apeluje prezy-
dent Dziedzic. – Dzięki społecznemu 
zaangażowaniu i udziałowi w prowa-
dzonych konsultacjach będziemy 
w stanie zbudować system gospodar-
ki odpadami zgodny nie tylko z zapi-
sami ustawy, ale również z oczekiwa-
niami rudzian – uważa.

Wypełnione ankiety zostawić moż-
na do 20 marca br. w miejscach, skąd 
pobierane są „Wiadomości Rudzkie”, 
przekazać je osobiście lub listownie 
do Biura Obsługi Mieszkańców 
w rudzkim magistracie lub przesłać 
e-mailem na adres prezydent@ruda-
sl.pl.

Aktualnie „opłata śmieciowa” 
obejmuje takie koszty jak odbiór, 
transport, zbieranie, odzyskiwanie 
i unieszkodliwianie odpadów komu-
nalnych, tworzenie i utrzymanie 
punktów, w których będzie można za 
darmo oddać posegregowane śmieci 
oraz koszty obsługi administracyjnej. 
Od 1 lipca br. dla nieruchomości za-
mieszkałych będzie ona naliczana 
„od głowy” i będzie wynosiła 11 zł za 
śmieci segregowane. W przypadku 
niesegregowania śmieci zostanie na-
tomiast naliczona opłata w wysoko-
ści 17 złotych od osoby. Opłaty dla 
działkowiczów, szkół, placówek służ-
by zdrowia czy przedsiębiorców będą 
zaś zależały od wielkości potrzebne-
go pojemnika na odpady komunalne 
oraz od tego, czy śmieci będą przez 
nich zbierane selektywnie. Niższe 
stawki za śmieci segregowane mają 
być zachętą do ekologicznego trybu 
życia. 

W 2012 roku w Rudzie Śląskiej 
wysegregowano ponad 78 ton maku-
latury, 234 tony tworzyw sztucznych, 
408 ton szkła oraz ponad 2 tony prze-
terminowanych leków. 

KP

6. Sosnowiec, ul. 3 Maja 33
– Mając to na uwadze, zachęcam 

mieszkańców do skorzystania z moż-
liwości złożenia do 29 marca wnio-
sku o paszport w naszym Terenowym 
Punkcie Paszportowym – mówi pre-
zydent Grażyna Dziedzic. Punkt 
mieści się w budynku „B” Urzędu 
Miasta przy ulicy Piotra Niedurnego 

46, w pokoju 003. Wnioski składać 
można w godzinach pracy urzędu: 
w poniedziałki, wtorki i środy od 
8.00 do 16.00, w czwartki od 8.00 do 
18.00 i w piątki od 8.00 do 14.00.

W 2012 roku w rudzkim Tereno-
wym Punkcie Paszportowym złożo-
no 4770 wniosków o wydanie pasz-
portu.

Konsultacje społeczne potrwają od 6 do 20 marca br.

Najwyższy czas sprawdzić ważność dowodu.

Spotkanie z mieszkańcami Bielszowic w 2012 roku.
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PLEBISCYT ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH” NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA I TRENERA ROKU 2012

Sportowcy nagrodzeni!
Dokończenie  ze str. 1

Za Sportowe Odkrycie Roku 
uznano Katarzynę Rodzach upra-
wiającą speed stacks, czyli tzw. 
szybkie kubeczki. Sportową Oso-
bowością Roku został Marek Gar-
mulewicz. Nagrodę wręczył mu 
Damian Janikowski, który na ostat-
niej olimpiadzie w Londynie zdo-
był brązowy medal. Prezes Zapa-
śniczego Klubu Sportowego Slavia 
nie krył swojego zaskoczenia.

– Byłem bardzo zaskoczony. Nie 
spodziewałem się tego i jest mi nie-
zmiernie miło, bo kiedyś, jako za-
wodnik, dostawałem takie nagrody. 
Cieszy mnie, że po dłuższej prze-
rwie teraz, jako prezes, też takie 
wyróżnienie mogłem otrzymać – 
mówił po gali Marek Garmule-
wicz.

Specjalną Nagrodę Jubileuszową 
za 25-lecie Aktywności Sportowej 
otrzymał August Jakubik.

– Nie ilość medali, które po dro-
dze zdobyłem a ilość ludzi biegają-
cych w Rudzie Śląskiej jest moim 
największym sukcesem – stwierdził 
ultramaratończyk. 

Nagrodę specjalną z rąk prezy-
dent Grażyny Dziedzic odebrał 
wieloletni prezes Klubu Sportowe-
go Slavia Bernard Jarosz.

– Chciałam w imieniu Rady Mia-
sta, a przede wszystkim Przewodni-
czącego Rady Miasta Jarosława 
Wieszołka złożyć najpiękniejsze po-
dziękowania za tę imprezę i za to, że 
stoi Pani na tym mostku kapitań-
skim. W drugiej kolejności, jako 
przewodnicząca Komisji Sportu 
w imieniu swoim i członków tej ko-
misji również składam Pani ser-
deczne podziękowania i gratulacje, 
że udało się Pani zgromadzić tak 
liczną rzeszę ludzi naprawdę bar-
dzo zasłużonych i przede wszystkim 
Wiernych Czytelników – mówiła 
składając kwiaty na ręce prezes 
spółki Śląskie Media Anny Piątek-
Niewęgłowskiej, Barbara Wystyrk-
Benigier, Przewodnicząca Komisji 
Sportu i Kultury Fizycznej.

Galę swoim występem uświetni-
ła finalistka programu „Mam Ta-
lent” Anna Filipowska. Wystąpiły 
także cheerleaderki Gwiazdy, kara-
tecy z Rudzkiego Klubu Kyokushin 
Karate, zawodnicy z UKS Capoeira 
Ruda Śląska oraz akrobaci sporto-
wi z KPKS-u Halemba.

Sandra Hajduk

Występ Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate.

Nominowani w kategorii „Sportowiec Skrzat”. ,,Sportowiec Skrzat” – Maciej Szczepanik

Roman Dymek, ,,Sportowiec z Pasją”. Nagrodę wręczyła prezes spółki Śląskie Media 
– Anna Piątek-Niewęgłowska.

Nagrodę dla „Sportowca bez Barier” 
wręczyła dziennikarka sportowa WR – 
Sandra Hajduk. W tej kategorii zwyciężył 
Maciej Kulpiński.

Zuzanna Radecka wręczała nagrodę Ka-
rolowi Sołtysowi w kategorii „Wyróżniają-
cy się Sportowiec Amator”.

,,Sportowym Odkryciem Roku” zosta-
ła Kasia Rodzach – mistrzyni Polski w 
speed stacks. Nagrodę wręczył Marek 
Wleciałowski, drugi trener reprezentacji 
Polski w piłce nożnej.

,,Specjalną Nagrodę Jubileuszową za 
25-lecie Aktywności Sportowej” otrzymał 
August Jakubik.

Elżbieta Garmulewicz, nauczycielka SP  
nr 41, otrzymała nagrodę w kategorii 
„Wyróżniający się Nauczyciel Wychowa-
nia Fizycznego”.

Występy akrobatyczne w wykonaniu Ka-
tolickiego Parafialnego Klubu Sportowe-
go Halemba.

,,Pozytywnie Zakręconej” Aleksandrze Poloczek nagrodę wręczył Klaudiusz Sevkovic.
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Tytuł ,,Najpopularniejszego Sportowca” przypadł Oliwii Hałupce. Na zdjęciu z Adamem 
Krygerem.

Nagroda dla ,,Najlepszego Trenera” trafiła do Władysława Dziury – wręczał ją Janusz 
Szymczyk, wieloletni trener piłkarek ręcznych.

W kategorii ,,Najlepszy Sportowiec” zwyciężył Adrian Hajduk, ale nagrodę z rąk Marka 
Garmulewicza odebrał dziadek sportowca.

Markowi Garmulewiczowi, ,,Sportowej Osobowości Roku”, osobiście gratulowali olimpijczyk Damian Janikowski i prezydent .Grażyna 
Dziedzic.

Przewodnicząca Komisji Sportu i Kultury Fizycznej – Barbara Wy-
styrk-Benigier złożyła gratulacje prezes Śląskich Mediów, Annie 
Piątek-Niewęgłowskiej.

Galę poprowadzili Monika Herman-Sopniewska i piłkarz Adam 
Kryger.

Cheerleaderki Gwiazdy na scenie.

Występ uczestniczki „Mam talent” – Ani Filipowskiej.Walka, taniec, akrobatyka w wykonaniu Uczniowskiego KS Capoeira.
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Likwidator Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33 informuje, iż Organ 
Założycielski Zakładu – Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę w spra-
wie likwidacji Przychodni, w której wskazała spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością pod nazwą „SZPAKMED”, jako podmiot wykonujący działal-
ność leczniczą, który przejmie obowiązki i prawa likwidowanego Zakładu.

Zgodnie z powyższą uchwałą, likwidacja Przychodni została otwarta z dniem 
1.02.2013 r., a termin zakończenia czynności likwidacyjnych oznaczono na 
dzień 31.12.2013 r. Działalność medyczna Zakładu zostanie zakończona z dniem 
31.07.2013 r. Od dnia 1.08.2013 r. dalsze, nieprzerwane udzielanie oznaczonych 
rodzajowo świadczeń zdrowotnych polegających na zapewnieniu usług me-
dycznych w zakresie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, podstawowej 
opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej oraz medycyny pracy, bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości zapewni podmiot 
leczniczy, o którym mowa powyżej. Zobowiązania i należności likwidowanego 
Zakładu po zakończeniu likwidacji staną się zobowiązaniami i należnościami 
Miasta Ruda Śląska.

Wszelką korespondencję (faktury, rachunki, umowy, aneksy, pisma, itp.) pro-
szę kierować na adres:

Przychodnia Specjalistyczna Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33  

– w likwidacji 41-705 Ruda Śląska, ul. Szpaków 33

Pozostałe dane, jak np. numery rachunków bankowych, numery rejestrów itp. 
nie zmieniają się. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, proszę 
o kontakt pod numerem telefonu 32 242-09-54 lub 32 340-39-80 lub z osobą, 
z którą dotychczas Państwo współpracowali.

Poniżej podaję tytuł aktu prawnego, o którym mowa w niniejszym piśmie. 
Rzeczony akt dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ruda Śląska pod adresem publikacyjnym http://www.rudaslaska.bip.info.
pl/index.php?idmp=2092&r=o

Uchwała nr PR.0007.267.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.12.2012 
r. w sprawie likwidacji Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33.

PREZyDEnt MiAStA RuDA ŚląSKA
ogłasza, że w dniach od 6 do 20 marca 2013 r. prowadzone będą konsultacje społeczne w sprawie 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w ramach nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Ruda Śląska.

Każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Ruda Śląska może wziąć udział w konsultacjach poprzez 
wypełnienie ankiety (dostępnej również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska 
www.rudaslaska.bip.info.pl) i dostarczenie lub przesłanie jej do Urzędu Miasta Ruda Śląska na adres:  
pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub prezydent@ruda-sl.pl.

Szanowna Pani/Szanowny Panie!
Niniejsza ankieta jest częścią prowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących realizacji zmian w ustawie 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którymi gminy mają obowiązek zorganizowania 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wyniki 
tej ankiety zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta, a następnie Radzie Miasta, która w drodze uchwały 
określi zasady gospodarki odpadami na terenie Miasta Ruda Śląska.

Z góry dziękujemy za wyrażenie swojej opinii i wypełnienie ankiety.

Czy w ramach „opłaty śmieciowej” firma wywożąca śmieci powinna wyposażyć Pana/Pani nieruchomość 
w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych oraz dbać o jego czystość i porządek?

□ tAK. Chcę, żeby w ramach „opłaty śmieciowej” firma wywożąca śmieci wyposażyła moją 
  nieruchomość w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych oraz dbała o jego czystość 
  i porządek.

□ niE.  Chcę wyposażyć swoją nieruchomość w pojemnik do zbierania odpadów we własnym 
  zakresie i osobiście dbać o jego czystość i porządek.

Metryczka
M1. Proszę zaznaczyć płeć:
 1. Kobieta     2. Mężczyzna
M2. Proszę napisać ile ma Pani/Pan lat? ...........
M3. Czy mieszka Pani/Pan na stałe w Rudzie Śląskiej?
 1. Tak     2. Nie
Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Dodatkowych informacji na temat poddany konsultacjom udziela Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska. Swoje pytania, wnioski i uwagi prosimy kierować na adres elektroniczny:  
prezydent@ruda-sl.pl, lub pod numer tel. 322-449-000 do 010, wew. 4020.



KĄCIK MALUCHA

Poziomo: 1 – zdrowe warzywo, 5 
– uchwala ją sejm, 8 – knopry, narośl 
na liściach, 9 – łgarstwo, 11 – urzę-
dowy spis cen, 12 – oklaski, 15 – 
uzda, 17 – godło górników, 20 – su-
rogat, 21 – taras, 24 – tkanina na 
wsypy, 25 – papuga z Melanezji, 28 

– linienie, 29 – omasta, 32 – ulubie-
niec, 33 – w mitologii greckiej przy-
wódca argonautów, 36 – święta księ-
ga mazdaizmu, 39 – narzędzie rolni-
cze do okopywania ziemniaków, 42 
– popłoch, 43 – uzdrowisko dziecię-
ce, 45 – ziomek, 46 – dokument kre-
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Baran – Poczujesz możliwości, 
by spełnić swe plany. To także do-
bry czas w sferze uczuciowej i ro-
dzinnej. Panie spod tego znaku 
będą miały szczególne powodze-
nie u płci przeciwnej.

Byk – Czeka Cię ciężki i praco-
wity, aczkolwiek pozytywny ty-
dzień. Możesz dostać jakieś pie-
niądze, na które czekałeś. Jednak 
mimo to uważaj na swe wydatki.

Bliźnięta – Będziesz musiał 
nieco przycisnąć pasa, mogą wy-
skoczyć nieplanowane wydatki. 
W partnerstwie staraj się być 
szczery, zatajanie prawdy pogor-
szy tylko sytuację.

Rak – To czas wykazywania 
się swymi umiejętnościami. Nie 
przejmuj się, jeśli poczujesz, że 
nikt ich nie zauważa. Bądź cier-
pliwy, a Twój wysiłek zostanie 
nagrodzony.

Lew – Czas bardzo stabilny, 
chociaż może pojawić się w tym 
czasie propozycja współpracy lub 
dodatkowego zarobku. Rozważ 
ją, i nie bój się nowych wyzwań.

Panna – Czas będzie dla Cie-
bie bardzo sprzyjający i wszystko 
zapowiada sukcesy na Twej dro-
dze. Jednak mimo tego, Twoje 
samopoczucie może być pod kre-
ską.

Waga – Nie bój się nowych 
wyzwań i przygód, teraz jest naj-
lepszy czas na zmiany. Twoje de-
cyzje będą dobre, podążaj teraz 
naprzód i nie przyjmuj odmowy.

Skorpion – Nie przejmuj się na 
zapas, ten czas pozwoli Ci wszyst-
ko naprawić i pokonać przeszko-
dy, jakie się pojawiły. Idź do przo-
du i nie bój się działać.

Strzelec – Nie przyspieszaj te-
raz niczego, na wszystko przyj-
dzie czas. Pozwól sobie odpocząć. 
Po weekendzie uważaj i nie 
wplącz się w coś, czego możesz 
żałować.

Koziorożec – Możesz coś 
zmienić w swym życiu, zakoń-
czyć coś, z czym od dawna Ci 
ciężko. Jest to też dobry czas na 
załatwianie wszelkich spraw urzę-
dowych.

Wodnik – Nagle może coś ru-
nąć w Twym życiu i nastanie zastój 
w pewnych sprawach. Nie zamar-
twiaj się przez to i bądź silny. Nie-
długo znów przyjdą lepsze dni.

Ryby – Poświęć ten czas dla 
rodziny i domu, a jeśli jesteś sa-
motna, otwórz się na nowe uczu-
cia. Po weekendzie nie walcz i nie 
kończ niczego, wszystko jeszcze 
raz przemyśl.
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dytowy, 47 – tkanina z wełny czesan-
kowej. 

Pionowo: 1 – cukrowy owad, 2 – 
pramatka ludzkości, 3 – kwitnie tylko 
raz, 4 – kłoda, 5 – część twarzy, 6 – 
dawniej Dorpat, 7 – andrut, 10 – styl 
w architekturze, 13 – środek cyrku, 
14 – konnica, 16 – werset Koranu, 17 
– jeden z palców, 18 – opończa, 19 – 
dychawica, 21 – iluminator, 22 – ro-
dzaj samosądu, 23 – łzawnik, 26 – ży-
wica egzotyczna, 27 – jednostka mo-
netarna USA, 30 – płynie w korycie, 
31 – w mitologii egipskiej bóg burzy 
i zła, 34 – wieczerza pierwszych 
chrześcijan, 35 – jedno ze zbóż, 37 – 
marka piwa, 38 – konopie manilskie, 
40 – angielski tytuł feudalny, 41 – 
główna kwatera chana, 44 – czumiza.

Hasło krzyżówki nr 7 brzmiało: 
Kto się waha, nie ma nic. Nagrodę 
otrzymuje Sylwia Walessa z Rudy 
Śl. Po odbiór nagrody – kuponu 
o wartości 50 złotych, który jest do 
zrealizowania w Firmie Handlowej 
„Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 38-
40) zapraszamy do redakcji „WR” 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-15.30. Nagrodę z tej krzyżówki 
otrzyma jedna osoba spośród tych, 
które nadeślą na adres redakcji (41-
709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) 
zamieszczony poniżej kupon oraz 
hasło, które jest rozwiązaniem krzy-
żówki. Na rozwiązania czekamy do 
dwóch tygodni od daty zamieszcze-
nia konkursu. 
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Salon Wróżb 
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska 
( Halemba)
Wróżka 
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

TELEFONY 
ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe•  
999, 32 248-79-04 

Straż pożarna  • 
998, 32 244-70-60 

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

Pogotowie gazowe • 992, 
32 244-36-05 

Pogotowie ciepłownicze • 
993, 32 344-78-00 

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

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

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

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

Pogotowie  • 
energetyczne 991 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta  • 
32 248-62-81 do 89 

Urząd Skarbowy  • 
32 342-04-00 

Powiatowy Urząd Pracy •  
32 771-59-00 

Miejski Ośrodek Pomocy • 
Społecznej  
32 344-03-23 

Prokuratura Rejonowa •  
32 788-15-20 – 21

Szpital Miejski w Rudzie • 
Śląskiej Sp. z o.o. 
tel 32 344-07-24
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niezamówionych i zastrzega sobie prawo 

zmian redakcyjnych 
w publikowanych tekstach.  

Redakcja nie odpowiada za treść  
ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy  

ogłoszeń mogących godzić  
w dobre obyczaje.
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USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

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

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

R SERWIS AGD – naprawa pra-
lek. Tel. 530-412-007.

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

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

R Przeprowadzki – ekipa, taniuś-
ko. Tel. 601-292-699.

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

R Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.

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

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

R DOM-MAT Profesjonalne re-
monty mieszkań. Tel. 507-055-024.

R 10 000 rata 179 zł, tel. 32 271-06-
05.

R Szybka gotówka, dobrze trafiłeś. 
Tel. 508-964-968.

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

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

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

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

R Remonty łazienek, mieszkań – 
kamień dekoracyjny. Tel. 505-661-
647.

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

R Czyszczenie dywanów, wy-
kładzin, tapicerki. Tel. 512-120-
119, 32 244-09-60.

R Instalacje centralnego ogrzewa-
nia i gazu. Tel. 512-121-532.

R Remonty mieszkań. Tel. 510-667-
659.

R Usługi transportowe, przepro-
wadzki itp. Tel. 693-741-977.

R Rencista, „złota rączka”, oferuje 
profesjonalne, kompleksowe kafelko-
wanie łazienek, instalacje c.o., remon-
ty. Tel. 32 244-40-90, 784-699-569.

R Kompleksowe remonty wnętrz. 
Tel. 665-497-280.

R Świąteczna pożyczka bez BIK
-u do 7.000 zł dzwoń, tel. 605-
848-324, 728-874-276.

 

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

 

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

R Chwilówki bez wychodzenia z 
domu, tel. 731-712-207.

R Chwilówki dostarczamy do Klien-
ta, tel. 512-537-777.

R 300, 500 lub 800 złotych – dowozi-
my, tel. 32 44-14-056, 32 45-45-210.

R Pranie tapicerki – kanapy, ro-
gówki, sofy, fotele itp. Tel. 509-985-
012.

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

R KREDYTY. Prosto. Szybko. Sku-
tecznie. ZADZWOŃ: tel. 880-850-
950. 

NIERUCHOMOŚCI

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

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

R Ruda, jednopokojowe, 32 m2, 65 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

R Nowy Bytom, dwupokojowe, 44 
m2, 78 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

R Halemba, dwupokojowe, 38 m2, 90 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

R Bykowina, dwupokojowe, 49 m2, 
125 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

R Wirek, trzypokojowe, 47 m2, 130 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

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

R Atrakcyjne oferty mieszkań 
na WWW.LOKATOR.NIERU-
CHOMOSCI.PL

R Kupię mieszkanie w R.Śl. Tel. 
515-356-832.

R Poszukujemy mieszkań, domów, 
parcel dla zdecydowanych klientów 
Nieruchomości GABRIEL, tel. 32 
242-06-09, 691-523-055.

R Wirek– sprzedam kawalerkę 29 
m2, 70 tys. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

R Czteropokojowe, Wirek, 70 m2, 
135 tys. LOKATOR, tel. 793-396-
040.

R Trzypokojowe, Kombajnistów 60 
m2, 139 tys. LOKATOR, tel. 793-396-
040.

    
R Trzypokojowe, Podlas, 51 m2, 
120 tys., Norwida, 55 m2, 144 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

Panu Jarosławowi Kani,
Przewodniczącemu Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa 

Rady Miasta Ruda Śląska
serdeczne wyrazy żalu i współczucia po śmierci 

TEŚCIA
składa

Jarosław Wieszołek 
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska

wraz z Radnymi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
RUDZKA SPóŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 (-15), 
fax. 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

 
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

Zakup i wymianę 6407 szt. wodomierzy suchobieżnych i 7193 szt. wodomierzy mokrobieżnych 
hybrydowych w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej. 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać 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 od godz. 8.00 do godz. 13.00•  SIWZ w pokoju 309. 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym, należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienia z podaniem 
danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT. Cena formularza wynosi: 24,40 PLN (z VAT). 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. 
Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 20.03.2013 r. do godziny 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 20.03.2013 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 : 5.000,00 

PLN dla każdej z grup wodomierzy. W przypadku oferty łącznej wadium wynosi 10.000,00 PLN. Wadium 
można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 5415 do dnia 
20.03.2013 r. do godz. 8.30.

Uwaga! Za datę wniesienia wadium 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. 286 w godzinach od 10.00 do 12.00.

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Państwu
Bożenie i Jarosławowi Kania

wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca i Teścia
składa

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

R Sprzedam mieszkanie 95 m2 
(Bielszowice). tel. 502-812-791.

R Jednopokojowe, Wirek, 30 m2, 73 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Jednopokojowe, Nowy Bytom, 59 
tys., Kochłowice 38 m2, 51 tys. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

R Dwupokojowe, Halemba, 48 m2, 
120 tys. LOKATOR, tel. 793-396-
040.

    
R Dwupokojowe, Ruda, 42 m2, 65 
tys., Nowy Bytom, 44 m2, 78 tys. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

R Kochłowice – sprzedam, 76 m2, 
150 tys., po modernizacji. GABRIEL, 
tel. 607-706-692.

R Sprzedam dom HALEMBA, 100 
m2, 350 tys., Kochłowice, 200 m2, 
335 tys. LOKATOR, tel. 793-396-
040.

R Dwupokojowe, Kochłowice 55 
m2, 82 tys. LOKATOR, tel. 793-396-
040.

R Ruda Śląska-Halemba, Brzechwy, 
trzypokojowe, niski blok, 145 tys. Tel. 
603-581-579, AUREX.

R Do wynajęcia M-3 w Halembie. 
Tel. 606-833-617.

R Do wynajęcia M-4 w Goduli, po 
remoncie (bez pośredników). Tel. 
605-574-704.

R Sprzedam M-5 w Wirku, 73 m2, 
wysoki standard, 175 tys. Tel. 694-
635-550.

R Ruda 1 sprzedam wyremontowane 
dwupokojowe. DOMLUX, tel. 660-
251-346.

R Kochłowice, Bykowina trzypoko-
jowe sprzedam. DOMLUX, tel. 660-
251-346.

R Bezczynszowe mieszkania Ruda, 
trzypokojowe 89 tys., czteropokojowe 
129 tys. DOMLUX, tel. 660-251-
346.

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

R Nieruchomości z terenu Rudy i 
okolic poszukujemy. Asia, tel. 660-
251-346 DOMLUX.
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ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.comaledom@aledom.pl

!!!MIESZKANIA od 43 m2 do 52 m2!!!
Cena 3520,00 zł/m2

Bytom, Rozbark ul. Cicha 10 b „Park Mickiewicza” 
– nowe bezczynszowe mieszkania w stanie deweloperskim.

!!!Mieszkania i lokale od 50 m2 do 75 m2!!! 
Cena 3500,00 zł/m2

Ruda Śląska, Bielszowice – nowe bezczynszowe mieszkania 
w stanie deweloperskim.

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

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom      29 m2                  40 tys. zł 
M-2 Ruda Śl. – Orzegów  33 m2  35 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina  34 m2  52 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina   35 m2  29 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek 39 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom  43 m2  75 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek  47 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Bykowina  48 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  49 m2  149 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  51 m2  115 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom  52 m2  115 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  55 m2  125 tys. zł 
M-4 Ruda Śl.– Godula  63 m2  160 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina  72 m2  160 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina  73 m2  149 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Orzegów  113 m2  88 tys. zł

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

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

www.stemark.pl

R Kłodnica – SPRZEDAM dom, 
duża działka. DOMLUX, tel. 660-
251-346.

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

R Sprzedam działkę Bujaków. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Komfortowa kawalerka – Ruda, 
67 tys. Tel. 602-450-869.

R Sprzedam mieszkanie 37 m2 w 
Kochłowicach po kompletnym re-
moncie. Cena 79 000 zł, tel. 600-363-
375.

R Sprzedam dwa mieszkania. Byko-
wina, ul. Katowicka, 35 m2, okazjo-
nalnie. Tel. 500-322-801.

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

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

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

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

R Skup samochodów za gotów-
kę. Tel. 505-049-833.

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

R Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów, skup samochodów wszyst-
kich marek, całych, uszkodzonych, 
skorodowanych. Tel. 502-752-634, 
502-865-808.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

wykazu lokalu użytkowego usytuowanego 
na terenie Miasta Ruda Śląska

ul. Piotra Niedurnego 51/2
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

NACZELNIK 
URZĘDU SKARBOWEGO

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
informuje, że w sobotę

16 marca 2013 r.
zostanie zorganizowany 
,,DZIEń OtWARty”.

Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej
w tym dniu będzie czynny 

w godzinach od 9.00 do 13.00.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta wykazu lokalu użytkowego usytuowanego 
na terenie Miasta Ruda Śląska

ul. Grodzka 5/4
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

R Skup samochodów wszystkich 
marek, całych, uszkodzonych, 
skorodowanych. Tel. 785-437-
230.

PRACA

R Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę 
paznokci z doświadczeniem. Tel. 504-
170-918.

    
R Fryzjerkę zatrudnię. Ruda Śląska, 
tel. 509-737-781.

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

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

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

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

R Prawa do akcji KOMPANII 
WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-
851-852.

R Sprzedam pianinio. Tel. 508-
817-534.

R Bezpłatnych rozliczeń PIT-37 moż-
na dokonać w Hospicjum Domowym 
w Rudzie Śląskiej, ul. Markowej 4, 
pon.-wt. godz. 10.00-13.00, śr. 16.00-
18.00.

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

Złóż życzenia 
Wielkanocne na łamach 
,,Wiadomości Rudzkich”!

27 marca, 
na łamach naszej gazety 

będzie można złożyć życzenia  
z okazji 

świąt Wielkanocnych.

Dla naszych Czytelników 
przygotowaliśmy dwa rodzaje 

ogłoszeń w rewelacyjnie 
niskich cenach:

10 złotych 
za moduł 95 mm x 40 mm 

(bez zdjęcia) 
oraz

15 złotych za moduł 
95 mm x 40 mm ze zdjęciem.

Na propozycje życzeń czekamy 
do poniedziałku (25 marca )

do godz. 12.00. 
Życzenia można przesyłać mailowo 
ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl) 

lub przynieść osobiście 
do redakcji 

Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36, 
w godz. 8.00 – 15.00.
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. karola Bytomskiego 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest 
niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Karola 
Bytomskiego, obejmująca działki oznaczone numerami geodezyjnymi 328/26 i 2610/26 
o łącznej powierzchni 1848 m², obręb Wirek, karta mapy 1, zapisane w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00031231/2 (działy 
III i IV wolne są od wpisów). 

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 10.10.2011 r. Prze-
targi przeprowadzone w dniach 18.04.2012 r., 5.07.2012 r., 4.09.2012 r., 29.10.2012 r. 
i 16.01.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol 
planu MW1).

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej; teren nieruchomości z lekkim spadkiem, o kształcie zbliżonym do prostokąta, 
niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty zielenią nieurządzoną. Nieruchomość 
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Karola Bytomskiego. W celu budo-
wy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem 
postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków 
budowy zjazdu. 

Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi: 115.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek 

od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Rokowania odbędą się w dniu 21.03.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 urzędu Miasta 

Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną 
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 14.03.2013 
r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości podanej w pełnej treści ogłoszenia, przelewem na 
konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed rokowaniami wymagane dokumenty i oświad-
czenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia ro-
kowań (dot. również cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r.  
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przy czym do zawarcia umowy cudzo-
ziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na 
nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług 
podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę 
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem 
umowy. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na po-
czet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w ter-
minie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VaT 
pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi rów-
nież cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia umowy nie przed-
łożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po roko-
waniach. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywa-
nej nieruchomości na gruncie. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej 
przyczyny.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 
222), tel. 32 244-90-56.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, poło-
żona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gęsiej, stanowiąca działkę nr 997/38 o po-
wierzchni 2000 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 6 oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00026293/6 (działy 
III i IV wolne są od wpisów). 

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4.07.2012 r. Przetargi, 
które odbyły się w dniach 30.08.2012 r., 7.11.2012 r. oraz 30.01.2013 r. zakończyły się wy-
nikiem negatywnym.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska, działka nr 997/38 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parame-
trach (symbol planu MM2). 

Zbywana nieruchomość położona jest przy ulicy Gęsiej w odległości ok. 100 m od ulicy 
Edmunda Kokota, posiada regularny kształt prostokąta; grunt jest porośnięty trawą, drzewa-
mi i krzewami. Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 100.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w trakcie rokowań zostanie powiększona o należny podatek 

od towarów i usług.

Rokowania odbędą się w dniu 10.04.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną 
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska 
i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 3.04.2013 r. dokonają 
wpłaty wadium w kwocie 5.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „za-
liczka – ul. Gęsia” i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz przed otwarciem 
rokowań przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie 
aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zamknięcia rokowań (w przypadku 
cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia zamknięcia rokowań, przy czym 
do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym 
podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i po-
datki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania 
wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miej-
scu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości 
z VaT pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od za-
warcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadko-
wi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia umowy nie 
przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po 
rokowaniach. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), 
tel. 32 244-90-56.



Zespoły rywalizowały w dwóch pię-
ciozespołowych grupach. W grupie A zna-
lazły się: Józefka Chorzów, Gwiazda II 
Ruda Śląska, Orlik Ruda Śląska, Rodło 
Opole, Polonia Bytom. Do półfinałów 
awansowała Józefka Chorzów i Polonia 
Bytom. Do grupy B weszły: MUKP Dą-
browa Górnicza. Gwiazda I Ruda Śląska, 
Odra Opole, Raków Częstochowa, Juno-
sport Stara Lubovna. Z tej grupy do półfi-
nałów awansowały Gwiazda I Ruda Ślą-
ska oraz Raków Częstochowa.

W półfinałach Gwiazda wygrała z Po-
lonią Bytom w rzutach karnych 2:1, a Ra-
ków Częstochowa przegrał z Józefką 
Chorzów 0:2. W meczu o trzecie miejsce 
Polonia Bytom przegrała w rzutach kar-
nych z Rakowem Częstochowa. W spo-
tkaniu finałowym Gwiazda I Ruda Śląska 
wygrała 1:0 z Józefką Chorzów, zdoby-

wając tym samym pierwsze miejsce 
w turnieju.

– Cieszę się, że dzisiaj wygraliśmy, bo 
wprawdzie w rywalizacji dzieci wynik 
jest sprawą drugorzędną, to jednak I edy-
cja Turnieju im. Dawida Hajnca była dla 
nas ważna i prestiżowa. Zresztą nasi mło-
dzi zawodnicy Dawida doskonale pamię-
tają – takiej szybkości i techniki oraz 
wielu wspaniałych akcji i bramek się nie 
zapomina – stwierdził Arkadiusz Grzy-
waczewski, prezes SR-S Gwiazda.

Najlepszym bramkarzem turnieju zo-
stał Kamil Krauze z Rakowa Częstocho-
wy. Mateusza Talagę z Józefki Chorzów 
uznano najlepszym zawodnikiem turnie-
ju, zaś Mateusz Rzeszowski z Gwiazdy 
wywalczył sobie tytuł króla strzelców 
imprezy.

Zmagania młodych piłkarzy obserwo-

Młodzi piłkarze Gwiazdy najlepsi

I edycja Turnieju im. Dawida Hajnca

wali Tomasz Hajnc, brat Dawida oraz 
Szymon Łuszczek, jego klubowy kolega.

– Taka forma uczczenia pamięci Dawi-
da jest bardzo fajna. Doszły do mnie sy-
gnały, że turniej jego imienia będzie or-
ganizowany co roku. Bardzo mnie to cie-
szy. Jest to świetny sposób na to, by o nim 
pamiętać – mówił Tomasz Hajnc.

– Wiele lat grałem z Dawidem na tym 
boisku. Na obozach wiele razy dzieliliśmy 
pokój. Wspominam Dawida bardzo miło. 
Mam nadzieję, że te wszystkie wspomnie-
nia przetrwają i w taki sposób jak dzisiaj 
będziemy czcili jego pamięć – dodał Szy-
mon Łuszczek, zawodnik Gwiazdy.

Oprócz spotkań turniejowych publicz-
ność mogła także obejrzeć popisy wszyst-
kich grup cheerleaderek Gwiazdy.

Klasyfikacja końcowa: 1. Gwiaz-
da Ruda Śląska, 2. Józefka Cho-
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rzów, 3. Raków Częstochowa, 4. 
Polonia Bytom, 5. Junosport Stara 
Lubovna, 6. Rodło Opole, 7. 
Gwiazda II Ruda Śląska, 8. MUKP 
Dąbrowa Górnicza, 9. Odra Opole, 
10. Orlik Ruda Śląska

W imprezie wzięło udział 144 za-
wodników. Rywalizowano w 15 kate-
goriach wiekowych. Wszyscy wal-
czyli o tytuł Mistrza i Mistrzyni Rudy 
Śląskiej w kategorii OPEN. Te tytuły 
na rok 2013 należą do Kingi Fojt 
i Przemysława Podolskiego.

– Na początku odrobinę się streso-
waliśmy tym, czy impreza się uda. Po 
raz pierwszy bowiem w historii tej im-
prezy zawody nie odbywały się na 
Stożku. Jednak niepokój, który nam to-
warzyszył od czasu podjęcia tej decy-
zji, z każdą minutą trwania imprezy 

malał i zamieniał się w ogromną ra-
dość zarówno tych, którzy przy impre-
zie pracowali, jak i tych, którzy w niej 
brali udział. Zmiana stoku była w pełni 
trafiona. Pogoda sprzyjała narciar-
skim zmaganiom. Mistrzostwa cieszyły 
się dużym zainteresowaniem wśród ru-
dzian jeżdżących na nartach i deskach. 
Możemy uznać, że szesnaste mistrzo-
stwa zakończyły się pełnym sukcesem 
– mówiła Aleksandra Poloczek z dzia-
łu organizacji imprez MOSiR-u.

Na mistrzostwach panowała rodzin-
na atmosfera. Rodzice dzieciaków ze 

Narciarskie zmagania

XVI Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Narciarstwie Alpejskim

szkółek przygotowali mnóstwo pysz-
nych rzeczy. Prócz tradycyjnego grilla 
oraz chleba ze smalcem i ogórkiem, 
dla każdego znalazł się pyszny, domo-
wej roboty, słodki wypiek.

Wyniki: Kategoria SZKRABY: 
1. Maksymilian Szeithauer, 2. Ma-
teusz Kapek, Natalia Ćwięczek; ka-
tegoria MŁODZICZKI: 1. Paulina 
Ćwięczek, 2. Wiktoria Ulejczyk, 3. 
Eliza Zawadzka; kategoria MŁO-
DZICY: 1. Adam Miler, Bartłomiej 
Szczepanik, 3. Jakub Lukosz; kate-
goria KADETKI: Kinga Fojt, 2. 

Sara Stańczyk, 3. Martyna Morys; 
kategoria KADECI: 1. Marcel Wło-
darczyk, Filip Moroń, Denis Jach-
na; kastegoria JUNIORKI: 1. Mag-
dalena Morys, 2. Agata Majchrzak, 
3. Magdalena Musioł; kategoria 
JUNIORZY: 1. Rafał Klimek, 2. 
Rafał Buchta, 3. Mateusz Maj-
chrzak; kategoria SENIORKI: 1. 
Daria Wypiór, 2. Jolanta Klafczyń-
ska, 3. Agnieszka Gierszner; kate-
goria SENIORZY: 1. Przemysła 
Podolski, 2. Wojciech Nowak, 3. 
Bartosz Dębski, kategoria MA-
STERS I KOBIETY: 1. Ewa Mo-
rys, 2. Katarzyna Jóźwiak, 3. Jola 
Borkowy; kategoria MASTERS 
I MĘŻCZYŹNI: 1. Tomasz Gawa-
recki, 2. Sławomir Łukasik, Dariusz 
Majchrzak; kategoria MASTERS 
II KOBIETY: 1. Aleksandra Kotar-
ska, 2. Helena Żuk; kategoria MA-

Turniej wzbudzał wśród najmłodszych wiele emocji. 

REKLAMA

Prawie 150 chłopców grających w dziesięciu drużynach urodzonych w roku 2005 i młodszych rywalizowało ze sobą w niedzielę na hali MOSiR-u w Halembie 
w I edycji Turnieju im. Dawida Hajnca. W tym ostatnim z cyklu turniejów organizowanych przez SR-S Gwiazda po główne trofeum sięgnęli zawodnicy tego klubu.

Skład zwycięskiej drużyny – Kacper 
Jasnoch, Bartek Komandzik, Maciej To-
borek, Dawid Nowak, Łukasz Krawczyk, 
Dominik Kaczmarczyk, Tomasz Broni-
szewski, Jan Adamski, Bartek Brożek, 
Jakub Cyroń.

W niedzielę, 3 marca na stoku Złotego Gronia w Istebnej rozegrano XVI Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Narciarstwie Alpejskim. Pomimo tego, że po raz pierwszy 
nie odbywały się one na Stożku, to cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta.

STERS II MĘŻCZYŹNI: 1. Ry-
szard Kozłowski, 2. Piotr Mutke, 3. 
Henryk Musioł; kategoria OPEN 
KOBIETY: 1. Kinga Fojt, 2. Sara 
Stańczyk, 3. Martyna Morys; kate-
goria OPEN MĘŻCZYŹNI: 1. 
Przemysław Podolski, 2. Marcel 
Włodarczyk, 3. Rafał Klimek; kate-
goria SNOWBOARD KOBIETY: 
1. Aneta Woczka Dębska, 2. Karoli-
na Bródka, 3. Katarzyna Honoro-
wicz; kategoria SNOWBOARD 
MĘŻCZYŹNI: 1. Piotr Kołodziej, 
2. Ryszard Słowikowski, 3. Piotr 
Woźnica.

W związku z pomyłką obsługi po-
miaru czasu informujemy, iż w kate-
gorii MASTERS II Mężczyźni miej-
sce II  ex aequo zajął Pan Józef Ko-
walski. Serdecznie gratulujemy. Za 
pomyłkę przepraszamy – Organizato-
rzy.

Młodzi rudzianie cieszyli się ze zdobytych nagród. Foto: SS
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Święto zapasów w SP nr 41

Zapasy – Otwarte Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 41 w Zapasach

– Impreza odbywa się od pięciu lat. 
Każdego roku startuje w niej około sie-
demdziesięcioro dzieci. Są to głównie 
uczniowie dwóch szkół z Rudy Śląskiej, 
w których prowadzimy zajęcia w ramach 
klas sportowych. Marzec w Szkole Pod-
stawowej nr 41 jest takim świętem zapa-
śniczym – mówił Tomasz Garczyński, 
trener Zapaśniczego Klubu Sportowego 
Slavia Ruda Śląska.

– Kiedy pierwszy raz organizowali-
śmy ten turniej chcieliśmy wypromo-
wać szkołę i podkreślić fakt, że w niej 
można uprawiać zapasy. Dzisiaj mamy 
dziewięć klas sportowych. To pokazu-
je, że idziemy w dobrym kierunku. 

Współpracujemy także z gimnazjami. 
Staramy się zachować pewną ciągłość 
i rozwijać się. Nasi zawodnicy są ab-
solwentami wyższych uczelni. Jak wi-
dać cały czas łączymy uprawianie 
sportu ze zdobywaniem wiedzy – tłu-
maczył Marek Garmulewicz, prezes 
Zapaśniczego Klubu Sportowego Sla-
via, czterokrotny olimpijczyk, trzy-
krotny mistrz Europy i wicemistrz 
świata – Staramy się, aby nasi zawod-
nicy sięgali po najważniejsze medale. 
To jest ukoronowanie naszej pracy. 
Dzięki temu ułatwią oni sobie życie, 
zobaczą kawałek świata. Myślę, że to 
nam się udaje osiągnąć – dodał. W trakcie zawodów można było dostrzec młode talenty. 

Zmagania uczestników turnieju śle-
dziły między innymi prezydent Grażyna 
Dziedzic oraz Natalia Kubaty, która 
w zeszłym roku zdobyła brązowy medal 
Mistrzostw Świata Kadetek w Zapasach.

– Na początku mojej kariery zapaśni-
czej także brałam udział w takich turnie-
jach. Tego typu imprezy są dla młodych 
zawodników bardzo ważne. Z czasem bę-
dą startowali w zawodach o coraz wyższej 
randze. Chodzenie do klasy sportowej 
wiele daje, wiem coś o tym, bo sama do 
takiej klasy chodziłam – mówiła utalento-
wana zapaśniczka. – Widziałam kilka za-
wodniczek, które z pewnością wiele osią-
gną jeśli nie porzucą treningów – dodała.

Po raz piąty w Szkole Podstawowej nr 41 miało miejsce wielkie święto zapasów. Odbyły się tam bowiem V Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Zapasach. Na matach zmierzyło 
się ze sobą blisko 70 dzieci w wieku od 10 do 12 lat i jedno jest pewne – w Rudzie Śląskiej rośnie nowe pokolenie utalentowanych zapaśników i zapaśniczek.

Obozowy zawrót głowy

Rugby

Rugbyści z Igloo Rugby Club udowodnili, że nawet jeśli klub nie dysponuje pokaźną sumą środków 
finansowych, to może zorganizować sobie obóz z prawdziwego zdarzenia. Wspólnie spędzone trzy dni 
były okazją do tego by pograć w rugby, poznać przepisy i miło spędzić czas.

Memoriałowe I mistrzowskie sukcesy zawodników UKS „Grot” w Teresinie

Łucznictwo

W szranki zawodów stanęli łucz-
nicy reprezentujący kluby sportowe 
z całej Polski, a także z Białorusi 
i Ukrainy. W sobotę rywalizowano 
podczas dwóch rund rozegranych na 
tradycyjnych halowych odległo-
ściach: 15 m. (kategoria wiekowa: 
Młodzik/Młodziczka) oraz 18 m. 
(kategoria wiekowa: od Młodzika 
Starszego do Seniora). Nasz klub 
wystawił mocną reprezentację, 
w skład której weszli: Justyna Wyci-
ślik, Bartłomiej Rymarz (kategoria: 
Młodzik), Szymon i Mateusz Poręb-
scy (kategoria: Młodzik Starszy), 

Seweryn Gandor (kategoria: Junior 
Młodszy) oraz Agata Wylężek (ka-
tegoria: Juniorka).

Nasi reprezentanci w sobotnich 
strzelaniach memoriałowych poka-
zali się z wyśmienitej strony, uzy-
skując:

Justyna Wyciślik: 249 pkt. + 253 
pkt. = 502 pkt., dzięki czemu w koń-
cowej klasyfikacji uplasowała się na 
wysokim piątym miejscu, Bartło-
miej Rymarz: 270 pkt. + 263 pkt. = 
533 pkt., dzięki którym w końcowej 
klasyfikacji zajął miejsce drugie, 
Szymon Porębski: 267 pkt. + 256 

pkt. = 523 pkt. dające zwycięstwo 
w końcowej klasyfikacji Memoria-
łu, Mateusz Porębski: 263 pkt. + 
256 pkt. = 519 pkt., co przełożyło 
się na minimalną stratę do brata, 
a więc pozwoliło na zajęcie drugie-
go miejsca, Seweryn Gandor: 194 
pkt. + 210 pkt. = 404 pkt. i 29 pozy-
cja w końcowej klasyfikacji, Agata 
Wylężek: 272 pkt. + 267 pkt. = 539 
pkt., i również zdecydowane zwy-
cięstwo w końcowej klasyfikacji 
Memoriału.

W Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Mazowsza przeprowadzo-

Hala sportowa w Teresinie gościła w dniach 23-24.02. blisko 170 zawodniczek i zawodników ubiegających się o laury w IV Halowym Memoriale im. dr Karola 
Hibnera (sobota) oraz Halowych Międzynarodowych Mistrzostwach Mazowsza (niedziela). 

nych w niedzielę wystartowali: Aga-
ta Wylężek, Seweryn Gandor oraz 
Mateusz i Szymon Porębscy. Rywa-
lizacja odbywała się w systemie po-
jedynków indywidualnych, a pozycja 
startowa naszych zawodników wyni-
kała z osiągniętych lokat po sobot-
nich strzelaniach memoriałowych. 
Dzięki silnej psychice Agata Wylę-
żek pozostawiła w pokonanym polu 
wszystkie pozostałe konkurentki 
i w końcowej klasyfikacji Mistrzostw 
zajęła pierwsze miejsce. Prawie rów-
nie dużym końcowym sukcesem za-
kończyła się rywalizacja w Mistrzo-

stwach dla braci: Mateusza i Szymo-
na Porębskich, choć trzeba przyznać, 
że rozkręcali się powoli, bo pierwsze 
serie w toczonych pojedynkach wy-
dawały się w ich wykonaniu niepew-
ne. Ostatecznie jednak, Szymon Po-
rębski uległ dopiero w finale i upla-
sował się na drugiej pozycji, nato-
miast jego brat Mateusz odebrał na-
grodę za zajęcie trzeciego miejsca. 
Seweryn Gandor przegrał swój 
pierwszy pojedynek, jednak dzięki 
zdobytej ilości punktów, w końcowej 
klasyfikacji Mistrzostw usytuował 
się na miejscu 17.

– Jest to specyficzny obóz ze względu 
na stan finansowy naszego klubu. Zosta-
liśmy zmuszeni do zorganizowania obozu 
stacjonarnego. Dziękujemy MOSiR-owi 
za udostępnienie nam obiektu. Jest to 
bardzo ważne dla nas, bo możemy prze-
prowadzić cały skondensowany program 
szkoleniowy na miejscu. Przyszło do nas 
bardzo wiele osób z innych klubów, tak-
że teraz jest już nas w drużynie 49. Są to 
różne charaktery i różni ludzie, więc 
musimy się zgrać na tym obozie – tłuma-
czy Paweł Łętowski, trener Igloo Rugby 
Club Ruda Śląska.

W trakcie obozu zawodnicy i trenerzy 
spali na hali w śpiworach. Czas spędzili 
na grze w rugby i zapoznaniu się z prze-
pisami. Na hali oglądali i wspólnie ana-
lizowali mecze. Ale w związku z tym, że 
nie samym sportem człowiek żyje, w nie-
dzielę rugbiści wybrali się do muzeum.

– Sztab szkoleniowy w ramach obozu 
zorganizował nam wyjście do muzeum, ja-

ko takie zajęcia rozluźniające po to, by 
zintegrować się między sobą i miło spędzić 
czas. Myślę, że dla większości była to 
pierwsza wizyta w rudzkim muzeum i mo-
gli się oni lepiej zapoznać z historią nasze-
go miasta. Mamy wielu zawodników spoza 
Rudy Śląskiej, ale myślę że ta wystawa ich 
bardzo zaciekawiła i im się spodobała – 
mówi Patryk Kołodziej, zawodnik.

Wszelkie przygotowania są nie-
zbędne, bowiem plany na nowy se-
zon są ambitne.

– Chcemy utrzymać miejsce w li-
dze. Obecnie jesteśmy na czwartym 
miejscu. Celem jest utrzymać się w li-
dze „siódemkowej” i zagrać w fina-
le. Kolejny cel to wystartowanie w li-
dze rugby piętnastoosobowym. Już 
za tydzień gramy pierwszy taki 
mecz, przyjeżdża do nas Zielona 
Góra. Spotkanie to odbędzie się 
w Bytomiu, bo niestety nasz obiekt 
został zdewastowany – tłumaczy 
Paweł Łętowski.

Do Igloo Rugby Club dołączyło wielu nowych zawodników. Obóz był okazją do lepszego 
zgrania się. Foto: Arch.

Zapasy

Medale zapaśniczek
Trwa wspaniała passa Zapaśniczego 

Klubu Sportowego Slavia. Tym razem 
o powiększenie dorobku medalowego 
rudzkiego klubu bardzo skutecznie  za-
dbały dziewczęta.

Podopieczne Elżbiety Garmulewicz 
doskonale zaprezentowały się podczas 
rozegranych w dniach 1-2.03.2013  
w Rudniku Międzynarodowych Mi-
strzostw Polski Kadetek i Juniorek.

Najlepiej wypadła rywalizująca w 
kategorii do 52 kg wśród kadetek Daria  
Szymeczko, która w doskonałym stylu 
wywalczyła tytuł mistrzyni Polski,  
również w kategorii kadetek brązowe 
medale zdobyły: Natalia Strzałka (65  
kg) i Martyna Świerc (70 kg). W grupie 
juniorek w bardzo silnie  obsadzonej 
kategorii do 51 kg brąz wywalczyła Ju-
styna Respondek.

W Slavii nie tylko mężczyźni zdobywają medale. Foto: Arch.



Kalendarzyk kibica:

Futsal – ekstraklasa

Kibice nie musieli długo czekać 
na bramki. Po 37 sekundach gospo-
darze otworzyli wynik spotkania – 
po strzale Oleksandra Szamotija 
prowadzili 1:0. Odpowiedź ekipy 
z Rudy Śląskiej przyszła szybko – 
niecałe dwie minuty później w bram-
ce Marwitu piłkę umieścił Adam 

Jonczyk. 23 sekundy przed przerwą 
ponownie piłkę w bramce Rafała 
Krzyśki umieścili gospodarze i to 
oni schodzili na przerwę z jedno-
bramkową zaliczką.

Rudzianie po przerwie ponownie 
rzucili się do odrobienia straty. Uda-
ło się to w 26 minucie, kiedy do re-

Bez niespodzianki
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Nie udało się Gwieździe sprawić kolejnej niespodzianki. Chociaż z problemami, to jednak Marwit Toruń pokonał Gwiazdę Ruda Śląska 5:3.

XX Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego

Ping-pongowe zmagania

Po wielu atrakcyjnych pojedyn-
kach pierwsze miejsce w kategorii 
dziewcząt zajęła Gabrysia Surmiak, 
drugie Julia Zuśka, a trzecie Ange-
lika Olszewska. W kategorii chłop-
ców pierwszy był Oskar Sroka, 
drugi Artur Kułaga, a trzeci Jakub 
Chomiuk.

Drużynowo zdecydowane zwy-
cięstwo odnieśli tenisiści reprezen-
tujący SP nr 30, wyprzedzając za-

wodników z SP nr 3, SP nr 4,SP nr 
41 oraz ZSP nr 7.

Sponsorami, dzięki którym każ-
dy uczestnik otrzymał słodkie na-
grody, a najlepsi dyplomy, statuetki 
i puchary, byli dyr. SP nr 30 Marek 
Kasprzyk oraz MOSiR.

Nagrody wręczali opiekunowie 
drużyn: Bożena Kania, Bartosz Do-
browolski, Piotr Kubizna oraz Pa-
tryk Waldera.

misu doprowadził Bartosz Siadul. 
Ostatnie dziesięć minut spotkania 
zdecydowanie należało do gospoda-
rzy. Najpierw w 31 minucie do rudz-
kiej bramki trafił Denys Diemishev, 
niecałe dwie minuty później to samo 
uczynił Daniel Lebiedziński. Co 
prawda Mateusz Omylak strzelił 

bramkę kontaktową zaledwie dzie-
więć sekund później, jednak ostatnie 
słowo należało do gospodarzy. Syl-
wester Kieper wykorzystał w 37 mi-
nucie przedłużony rzut karny i usta-
lił tym samym wynik spotkania na 
5:3.

Marwit Toruń – Gwiazda Ruda 

Większość bramek w tym meczu padała z kontry.

Śląska 5:3 (2:1)
Gwiazda Ruda Śląska: Rafał 

Krzyśka - Marek Bugański, Adam 
Jonczyk, Paweł Martyn, Szymon 
Łuszczek, Mateusz Omylak, Ariel 
Piasecki, Mateusz Krzymiński, 
Bartosz Siadul, Krzysztof Piskorz.

Trener: Rafał Krzyśka.

Kolejny raz młodzi tenisiści z rudzkich szkół podstawowych 
i uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 spotkali 
się, aby sprawdzić swoje umiejętności. Okazją był XX Wio-
senny Turniej Tenisa Stołowego organizowany corocznie od 
dwudziestu lat w gościnnej sali Szkoły Podstawowej nr 30.

Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Spotkanie zaczęło się dość wyrów-
nanie. Jako pierwsi na dwie bramki 
odskoczyli po kontrach goście (2:4). 
W podobny sposób gospodarze odro-
bili stratę (6:6), a później powoli za-
częli wychodzić na prowadzenie. Po 
dwóch celnych trafieniach Łukasza 
Gansińca i Piotra Kowala wynosiło 
ono pięć trafień (13:8). Od 22 minuty 
za każdym razem, gdy SPR Grunwald 
zdobył jedną bramkę, to goście zdo-
bywali dwie. W dodatku zieloni punk-
towali w końcówce tylko wykorzy-
stując podyktowane rzuty karne. 
Efektem było to, że gospodarze stra-

cili przewagę. Pierwsza część spotka-
nia zakończyła się remisem 16:16.

Przez pierwsze 15 minut drugiej 
odsłony gry MTS Chrzanów był 
o krok do przodu w stosunku do go-
spodarzy. Za każdym razem, gdy SPR 
Grunwald doprowadzał do remisu, 
goście ponownie wychodzili na jed-
nobramkową przewagę. Wtedy dzięki 
wykorzystaniu dwóch karnych i rzu-
tach z drugiej linii Łukasza Wodar-
skiego ekipa z Rudy Śląskiej zaczęła 
wychodzić na prowadzenie. W 55 mi-
nucie wynosiło ono sześć trafień. Go-
ście zdołali przed końcem odrobinę 

Mecz z kontry

W końcu można powiedzieć, że SPR Grunwald wrócił na właściwe tory. W sobotę ekipa z Rudy Śląskiej pokonała przed własną publicznością MTS Chrzanów 
30:26. Spotkanie do łatwych nie należało, ale też rywalem był nie byle kto, bo ekipa z Chrzanowa, która w tabeli znajduje się wyżej niż zieloni.

zniwelować tę różnicę i ostatecznie 
spotkanie zakończyło się wynikiem 
30:26.

Bardzo duży udział w zwycięstwie 
miał Łukasz Błaś, który w całym spo-
tkaniu zaliczył kilka bardzo dobrych 
i kluczowych interwencji.
SPR Grunwald – MTS Chrzanów 

30:26 (16:16)
SPR Grunwald: Błaś – A. Wo-

darski, Płonka 7, P. Lisowski 1, 
Marchliński, Lange 5, Kowal 6, Ł. 
Wodarski 5, Gansiniec 6, Stogow-
ski.

Trener: Marcin Księżyk

Górnik Zabrze

Uczniowie po raz dwudziesty sprawdzali swoje umiejętności w tenisie stołowym.  Foto: arch.

Lekcja pokory – tak można powiedzieć 
o meczu Górnika Zabrze z Jagiellonią Biały-
stok. Trójkolorowi przegrali przed własną pu-
blicznością 1:2. Tym samym nie wykorzystali 
oni potknięcia lidera tabeli – Legii Warszawy.

Adam Nawałka (trener Górnika Zabrze): 
– Nie mamy żadnej wymówki po tej porażce. 
Myślę jednak, że co nas nie zabija, to nas 
wzmacnia. Liga się dopiero zaczęła i dlatego 
musimy przyjąć tę przegraną „na klatę”. Nie 
da się zdobyć punktów grając z poświęceniem 
i pełną determinacją dopiero od 60. minuty. 
Piłka nożna jest sportem, który wymaga konse-
kwentnej gry w przeciągu całego spotkania.

Mariusz Przybylski (pomocnik Górnika 
Zabrze): – Dopiero w 60 minucie obudziliśmy 
się i zaczęliśmy grać. Szybko straciliśmy 
bramkę, jeszcze przed przerwą Jagiellonia 
strzeliła drugą. Chcieliśmy odrobić straty. 
Udało mi się strzelić gola, na kolejne bramki 
zabrakło jednak czasu. Z Lechem musimy za-
grać zdecydowanie lepiej. Ja nie zagram z po-
wodu kartek, ale moi zmiennicy na pewno so-
bie poradzą.

Tomasz Kupisz (pomocnik Jagiellonii 
Białystok): – To spotkanie rozpoczęło się dla 
nas bardzo dobrze. Już w 9 minucie wyszliśmy 
na prowadzenie, przez co grało nam się zdecy-
dowanie lepiej. Dobrą grę w pierwszej poło-
wie przypieczętowaliśmy golem strzelonym 
jeszcze przed przerwą. Cieszymy się ze zwy-
cięstwa. Nie zależało nam na stylu, ale wła-
śnie na trzech punktach.
Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok 1:2 (0:2)

0:1 – Quintana 10’
0:2 – Dźwigała 30’
1:2 – Przybylski 81’

Futsal – ekstraklasa:
9 marca, sobota, godz. 18.00 Gwiazda Ruda Śląska – Clearex Chorzów

Piłka nożna – sparingi:
9 marca, sobota, Slavia Ruda Śląska – Polonia Łaziska
9 marca, sobota, GKS Grunwald – Czarni-Góral Żywiec
9 marca, sobota, Urania – AKS Mikołów

Pozostałe wyniki:
Piłka ręczna – II liga kobiet

SMS Gliwice – Zgoda Ruda Śląska 28:19 (15:12)
Piłka nożna – sparingi:

Slavia Ruda Śląska – Wawel Wirek 3:2 (1:1)
Bramki dla Slavii: Witor, Zalewski, Met

Slavia Ruda Śląska – Gwarek Ornontowice 1:2 (0:1)
Bramka dla Slavii: Koseła

Grunwald Ruda Śląska – LKS Czaniec 1:4 (1:3)
Bramka dla Grunwaldu: zaw. test.

Urania Ruda Śląska – Unia Bieruń Stary 3:3 (2:0)
MKS Pogoń Ruda Śląska – Społem Zabrze 4:0 (3:0)

Bramki dla Pogoni: Orzelski, Wodok, Gąsior x 2.
BKS Sparta Katowice – Wawel Wirek 1:2

Bramka dla Wawelu: G. Kałużny

DIABLICE W KADRZE!
Na konsultacje kadry kobiecej w rugby, które odbędą się w dniach 8-10 marca, 

zostało powołanych pięć zawodniczek. Angelika Piekorz, Anna Szkudlarek i Patry-
cja Bober weszły do pierwszego składu. Sylwia Łuksik i Stella Klinner znalazły się 
w rezerwie. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

SUKCES CIĘŻAROWCÓW
W Tarnowskich Górach w sobotę 2 marca odbyły się mistrzostwa Śląska w pod-

noszeniu ciężarów do lat 20. Startowało 27 zawodników, w tym również dziewczę-
ta. Patryk Żuławnik zawodnik Ciężarowego Klubu Sportowego Ruda Śląska w ka-
tegorii do 94 kg zajął trzecie miejsce z wynikiem 77-rwanie, 102-podrzut i 2 boju-
179. Natomiast Kamil Kostrzewski (również zawodnik CKS Ruda Śląska) w kate-
gorii do 69 kg zajął czwarte miejsce z wynikiem 55-rwanie, 68-podrzut i 2 boju-123. 
Jarosław Herisz (również zawodnik CKS Ruda Śląska) uplasował się na czwartym 
miejscu w kategorii do 85 kg z wynikiem 68-rwanie, 104-podrzut i 2 boju-172.
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Zadowolenie naszych Klientów 
jest dla nas najważniejsze!

– Dlaczego sprawdzenie stanu technicznego pojazdu jest ważne?
– Od tego w jakim stanie technicznym jest nasz samochód, zależy 

przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Bardzo często podróżujemy 
cała rodziną. Warto zatem dbać o stan techniczny pojazdu, którym się 
poruszamy, bo od tego niejednokrotnie zależy życie i zdrowie nasze oraz 
naszych najbliższych.

– Kiedy należy stawić się w stacji kontroli pojazdów?
– Warto w stacji diagnostycznej pojawiać się regularnie. Wtedy jeste-

śmy w stanie na bieżąco wykrywać usterki, które mają miejsce w pojeź-
dzie. Dzięki temu koszt naprawy może być mniejszy. Dobrze jest spraw-
dzić stan techniczny pojazdu teraz. Po zimie na drogach pojawia się wie-
le dziur. Przekonał się o tym zapewne każdy, kto jeździ samochodem. 
Nawet jeśli wydaje nam się, że po wjechaniu w dziurę wszystko jest 
w porządku, to zniszczeniu ulec mogą elementy, które nie wpływają bez-
pośrednio na komfort jazdy. Zimą do utrzymania właściwego stanu dróg 
używa się soli. Ona negatywnie wpływa na karoserię samochodu. Do-
brze jest znaleźć ogniska korozji na samym początku, bo wczesne ich 

zabezpieczenie jest tańsze niż wymiana całego elementu nadwozia. 
Oczywiście zawsze należy stawić się w stacji diagnostycznej, gdy słyszy-
my jakieś niepokojące odgłosy.

– Czym należy się kierować wybierając stację diagnostyczną?
– Takim głównym aspektem, który należy brać pod uwagę wybierając 

stację diagnostyczną, jest jakość usług i wiarygodność diagnostów. Do-
brze jest także wsłuchać się w opinię Klientów. Jeśli są zadowoleni, to 
warto do takiej stacji jechać.

– Na co może liczyć Klient w stacji kontroli pojazdów?
– Na rzeczową i fachową poradę. Wytłumaczymy dokładnie jaki ele-

ment samochodu uległ uszkodzeniu i czy wymaga on natychmiastowej 
naprawy. Jesteśmy także w stanie polecić Klientowi, gdzie można tanio i 
dobrze naprawić usterkę. Wielokrotnie na życzenie Klientów sprawdza-
my samochód przed i po naprawie w danym warsztacie samochodo-
wym. Dlatego też świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, które warsztaty 
warto polecić i tylko do sprawdzonych miejsc wysyłamy naszych Klien-
tów.

Prezes Zarządu Jerzy Seremak 
o swoich współpracownikach: 

– Najważniejsze dla nas jest to, aby kierowca który do nas przyje-
dzie, zawsze był zadowolony z przeprowadzonego przeglądu tech-
nicznego. Dlatego stawiamy na pracowników, którzy pod każdym 
względem fachowo obsługują naszych Klientów. Nasi diagności mu-
szą spełniać rolę doradców z zakresu bezpieczeństwa jazdy oraz do-
radztwa motoryzacyjnego. Osoba, która korzysta z naszych usług 
musi mieć poczucie, że wyjeżdża z naszej stacji diagnostycznej bez-
piecznym samochodem.

Zdaniem Klienta 

– Ta stacja okręgowa mieści się bardzo blisko mojej firmy. Cenię sobie 

współpracę z tutejszymi diagnostami. W tym punkcie funkcjonuje szeroki 

wachlarz usług, w dodatku jakość ich wykonywania jest bardzo wysoka. 

Polecam tę stację diagnostyczną wszystkim moim znajomym, bo jestem 

bardzo zadowolony z fachowości jej pracowników. Wszyscy diagności 

są bardzo uprzejmi i służą pomocą, a pomysł z talonami na myjnie dla 

Klientów stacji diagnostycznej bardzo mi się podoba. Widać, że właści-

ciele dbają o każdy szczegół i o to, aby Klient wyjechał z tego miejsca w 

pełni usatysfakcjonowany.

Grzegorz Trzeciok

FIRMA AUTO-BUD LIDER NA RYNKU 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Kierownik Okręgowej Stacji Kontroli  
Pojazdów, Michał Kozłowski, tel. 506- 
113-356.
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