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Trwa głosowanie na kandydatów 
w XXI Plebiscycie „Wiadomości Rudzkich” 
na Sportowca i Trenera Roku. 
Podobnie jak rok temu głosować można 
za pośrednictwem naszego portalu 
www.wiadomoscirudzkie.pl oraz 
portalu społecznościowego Facebook, 
a także wysyłając SMS-y. 
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„Ustalono, że nie będzie zwol-
nień w grupie pracowników admi-
nistracji, którym na okres trzech 
lat zawieszone zostanie prawo do 
czternastej pensji. Zarząd podjął 
decyzję pozbawiającą tę grupę 
pracowników prawa do posiłków 
profi laktycznych. Pracownicy ad-
ministracji otrzymali gwarancje 
zatrudnienia w spółce na okres 
trzech lat. Odstąpiono od łączenia 
kopalń, uznając, że cele wyzna-
czone dla tego procesu można bę-

dzie osiągnąć zarówno poprzez 
działania organizacyjno-technicz-
ne, jak i poprzez możliwość aloka-
cji pracowników w strukturze 
Kompanii Węglowej. Porozumie-
nie po raz pierwszy od kilkudzie-
sięciu lat ogranicza realizację 
bezpłatnego węgla deputatowego 
dla byłych pracowników o jedną 
tonę dla każdego” – czytamy 
w ofi cjalnym oświadczeniu Kom-
panii Węglowej.

Dokończenie na str. 3

Jest porozumienie!

Kopalnie w Rudzie Śląskiej nie zostaną połączone. Foto: arch.

Kompania Węglowa wycofała się z planów łączenia ze sobą 
kopalń oraz zwolnienia blisko 900 pracowników administra-
cji. Górnicy zatrudnieni pod ziemią zyskali gwarancję pracy  
do 2020 roku. W czwartek (6 lutego) zarząd spółki i związ-
kowcy zawarli po 10-godzinnych negocjacjach porozumienie 
w tej sprawie. Porozumienie zakończyło opiniowanie projek-
tu „Programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 
2014-2020”. 

O kompostowni w Rudzie O segregacji... Przekaż 1%

Więcej na str.  3 Więcej na str.  6 Więcej na str. 12-13
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CENTRUM KSZTAŁCENIA 
PRAKTYCZNEGO 

I DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

OGŁASZA ZAPISY 
NA BEZPŁATNE 

KWALIFIKACYJNE 
KURSY ZAWODOWE

Proponujemy osobom, które 
ukończyły18 lat (nie ma górnego 
limitu wieku) naukę w ramach 

następujących kwalifi kacji:
Organizacja i nadzorowanie 1. 
procesów produkcji maszyn 
i urządzeń (M.44) 
– zawód TECHNIK MECHANIK.
Sporządzanie potraw i napojów 2. 
(T.6) – zawód KUCHARZ lub 
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH.
Użytkowanie obrabiarek 3. 
skrawających (M.19) – zawód 
OPERATOR OBRABIAREK 
SKRAWAJĄCYCH lub TECHNIK 
MECHANIK.
Montaż i konserwacja maszyn 4. 
i urządzeń elektrycznych (E.7) 
– zawód ELEKTRYK

Nauka w ramach jednej kwalifi kacji 
trwa od 22 do 38 tygodni w zależno-
ści od zawodu, od 7 marca 2014 r., 

w systemie dogodnym dla Państwa. 
Informacje na stronie: 

www.ckprsl.pl 
Informacja telefoniczna: 

32 248-73-80

CENTRUM KSZTAŁCENIA 



Mapa rudzkiej agresji?

W styczniu tego roku powstał specy-
ficzny funpage na Facebooku, który do 
tej pory zebrał już sporą liczbę soczy-
stych postów. Nazwa profilu brzmi do-
sadnie: „Miejsca w Rudzie Śląskiej,  
w których dostaniesz po r…” (w tym 
miejscu wulgarna nazwa twarzy).  
Internauci mogą dowiedzieć się, że  
nieźle oberwać można m.in. w większo-
ści miejsc Orzegowa, na Goduli, w oko-
licach osiedla „Paryż”, czy przy dworcu 
w Chebziu. Jedni piszą: „Wystarczy 
wyjść w barwach „Górnika” na jaką-
kolwiek dzielnicę Rudy Śląskiej i mor-
dobicie pewne”, a inni z poczuciem hu-
moru:  „Na Frynie – ul. Parkowa. Pro-
fesjonalnie i szybko”.

Choć grupa działa z lekkim przy-
mrużeniem oka, pojawia się pytanie, 
czy informacje, których dostarczają ru-
dzianie mogą być przydatne: – Gene-
ralnie nie będę komentował języka, 
który jest używany przez internautów, 
bo pozostawia on wiele do życzenia. 
Osoby, które umieszczają tam posty tak 
naprawdę wszędzie widzą niebezpie-
czeństwo. W mojej ocenie taka strona 
jest zupełnie niepotrzebna, bo w wielu 
przypadkach upublicznia stek plotek, 
mitów i wyolbrzymień, co zaburza wi-
zerunek miasta. Nie wiem co autorzy 
mieli na celu – tłumaczy Andrzej No-
wak, rzecznik prasowy Straży Miej-
skiej. MS

WOKÓŁ NAS

Zaangażowani kibice
Odpalane race, bójki z policją, 

obraźliwe transparenty – tak po-
strzega się piłkarskich kibiców. 
Zrzeszeni w Stowarzyszeniu Nie-
bieska Ruda Śląska fani Ruchu 
Chorzów postanowili z tym stereo-
typem walczyć. Piłkarskie turnieje 
dzielnicowe, wizyty z piłkarzami 
w szkole czy pomoc bezdomnym 
zwierzętom – to tylko kilka z ak-
cji, w które się angażują.

Stowarzyszenie zostało założo-
ne przez kibiców w 2011 roku.  
Z roku na rok działa ono coraz 
prężniej. Tylko w ciągu ostatnich 
miesięcy kibice wzięli udział 
w kampanii „Czyste mury naszej 
Rudy”, której celem było odno-
wienie elewacji zamalowanego 
budynku. – Chcemy nie tylko zjed-
noczyć środowisko kibiców, ale 

także zrobić coś dobrego dla in-
nych – tłumaczy Karolina, która 
koordynuje działania kibiców na-
leżących do Stowarzyszenia Nie-
bieska Ruda Śląska. – Nie tylko 
organizujemy wspólne wyjazdy na 
mecze, ale także zbieramy jedzenie 
dla bezdomnych zwierząt czy od-
wiedzamy z piłkarzami Ruchu 
rudzkie szkoły. Współpracujemy 
także z różnymi organizacjami 
funkcjonującymi na terenie mia-
sta. Podejmując te wszystkie dzia-
łania chcemy pokazać, że kibice to 
niekoniecznie to, co złe. W nasze 
działania angażuje się coraz wię-
cej osób. Powoli dostrzegamy 
zmiany w postrzeganiu nas, kibi-
ców – dodaje.

A już w niedzielę,  16 lutego, 
w kościele pw. św. Pawła w No-

wym Bytomiu odbędzie się msza 
święta w intencji kibiców Ruchu 
Chorzów, zdrowia dla piłkarzy 

,,niebieskich” i sukcesów Stowa-
rzyszenia.

Sandra Hajduk

Spotkania piłkarzy z dziećmi to tylko jedna z akcji, która powstała dzięki zaangażowaniu Stowarzysze-
nia Niebieska Ruda Śląska. Foto: SH
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Groził w przychodni

6 lutego policjanci z Rudy Ślą-
skiej zatrzymali 43-latka, który 
w jednej z przychodni zdrowia 
groził, że wysadzi w powietrze 
sąd i znajdujących się tam ludzi. 
Zatrzymany mężczyzna usłyszał 
już zarzuty. Choć okazało się, że 
nie było zagrożenia, to podczas 
przeszukań funkcjonariusze ujaw- 
nili nielegalny alkohol oraz niele-
galny pobór energii elektrycznej. 
Podejrzany został już aresztowa-
ny na trzy miesiące. Grozi mu ka-
ra nawet do 8 lat pozbawienia 
wolności.

Seria podpaleń
Do podpaleń samochodów 

i kontenerów na śmieci doszło 
w nocy, z 3 na 4 lutego, w kilku 
dzielnicach miasta. Sprawę bada 
policja. – W nocy doszło do kilku 
zdarzeń noszących znamiona 
podpalenia. Na ulicy Parkowej 
spłonęło auto marki Mercedes. 
Na ulicy Mickiewicza ktoś podpa-
lił Audi, zaś na Racławickiej 
Volkswagena Passata. Na ulicy 
Brzozowej i Radoszowskiej 
w ogniu stanęły kontenery na 
śmieci – mówi Klaudiusz Cop, 
rzecznik prasowy rudzkiej Straży 
Pożarnej.

Odnaleziony
5 lutego policjanci z komisa-

riatu w Kochłowicach odnaleźli 
78-letniego mężczyznę, którego 
zaginięcie zgłosiła opiekująca się 
nim kobieta. Już niespełna dwie 
godziny od zgłoszenia trafiono na 
zziębniętego i przestraszonego 
poszukiwanego. Jego życiu i zdro- 
wiu nic nie zagraża. Ze względu 
na brak rodziny i bliskich oraz 
schorzenia związane z wiekiem 
mężczyzny, pracownicy socjalni 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej rozpoczęli procedurę 
umieszczenia rudzianina na stałe 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
dla osób starszych.

Statystyki
Urodzenia:  – 35 
Zgony:  – 35 
Małżeństwa:  – 3 
Rozwody:  – 9 
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Nowy Bytom – ul. Parkowa. To tutaj podobno można oberwać „profesjonalnie i szybko”. 
Foto: MS

Nagroda za czujność

Podczas ostatniej sesji Rady Mia-
sta po raz kolejny poruszono temat, 
który jest bolączką większości miast 
w Polsce. Sprawa dotyczyła nielegal-
nych malunków szpecących rudzkie 
budynki.

– Zwrócili się do mnie mieszkańcy 
dzielnicy Ruda, rozgoryczeni i zbul-
wersowani różnego rodzaju bohoma-
zami, które pojawiają się na nowo do-
cieplonych obiektach. Chciałbym 
przypomnieć, że w naszych strukturach 
samorządowych funkcjonuje uchwała 
odnośnie gratyfikacji za wskazanie 
sprawców, którzy dewastują nasze 
mienie. Ja rozumiem graffiti w sensie 

pozytywnym, natomiast pisanie wulga-
ryzmów w bezczelny sposób uważam 
za karygodne przestępstwo – mówił 
radny Józef Osmenda.

Za pomoc w złapaniu „nielegalnego 
grafficiarza” można otrzymać 1000 zł. 
Pieniądze przyznawane są każdemu, 
kto wskaże sprawcę lub przekaże in-
formację powodującą jego ukaranie. 
Wniosek dotyczący nagrody składają 
do Urzędu Miasta Straż Miejska lub 
Policja. Do tych też instytucji miesz-
kańcy powinni się zgłosić w razie 
przyłapania „pseudoartysty” na gorą-
cym uczynku.

Magdalena Szewczyk

Czy herby klubów lub wulgaryzmy można nazwać graffiti?  Foto: MS
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Nowoczesna i ważna inwestycja  
w skali regionu ma pozwolić ekologicz-
nie zagospodarować odpady biodegrado-
walne. Kompostownia w Rudzie Śląskiej 
była głównym tematem na spotkaniu 
władz miasta, zarządu Toensmeier Połu-
dnie oraz przedstawicieli Komisji Ochro-
ny Środowiska i Komisji Infrastruktury 
i Rozwoju Miasta, do jakiego doszło 
w czwartek (6 lutego). Przedstawiciele 
spółki przedstawili zupełnie nowy pro-
jekt budowy kompostowni. Podkreślali, 
że drugiego tak nowoczesnego obiektu 
nie ma w Polsce.

– To najbardziej zaawansowane techno-
logicznie przedsięwzięcie. Dzięki kompo-
stowni redukcja ilości odpadów kierowa-
nych na składowisko będzie odbywać się 
w sposób przyjazny dla środowiska. Odpo-
wiedni sposób zagospodarowania odpa-
dów, zgodny z wymogami, przełoży się rów-
nież na atrakcyjność oferty naszej firmy. To 
będzie bardzo nowoczesny obiekt budzący 
zazdrość u naszej konkurencji, a co najważ-
niejsze, spełniający rygorystyczne przepisy 
prawne – mówił podczas spotkania Rafał 
Pamuła, prezes Toensmeier Południe.

Obecnie można mówić o dwóch alter-
natywnych metodach zagospodarowania 

odpadów biodegradowalnych – w spalar-
ni lub kompostowni. Te pierwsze budzą 
ogromne kontrowersje, ich budowa spo-
tyka się z ogromnymi protestami spo-
łecznymi wszędzie, gdzie się tylko za-
czyna o nich mówić.  Wszyscy wiemy jak 
zakończyły się plany budowy takiej spa-
larni w Rudzie Śląskiej.  Kompostownia 
wydaje się być rozwiązaniem zdecydo-
wanie lepszym.

– To przedsięwzięcie jest niezwykle po-
trzebne. Do części mechanicznej polega-
jącej na sortowaniu odpadów (już istnie-
jącej) – dobudujemy część biologiczną, 
która pozwoli część biodegradowalną za-
gospodarować zgodnie z nowymi wymo-
gami oraz społecznym oczekiwaniem. 
Technologia, którą wybraliśmy, jest tech-
nologią optymalną z uwzględnieniem 
aspektów środowiskowych, ekonomicz-
nych i technologicznych. Budowa insta-
lacji potrwa około pół roku – dodaje pre-
zes Pamuła.

Nowa inwestycja ma być hermetycz-
nie zamknięta. Cały proces ma się odby-
wać w zamkniętej hali. To ukłon inwesto-
ra w stronę mieszkańców pobliskiego 
osiedla. Wcześniej spółka planowała, że 
część procesu kompostowania będzie od-

Choć jeszcze rok temu wzbudzała gorące spory – to dziś wszystko wska-
zuje na to, że nowoczesna kompostownia powstanie w Rudzie Śląskiej. Dla 
spółki Toensmeier Południe, dawnego Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych to nowe i ważne wyzwanie. Spółka nie ma innego wyjścia. Do budowy 
kompostowni zmuszają ją obowiązujące w Polsce od lipca ub. roku przepi-
sy. Nowa inwestycja ma również przełożyć się na sytuację firmy jako lokal-
nego i ważnego pracodawcy. Prezes Rafał Pamuła nie ukrywa, że bez kom-
postowni spółka Toensmeier Polska, w świetle obowiązujących przepisów, 
nie jest w stanie funkcjonować dalej w Rudzie Śląskiej.

Przedstawiciele Komisji Ochrony Środowiska w rudzkim PUK-u. Foto: MHS

bywać się pod gołym  niebem.  I cho-
ciaż inwestor nie miał wątpliwości co 
do braku uciążliwości takiego rozwią-
zania,  to uwzględniając obawy miesz-
kańców, postanowił całość zamknąć. 
Specjalny system wentylacyjny ma 
chronić mieszkańców przed przykrym 
zapachem. Rok temu w Rudzie Śląskiej 
odbyła się rozprawa administracyjna, 
podczas której mieszkańcy protestowali 
przeciwko budowie kompostowni. Na 
czwartkowym posiedzeniu komisji 
obecna radna Anna Łukaszczyk po raz 
kolejny przypomniała o obawach miesz-
kańców. 

– Nie mówimy już nawet o technolo-
gii, tylko o zbyt bliskiej lokalizacji kom-
postowni do najbliższych zabudowań. 
To, przypominam, było głównym pro-
blemem i zarzutem. Ludzie tu mieszka-
jący nie chcą być codziennie skazani na 
odór i fetor – mówiła radna Łukaszczyk 
podczas spotkania.

– Nie ma takiej obawy. Zastosowali-
śmy kosztowne rozwiązania – tak, aby 

kompostownia była przyjazna dla oto-
czenia firmy oraz środowiska. Nowa 
technologia w istotny sposób będzie re-
dukować jakąkolwiek uciążliwość. 
W trakcie pracy kompostowni będą uży-
wane specjalne biofiltry. Powietrze z ha-
li wyprowadzane będzie do środowiska 
w sposób kontrolowany przez ten biofiltr, 
który całkowicie wyeliminuje powstają-
ce zapachy. Taką kompostownię można 
by wybudować między blokami, bo z tej 
instalacji nie wydobędzie się żaden za-
pach – tłumaczył prezes Pamuła.

Raport oddziaływania kompostowni 
na środowisko został pozytywnie zaopi-
niowany przez instytucje zewnętrzne – 
m.in. Państwową Inspekcję Sanitarną. 
Zarząd Toensmeier Południe przyznał 
również, że nowa inwestycja oznacza 
utrzymanie starych miejsc pracy i po-
wstanie nowych. Spółka w Rudzie Ślą-
skiej zatrudnia obecnie około 200 osób. 
Część z nich pracuje przy segregacji od-
padów.

Monika Herman-Sopniewska

Jest  
porozumienie!

Dokończenie ze str. 1
Zarząd Kompanii Węglowej udzielił 

natomiast gwarancji zatrudnienia w spół-
ce do 2020 roku wszystkim pracownikom, 
z wyjątkiem pracowników administracji. 
Realizacja zawartego porozumienia ma 
umożliwić zarządowi wdrażanie progra-
mu restrukturyzacji. Szacowane oszczęd-
ności z tytułu wdrożenia programu re-
strukturyzacji wyniosą w Kompanii Wę-
glowej do 2020 roku ok. 1,2 mld zł. Czy 
to porozumienie satysfakcjonuje związki 
zawodowe? 

– Jako związki walczymy o zachowanie 
miejsc pracy, a nie ich likwidację. I to po-
rozumienie daje takie bezpieczeństwo, ale 
nie daje pewności i gwarancji stabilizacji 
sytuacji w Kompanii Węglowej – mówi 
Marek Gacka, wiceprzewodniczący ZZ 
Kadra. 

Tymczasem Katowicki Holding Wę-
glowy w ramach Programu Dobrowol-
nych Odejść przeznaczył 70 000 zł (brut-
to) dla każdego z pracowników po-
wierzchni KHW, który dobrowolnie zde-
cyduje się  odejść z pracy. Program obo-
wiązuje od początku do końca lutego. 

„Konieczność ograniczania kosztów 
pracy nie związanych bezpośrednio z pro-
cesem produkcji, a także wyjście naprze-
ciw zainteresowaniu pracowników spo-
wodowały, że w Katowickim Holdingu 
Węglowym SA zostaje po raz trzeci uru-
chomiony Program Dobrowolnych  
Odejść (PDO) dla pracowników po-
wierzchni” – poinformował w specjalnym 
komunikacie Holding. MHS

Kompostownia ruszy w Rudzie?

REKLAMA
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Jak ograniczyć zmiany klimatu?

Po raz drugi ruszył Zimowy Festi-
wal Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej „Kryształowy Sopelek”. 
Impreza odbyła się w ubiegłą środę 
(5 lutego) w MDK-u  w Rudzie. Or-
ganizatorem festiwalu jest MP nr 
40. Swój udział w nim miały rów-
nież uczennice Szkoły Podstawowej 
nr 8 w Wirku. 

– Bardzo mi zależało, aby uczen-
nice z SP nr 8 zaprezentowały się na 
festiwalu w utworze „Kolorowe 
Dzieci” Majki Jeżowskiej.  Tym 
utworem dziewczęta zwyciężyły ju-
bileuszową, bo X edycję rudzkiego 
konkursu „Szansa na sukces – dzieci 
dzieciom” – mówi Danuta Ogier-
mann, nauczycielka wychowania fi -
zycznego w SP nr 8. 

Festiwal ma na celu promowanie 
talentów dzieci niepełnosprawnych, 
kruszenie barier, przezwyciężanie za-
hamowań oraz tworzenie atmosfery 
akceptacji i zrozumienia. W tym roku 
swój udział zgłosiło osiem placówek, 
w tym sześć placówek z Rudy Ślą-
skiej: Miejskie Przedszkole nr 40, 
Miejskie Przedszkole nr 43, Miejskie 
Przedszkole nr 12 z oddziałami inte-
gracyjnymi, Miejskie Przedszkole nr 47 
z oddziałami integracyjnymi, Niepu-
bliczny Ośrodek Adaptacyjny, Od-
działy przedszkolne przy Zespole 
Szkól Specjalnych nr 3 im. św. Łuka-
sza oraz z miast ościennych: Przed-
szkole nr 34 z oddziałami integracyj-
nymi z Zabrza oraz Przedszkole nr 16 
integracyjne z Chorzowa.  MHS

Kryształowy Sopelek w MDK-u 
Każdy z nas może przyczynić się do powstrzymania lub przy-

najmniej ograniczenia zmian klimatu. Wiedzą o tym uczniowie 
z SP nr 18 w Rudzie Śląskiej. To właśnie ich szkoła znalazła się 
wśród 30 szkół podstawowych z całej Polski, w których zostaną 
przeprowadzone darmowe warsztaty edukacyjne pt. „Temat-Kli-
mat”. Warsztaty organizowane są w ramach ogólnopolskiej kam-
panii edukacyjnej pn. „Zmieniaj nawyki – nie klimat!” dofi nanso-
wanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

Pięcioosobowa grupa uczniów SP nr 18 w składzie: Grzegorz 
Borys, Bruno Gładysz, Oliwia Mrozek, Dominik Kołodziej 
i Wiktor Plewka utworzyła ekozespół pod nazwą „Ekoświatolud-
ki”, który  bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie „Aktywni 
dla klimatu”.

– Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Jego 
celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycz-
nych i metod przeciwdziałania tym zmianom oraz poszerzenie 
świadomości społecznej w dziedzinie ekologii. W ramach podję-
tych zadań, uczestnicy zgłębią wiedzę na temat klimatu, poznają 
formy ochrony klimatu, podejmą własne działania w tej dziedzi-
nie. Ponadto nauczą się różnych form współpracy ze społeczno-
ścią szkolną i lokalną oraz poznają zasady przeprowadzania ak-
cji społeczno-promocyjnej zbiórki elektroodpadów w swoim re-
gionie – mówi Beata Jurczyk, opiekun grupy. MHS

REKLAMA

Na scenie wystąpiła prawie setka dzieci.  Foto: arch.

Niech żyje bal!

To jeden z magicznych wieczo-
rów, który na długo pozostaje 
w pamięci. Jest ostatnim momen-
tem zabawy i rozluźnienia przed 
trudnym okresem żmudnej pracy 
przygotowującym do matury. Wła-
śnie kończy się okres studniówek.  

REKLAMA
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Tak bawili się rudzcy maturzyści. Foto: MS

Tradycyjnie, na 100 dni przed ma-
turą, rudzcy uczniowie liceów 
i techników bawili się na swoich 
balach maturalnych. Maturzystki 
już minimum pół roku wcześniej 
postanawiają zadbać o swoją fi gu-
rę, szukają oryginalnych kreacji 

oraz pomysłów na fryzurę czy ma-
kijaż, panowie natomiast skupiają 
się na znalezieniu idealnej partner-
ki i towarzyszki do tańca. Przygo-
towań masa – a wieczór trwa tylko 
kilka godzin.

– Przygotowania do studniówki 
niestety wiążą się ze stresem. Jest 
tak chyba dlatego, że z roku na rok 
młodzież coraz poważniej podcho-
dzi do tej imprezy, dlatego szczegól-
nie dziewczyny odczuwają presję, 
by jak najlepiej wyglądać – tłuma-
czy Marta, która bawiła się wraz 
z II LO im. Gustawa Morcinka.

– Z drugiej strony studniówkę 
pamięta się do końca życia, dlatego 
chyba dobrze jest czuć się w ten 
dzień atrakcyjnie. Najważniejsza 
jest jednak dobra zabawa – doda-
je.

Przyszłym maturzystom życzy-
my, by bal maturalny dodał im 
energii do intensywnej nauki przed 
jednym z najważniejszych egzami-
nów w życiu.

Magdalena Szewczyk

Katowice, Kleofas, Murcki, Mysłowice, Śląsk, Niwka-Modrzejów, Wesoła, Wieczorek, Wu-
jek, Staszic, Kazimierz-Juliusz, Powstańców Śląskich, Gliwice, Grodziec, Jowisz, Pstrowski, 
Andaluzja, Bielszowice, Bobrek-Centrum, Bolesław Śmiały, Brzeszcze, Chwałowice, Ha-
lemba-Wirek, Julian, Marcel, Piast, Piekary, Rozbark, Wawel-Pokój, Knurów-Szczygłowice, 
Rydułtowy-Anna, Sośnica-Makoszowy, Ziemowit, Szombierki, Siemianowice, Miechowice, 
Dębieńsko, Paryż, Barbara Chorzów.

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

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

DOBÓR URZĄDZEŃ 

I WYCENA GRATIS

www.klimalux.plwww.klimalux.pl
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Wypad z PTTK
Oddział Miejski PTTK  

w Rudzie Śląskiej zaprasza 
wszystkich chętnych do wzięcia 
udziału w wycieczce do Cieszy-
na, w dniu 22 lutego (sobota). – 
Podczas wyjazdu odbędzie się 
spacer z przewodnikiem po Cie-
szynie oraz kulig z pieczeniem 
kiełbasek w okolicy Górek  
Wielkich –  informuje Kornelia 
Witała z PTTK. Szczegółowe 
informacje można uzyskać na 
stronie internetowej www.ruda-
slaska.pttk.pl lub pod nr telefo-
nu 505-967-282.

Mobilnie i webowo
W Rudzkim Inkubatorze 

Przedsiębiorczości rusza pro-
jekt „Projektanci mobilni i we-
bowi potrzebni od zaraz! Cer-
tyfikowane szkolenia dla pro-
gramistów z woj. śląskiego”. 
Wolne miejsca czekają na pra-
cowników i właścicieli mikro-
przedsiębiorstw z branży ICT. 
Przed nimi cykl bezpłatnych 
szkoleń w zakresie technologii 
wytwarzania aplikacji webo-
wych i mobilnych. Każde 
z nich zakończy się uzyska-
niem powszechnie uznawane-
go w branży certyfikatu po-
twierdzającego nabyte umie-
jętności. Udział bezpłatny. 
Więcej informacji na www.in-
kubatorrudzki.pl.

Mammobus znowu w Rudzie
Do Rudy Śląskiej po raz ko-

lejny zawita mammobus, dzię-
ki któremu można wykonać 
najważniejsze badanie diagno-
styczne w kierunku wykrycia 
raka piersi. Świadoma kobieta 
powinna się regularnie badać. 
Mammografię można będzie 
wykonać od 18 do 21 lutego. 
Mammobus będzie do dyspo-
zycji pań przy Urzędzie Miasta, 
na placu Jana Pawła II 6. Aby 
nie czekać w kolejce proponu-
jemy wcześniejszą rejestrację 
pod nr tel. 801-080-007 lub 
586-662-444.

W SKRÓCIEOpłaty bez kolejek

Jak doradzać?

7 lutego w Urzędzie Miasta od-
było się seminarium organizowane 
przez Stowarzyszenie „Rudzkie 
Konto Pomocy” we współpracy ze 
Związkiem Biur Porad Obywatel-
skich. Tematem spotkania był opra-
cowany „Model wsparcia dla po-
radnictwa prawnego i obywatel-
skiego w Polsce – propozycja roz-
wiązań instytucjonalno-prawnych 
oraz założeń polityki państwa – 
Szkolenie dla doradców”.

– Seminarium to przedstawia 
opracowany projekt wsparcia dla 
poradnictwa prawnego i obywatel-
skiego. Jest to projekt powstały 
z inicjatywy rządu polskiego, a fi-
nansowany ze środków europej-

skich. Jego celem jest wypracowa-
nie kierunków polityki państwa, by 
stworzyć system wsparcia dla po-
radnictwa prawnego i obywatel-
skiego – tłumaczyła Barbara Przy-
bylska, która była gościem specjal-
nym spotkania.

– Pani Barbara Przybylska, ko-
ordynator projektu, kończyła studia 
z zakresu pomocy społecznej w Sta-
nach Zjednoczonych i od 1991 ro-
ku, po powrocie do Polski, związa-
na jest z rozwojem organizacji po-
zarządowych – tak w imieniu zarzą-
du Stowarzyszenia „Rudzkie Konto 
Pomocy” gościa przedstawiła pre-
zes Barbara Dworak.

Magdalena Szewczyk

Musisz zapłacić za śmieci, wyda-
nie prawa jazdy czy rejestrację pojaz-
du? Teraz uiszczając te opłaty nie 
będziesz musiał stać w kolejce. 
W czwartek (6.02.) w Urzędzie Mia-
sta uruchomiono bowiem opłatomat. 
– Obsługa tej maszyny jest prosta 
i zajmuje to dosłownie parę sekund – 
mówią mieszkańcy, którzy zdążyli 
już skorzystać z urządzenia.

– Każde rozwiązanie, które pozwa-
la na zaoszczędzenie czasu oraz 
usprawnienie obsługi mieszkańców 
warte jest rozważenia. Dlatego cie-
szę się, że we współpracy z ING Ban-
kiem Śląskim, który obsługuje konta 
Urzędu Miasta, udało się takie roz-
wiązanie zastosować w Rudzie Ślą-
skiej – mówi prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Opłatomat pozwala na realizację 
tylko tych płatności urzędowych, 
których wysokość jest z góry zdefi-
niowana. Nie da się w nim zapłacić 
za podatek bądź wieczyste użytko-
wanie. Póki co płacić można wyłącz-
nie gotówką.

– Obecnie możliwe są wyłącznie 
wpłaty gotówkowe. W niedalekiej 
przyszłości będzie możliwe dokona-
nie wpłat za pomocą kart płatni-
czych. Kolejny krok, który przewidu-
jemy, to jest udostępnienie możliwo-
ści wpłaty z pomocą kodów kresko-
wych. Wówczas inne wpłaty, które 
nie są z góry definiowane – takie jak 
podatki, będą mogły być w bardzo 
łatwy sposób wpłacane w tym urzą-
dzeniu – tłumaczy Robert Olesiński, 
dyrektor Centrum Bankowości Kor-

poracyjnej ING Banku Śląskiego 
SA.

Mieszkańcy, którzy zdołali już 
skorzystać z opłatomatu, nie kryli 
swojego zadowolenia. – Jest to bar-
dzo proste w obsłudze i nie trzeba 

stać w kolejce. Z pewnością będę ko-
rzystał z opłatomatu częściej – zade-
klarował pan Aleksander, który 
w opłatomacie zapłacił za zarejestro-
wanie pojazdu.

Sandra Hajduk

Prezydent miasta Grażyna Dziedzic wraz z Robertem Olesińskim, dyrektorem Centrum Banko-
wości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego SA. Foto: SH

Barbara Dworak prezes Stowarzyszenia ,,Rudzkie Konto Pomocy”. Foto: MS
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Spotkanie ze słowiczkami

Tradycyjnie już spotkanie sekcji 
emerytów i rencistów Huty Pokój 
odbyło się w salce katechetycznej 
w Nowym Bytomiu. Uczestnicy 
w piątek (7.02.) mieli okazję wsłu-
chać się w piękny śpiew Chóru Mie-
szanego „Słowiczek”.

– W tym roku „Słowiczek” obcho-
dzi  wspaniały jubileusz i jest nam 
niezwykle przyjemnie przyjmować 
chór z 95-letnią tradycją. Cieszymy 
się, że inauguracyjny koncert w no-
wym roku odbędzie się  na naszym 
spotkaniu. Staraliśmy się już od pię-
ciu lat, by ten chór pojawił się na 
naszym spotkaniu – tłumaczył Józef 

Skudlik, przewodniczący Międzyza-
kładowej Komisji Związkowej 
NSZZ „Solidarność” Huty Pokój.

Na spotkaniu omawiano także hi-
storię chóru i nierozerwalnie z nim 
związane dzieje naszego miasta.

– 95 lat chór „Słowiczek” skończy 
28 lutego. Jednak główne obchody 
naszego jubileuszu odbędą się 
w czerwcu. Chcemy pokazać, że chór 
nie śpiewa wyłącznie utworów reli-
gijnych. W naszym repertuarze są  
też pieśni musicalowe, ludowe oraz 
operetkowe – mówiła Barbara Orliń-
ska, dyrygent chóru.

Robert Połzoń

Emeryci i renciści Huty Pokój już od dawna chcieli, by na ich spotkaniu wystąpił Chór Mieszany 
„Słowiczek”. Foto: RP



Wokół nas

TELEFonY 
aLaRMoWE

6 Wiadomości Rudzkie 12.02.2014

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

Pół roku od rewolucji

Nadal zdarza nam się wrzucić 
posegregowane odpady do niewła-
ściwych pojemników czy nie 
zgnieść plastikowych opakowań. 
Wielu z nas nie myje opakowań 
wyrzucanych w sposób selektyw- 
ny przed ich umieszczeniem 
w kontenerze, co powoduje, że są one 
traktowane jako zanieczyszczenia.

– Jeżeli nie będziemy wrzucać 
śmieci do odpowiednich pojemni-
ków oraz myć słoików po dżemie 
czy po jogurcie, to może się okazać, 
że nie osiągamy wymaganych 
wskaźników recyklingu – zastrzega 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Warto właściwie segregować 
śmieci, gdyż wtedy będziemy mniej 
płacić za ich wywóz.

– Pierwsze pół roku traktowali-
śmy jako fazę rozruchu nowego sys-
temu śmieciowego, wobec czego 
nie naliczaliśmy wyższych stawek 
za niesegregowanie śmieci. Przy-
pominam jednak, że segregacja się 
opłaca, bo aktualnie opłata za 
śmieci segregowane wynosi 9 zło-
tych, a za niesegregowane aż 17 
złotych od osoby – tłumaczy Ewa 
Wyciślik, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Sandra Hajduk

Rudzianie coraz chętniej segregują odpady, ale popełniają przy tym coraz więcej błędów.
Foto: MS

Ponad siedem tysięcy ton – tyle śmieci posegregowali od momen-
tu obowiązywania nowej „ustawy śmieciowej” rudzianie. W sumie 
25% odpadów z terenu miasta jest wyrzucanych w sposób selek-
tywny. Jednak mimo tego, że chętniej segregujemy odpady, rośnie 
liczba popełnianych przy tym błędów. 

– Myślę, że paniki już nie będzie, 
a mała liczba mieszkańców, którzy 
przyszli na spotkanie, świadczy o tym, 
że dotarła do nich informacja, że pan 
Trynkiewicz nie będzie tutaj mieszkał. 
Takie informacje otrzymałam z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji – poin-
formowała prezydent Grażyna Dzie-
dzic.

I faktycznie paniki nie było. Ci, któ-
rzy przyszli zadawali rzeczowe, spo-
kojne pytania. 

– Ja się od początku czułam spokoj-
na, bo myślę, że taki Trynkiewicz za-
mieszka, gdzie będzie chciał. Takich 
osób jak on są dziesiątki. Człowiek cza-
sem nie wie z kim mieszka za ścianą, 
więc trzeba by się bać każdego. Gdyby 

Trynkiewicza w Rudzie nie będzie?

Milknie powoli wrzawa wokół tematu zamieszkania w Rudzie Śląskiej Mariusza Trynkiewcza. Kolej-
ne spotkanie z mieszkańcami miasta w tej sprawie odbyło się w ubiegły wtorek (4 lutego) w ZSO nr 2  
w Wirku. Na miejsce przyszła garstka ludzi – tych, którzy chcieli jeszcze raz usłyszeć, że morderca w Ru-
dzie Śląskiej nie zamieszka. 

pan Trynkiewicz chciał zamieszkać 
w Brukseli – to też mógłby, bo takie 
mamy prawo i żyjemy w Unii Europej-
skiej – mówiła po spotkaniu Krystyna 
Horodyska z Rudy Śląskiej. 

Mieszkańcy podczas spotkania nie 
ukrywali żalu, że nikt z parlamentarzy-
stów nie zainteresował się ich proble-
mem: – Wiemy, że nawet ktoś próbował 
posłużyć się tym tematem, by zorgani-
zować kolejne referendum – wołał je-
den z mężczyzn na sali podczas spotka-
nia.

Niemal od początku tematowi wyj-
ścia Trynkiewicza towarzyszyło  
ogromne zainteresowanie mediów.  
Kiedy ponad dwa tygodnie temu jedna 
z gazet opublikowała informacje  

o tym, że Trynkiewicz chce zamieszkać 
przy ul. Dąbrowskiego w Wirku – na 
mieszkańców padł blady strach. Na 
pierwsze spotkanie w MBP w Wirku 
przyszły tłumy – mieszkańców Rudy 
Śląskiej, ale i ościennych miast. Wszy-
scy pewni jednego: nikt nie chciał być 
sąsiadem mordercy i pedofila. Podczas 
sesji Rady Miasta, która odbyła się 30 
stycznia Grażyna Dziedzic poinformo-
wała mieszkańców, że Trynkiewicz nie 
zamieszka w Rudzie Śląskiej. Na kolej-
nym spotkaniu informacje te podtrzy-
mała. Gdzie w takim razie swoje 
pierwsze kroki skieruje człowiek, który 
ostatnie 25 lat spędził w więzieniu?  To 
na razie trzymane jest w ścisłej tajem-
nicy. Jak informuje ,,Gazeta Wyborcza” 
Trynkiewicz nie zamieszka w Rudzie 
Śląskiej. Choć nieznana jest dokładna 
lokalizacja – mówi się o okolicach Ślą-
ska. Do 3 marca rzeszowski sąd odro-
czył natomiast posiedzenie o uznanie 
Mariusza Trynkiewicza za osobę z za-
burzeniami psychicznymi zagrażającą 
innym, która po odbyciu kary musi być 
izolowana. W dniu druku gazety,  
(11 lutego) w godzinach porannych, 
nie było jeszcze wiadomo, czy faktycz-
nie Trynkiewicz opuści więzienie. 
Dzień wcześniej w jego celi znaleziono 
dziecięcą pornografię.

Monika Herman-Sopniewska

Spotkaniu ws. Trynkiewicza towarzyszyło ogromne zainteresowanie mediów.  Foto: MHS

– Aktualnie „ustawa śmieciowa” 
jest niestety tak skonstruowana, że 
za każdym razem, gdy zmieniają się 
stawki opłat, trzeba złożyć nowe 
deklaracje – tłumaczy Ewa Wyci-
ślik, naczelnik Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska w rudzkim magistracie. – Nie 
mamy możliwości skorygowania 
wysokości naliczonych opłat „z au-
tomatu”. Zgodnie z przepisami 
mieszkańcy muszą je obliczyć sami 
– dodaje.

Nowe stawki za śmieci posegre-
gowane dotyczą mieszkańców do-
mów jednorodzinnych i bloków, 
czyli tzw. nieruchomości zamiesz-
kałych. W związku z tym nowych 
deklaracji nie muszą składać 
przedsiębiorcy, działkowcy, pla-
cówki oświatowe i służby zdro-
wia, bowiem wysokość odprowa-
dzanej przez nich opłaty nie 
zmienia się.

Deklaracje należy składać w ter-
minie od 14 do ostatniego dnia lu-
tego włącznie. Ma to związek 
z tym, że dopiero 14 lutego upra-
womocni się uchwała dotycząca 
nowej stawki opłaty za wywóz 

Zamieszanie z deklaracjami

W grudniu na sesji Rady Miasta prezydent Grażyna Dziedzic za-
proponowała zmniejszenie stawki „opłaty śmieciowej” o 1 złoty. 
Jednak decyzją rudzkich radnych została ona obniżona o dwa zło-
te. W związku ze zmianami właściciele nieruchomości muszą złożyć 
nowe deklaracje śmieciowe. Do naszej redakcji zadzwoniło kilka 
osób z pytaniami, do kiedy należy to zrobić – wyjaśniamy zatem 
wszelkie wątpliwości.

śmieci. Mieszkańcy mają 14 dni na 
aktualizację formularza. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom ru-
dzian uznawane są także te dekla-
racje, które zostały złożone przed 
14 lutym. Przypominamy, że aby 
obliczyć  wysokość nowej opłaty 
śmieciowej, wystarczy przemno-
żyć stawkę opłaty za śmieci pose-
gregowane, która według nowej 
ustawy wynosić będzie 9 złotych, 
przez liczbę osób zamieszkujących 
mieszkanie bądź dom.

Nowe deklaracje śmieciowe 
można składać osobiście w Biurze 
Obsługi Mieszkańców znajdują-
cym się w rudzkim magistracie lub 
przesyłać listownie na adres: Urząd 
Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Paw-
ła II 6, 41-709 Ruda Śląska. Zapła-
cić można w kasie urzędu bądź 
przelewem na indywidualny nu-
mer konta. Od niedawna można to 
także zrobić w opłatomacie znaj-
dującym się w holu rudzkiego 
urzędu.

Opłatę śmieciową należy uiścić 
do końca lutego, kwietnia, czerwca, 
sierpnia, października oraz grudnia. 
Co ważne osoby, które zdążyły już 

zapłacić za wywóz śmieci w stycz-
niu i w lutym, gdyż zdecydowały 
się zapłacić zanim złożyły zaktuali-
zowaną deklarację, w kolejnych 
miesiącach mogą odliczyć różnicę 
i zapłacić mniej.

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa system musi się sa-
mobilansować. Miasto nie może 
dołożyć do niego z własnego bu-
dżetu ani złotówki. Jeśli nowa 
stawka okaże się być niewystarcza-
jąca i nie pokryje kosztów utrzyma-
nia systemu, to trzeba będzie ją 
podnieść.

– Nie mamy gwarancji, że przy 
takiej stawce wpływy z opłaty śmie-

Mieszkańcy mają czas na złożenie zaktualizowanej deklaracji śmieciowej do końca lutego.
 Foto: arch.

ciowej pokryją w pełni koszty zwią-
zane odbiorem odpadów w mieście 
– ostrzega Grażyna Dziedzic. – 
Trzeba pamiętać, że swoje wylicze-
nia opieraliśmy o 6 miesięcy 2013 r. 
i nie wiemy, jak system funkcjono-
wać będzie w przyszłości. Dlatego 
też poprzez zaproponowanie stawki 
w wysokości 10 zł zachowaliśmy 
margines bezpieczeństwa, który za-
pewniałby dalsze sprawne funkcjo-
nowanie systemu gospodarowania 
odpadami w mieście. Będziemy jed-
nak robić wszystko, żeby opłatę 
dziewięciozłotową utrzymać – za-
znacza.

Sandra Hajduk



INTERWENCJA

wania wskazywanych wykroczeń 
– wyjaśnia Barbara Mikołajek- 
Wałach, naczelnik Wydziału Dróg 

– Jakiś czas temu odwiedziłem jeden z rudzkich marketów. 
Po wyjściu jeden z ochroniarzy pracujących na terenie obiek-
tu zainsynuował mi, że mam ze sobą perfumy, za które nie 
zapłaciłem – opowiadał dzwoniąc od redakcji pan Paweł. – 
Bardzo mnie ta sytuacja zdenerwowała, chociaż niczego nie 
ukradłem. Zostałem zaproszony do jakiegoś osobnego pokoju. 
Chciałbym się dowiedzieć, czy w takiej chwili mogę wezwać 
policję i czy ochrona ma prawo do przeszukania – pytał.

Na to pytanie odpowiedział nam Krzysztof Piechaczek, ofi-
cer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej:

– Faktem jest, że osoby ochrony obiektu mogą ujawnić 
czyn, który okazać się może kradzieżą mienia jako wykrocze-
nie lub przestępstwo – ze względu na wartość skradzionego 
przedmiotu. Często jest tak, że osoba podejrzana o kradzież 
jest proszona o dobrowolne wydanie towaru. Na miejsce by-
wa wzywana policja. Do uprawnień policji należą takie sytu-
acje jak możliwość dokonania kontroli osobistej, kontroli ba-
gażu i ewentualnie czynność procesowa jaką jest przeszuka-
nie osoby – tłumaczy Krzysztof Piechaczek. – Zaproszenie do 
osobnego pomieszczenia jest czasami nawet działaniem na 
naszą korzyść, zwłaszcza w momencie, gdy nie ukradliśmy ni-
czego. Nie ma niepotrzebnych emocji, niepotrzebnych reakcji 
innych ludzi odwiedzających sklep. Wezwanie policji kończy 
się tym, że jeśli ujawniona zostanie kradzież w formie wykro-
czenia to może być pouczenie, mandat lub wniosek do sądu. 
Jeśli kradzież jest przestępstwem to sprawa kończy się wyro-
kiem w sądzie i sprawą karną. Jeżeli działaniami firmy lub jej 
pracownika czujemy się dotknięci – to znaczy uznamy, że na-
sze prawa zostały naruszone, możemy złożyć pozew cywilny 
do sądu lub zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie – 
dodaje.

*  Z redakcyjnej skrzynki
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5 marca  na łamach naszej gazety będzie 
można złożyć życzenia na Dzień Kobiet.
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy 
dwa rodzaje ogłoszeń w rewelacyjnie 
niskich cenach: 
10 zł do 25 słów bez zdjęcia
(za każde kolejne 25 słów 
wielokrotność 10 zł) 
oraz 15 zł do 25 słów ze zdjęciem
(za każde kolejne 25 słów wielokrotność 10 zł)
Na życzenia czekamy do piątku 28 lutego 
do godz. 12.00. Życzenia można przesyłać mailowo 
ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl 
lub przynieść osobiście do redakcji – N. Bytom, 
ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00–16.00. 

Złóż życZenia na DZień Kobiet

w ,,wiaDomościach RuDZKich”! 

Na zakręcie ulicy Norwida
– Gdy taki pojazd stoi przy dro-

dze równolegle do jezdni, to kie-
rowca jadący od strony ulicy Ban-
kowej nie jest w stanie zobaczyć 
zbliżającego się z naprzeciwka au-
ta. Byłem już świadkiem kilku nie-
bezpiecznych sytuacji w tym miej-
scu – mówi pan Mateusz, miesz-
kaniec dzielnicy Ruda.

Zatrzymanie i postój pojazdu 
są dozwolone tylko w miejscu 
i w warunkach, w których nie po-
woduje to zagrożenia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego lub jego 

utrudnienia. Jednocześnie prawo 
dopuszcza zatrzymanie lub postój 
na chodniku kołami jednego boku 
lub przedniej osi pojazdu samo-
chodowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 2,5 
t pod warunkiem, że szerokość 
chodnika pozostawionego dla pie-
szych jest taka, że nie utrudni im 
ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 
m.

– Z uwagi na powyższe, zgła-
szane przez mieszkańca problemy 
powinny zostać przekazane bez-

W pobliżu skrzyżowania ulic Bankowej i Norwida jest zaparkowanych du-
żo samochodów. Problem w tym, że kierowcy zatrzymują się również na 
ostrym zakręcie ulicy Norwida, przez co często nie widać, co jedzie z na-
przeciwka. Zdarza się, że auta mijają się w ostatniej chwili z piskiem opon. 

pośrednio do Policji lub Straży 
Miejskiej, celem podjęcia czynno-
ści zmierzających do wyelimino-

i Mostów Urzędu Miasta w Ru-
dzie Śląskiej.

 Robert Połzoń

Drzewa i zaparkowany w tym miejscu samochód mogą utrudnić jazdę kierowcom. Foto: RP



WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

Designer prosto z Rudy

Mówi o sobie, że ma tysiąc pomysłów na minutę i ciężko się z nim nie 
zgodzić. Co rusz w jego głowie pojawiają się bowiem nowe hasła, które pro-
sto z niej przelewane są na koszulki. Dowcipne i przede wszystkim w gwarze 
śląskiej. Ale ostatnio wpadł na zupełnie nowy pomysł – stworzył fototapetę 
z tym, co najbardziej charakterystyczne dla Śląska, czyli kopalnią i… to oka-
zało się strzałem w dziesiątkę. O to, skąd czerpie inspiracje i dlaczego stawia 
na to, co związane ze Śląskiem, zapytaliśmy Arkadiusza Wilka. 

– Skąd pomysł na robienie koszu-
lek?

– Robienie koszulek to był mój 
pierwszy pomysł. Wiedziałem, że są 
firmy, które się tym zajmują, ale wy-
myśliłem na to swój pomysł – postawi-
łem na teksty. Grafiką zajmuje się kil-
kanaście firm w Polsce. Dlatego po-
szliśmy w coś zupełnie innego, czyli 
w śląskie teksty.

– Jak mie ńy rozumisz weź śe heft 
blaj & pisz, Niy pytej sie skōnd ale 
godej mi hanys, Kajś to boł – to tylko 
niektóre z haseł widniejących na ko-
szulkach. Skąd czerpiesz inspiracje?

– Te wszystkie hasła są z życia 
wzięte. Cały czas rodzą nam się w gło-
wach nowe pomysły. Bywa i tak, że 
budzę się w środku nocy i muszę iść 
coś zapisać, żeby o tym nie zapo-
mnieć.

dio reklamy „Elka-Design (elkadesign.
pl)” już od dosyć dawna produkowali-
śmy różne fototapety. Przedstawiały 
one panoramę Nowego Jorku, akwa-
rium czy tego typu rzeczy. Pewnego 
dnia stwierdziliśmy, że może by tak 
stworzyć fototapetę z tym, co najbar-
dziej kojarzy się ze Śląskiem, czyli 
„grubą”. Nawet nie wiedziałem czy 
ktoś się tym wcześniej zajmował. Po-

stanowiliśmy spróbować i tak to się 
zaczęło. Z czasem okazało się, że jeste-
śmy chyba jedyną firmą w kraju, która 
produkuje coś takiego, pokazuje coś, 
czego większość osób na co dzień nie 
może zobaczyć. Taki element nadaje 
pomieszczeniu zupełnie nowy wymiar. 
Fototapeta może mocno zmienić wnę-
trze, nawet optycznie je powiększyć. 
Co w tym wszystkim najciekawsze, 

– Zdarza Ci się zobaczyć Twój 
projekt na kimś?

– Zdarzało mi się, że minąłem się 
z kimś na ulicy i widziałem, że on idzie 
w koszulce czy bluzie mojego autor-
stwa. To jest świetne uczucie, które 
motywuje mnie do dalszej pracy. Naj-
przyjemniejsze jest jednak to, że ludzie 
wracają. Po zamówieniu kilku koszu-
lek chcą mieć ich więcej. Czasem  
nawet pojawiają się z własnymi  
pomysłami.

– Zacząłeś od koszulek, a ostatnio 
na rynku pojawiły się wymyślone 
przez Ciebie fototapety przedstawia-
jące kopalnie.  

– Pomysł na tworzenie fototapet 
przedstawiających kopalnie narodził 
się przez „cufal” jak to się mówi na 
Śląsku. Podobnie zresztą jak większość 
naszych planów i pomysłów. Jako stu-

Foto arch. prywatne
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Lisa Scottoline
Nie odchodź

Najnowsza powieść w klubie KOBIETY 
TO CZYTAJĄ!

Mike Scanlon, trzydziestosześcioletni 
lekarz, odbywa służbę w Afganistanie, 
tęskniąc do pozostawionej w kraju żony 
Chloe i niedawno urodzonej córeczki. 
Wiadomość o nagłej śmierci Chloe jest 
dla niego wstrząsem. Równie wielkim 
okazują się szczegóły, które odkrywa 
wkrótce po powrocie, a które zmuszają 
go do zadania sobie pytania, na ile i czy 
w ogóle znał swoją żonę… i siebie. Musi 
też zdecydować, czy jest w stanie sam 
zająć się córką, dla której stał się zupeł-
nie obcym człowiekiem. Mike uświada-
mia sobie, że najważniejszą bitwę swo-
jego życia będzie musiał dopiero stoczyć, 
ryzykując wszystko, by ocalić to, co dla 
niego najdroższe.

Na ile jesteśmy w stanie poznać 
swoich bliskich i zrozumieć motywy ich 
działań? Jak bardzo samotność może 
mieć wpływ na autodestrukcyjne za-
chowania? Czy nieobecny dotąd w życiu 
dziecka ojciec może być równie dobrym 
rodzicem jak matka? Co to znaczy być 
bohaterem?

Co może stać się siłą dla kogoś, kto 
stracił właściwie wszystko?

Wiara? Nadzieja? Miłość?
Jak nie załamać się pod ciosami losu, 

gdy umiera ukochany człowiek, odcho-
dzą przyjaciele, a bliscy się odwracają?

Historia Mike’a, głównego bohatera 
książki Lisy Scottoline Nie odchodź, może 
być próbą odpowiedzi na te pytania. 
W życiu staczamy różne bitwy, ale tylko 
podejmując walkę, możemy liczyć na 
wygraną. Choć trzeba pamiętać, że – jak 
pisze autorka – każda wojna pozostawia 
blizny.

Magdalena Kumorek, ambasadorka 
klubu „Kobiety to czytają”

POLECAMY...

nasz fotograf Rafał Kadzimierz ma po-
zwolenie na zjazd i robienie zdjęć 
w zakładach przemysłowych znajdują-
cych się na terenie Śląska. Wszystkie 
fototapety pochodzą ze znajdujących 
się w okolicy kopalń. Pokazują praw-
dziwe chodniki górnicze, kombajny 
i wydobycie ze ściany. Oferujemy tak-
że fototapety bardzo industrialne – po-
kazujące takie obiekty jak huty czy in-
ne zakłady mechaniczne. W ofercie 
mamy także obrazy na płótnie przed-
stawiające te same motywy co fotota-
pety.

– Koszulki i fototapety – wszystko 
to jest związane ze Śląskiem. Dlacze-
go?

– Chcieliśmy po prostu pokazać 
Śląsk z zupełnie nowej strony. Ta-
kiej, jakiej żadna forma do tej pory 
nie pokazała. Kierując się tą myślą 
wpadłem na pomysł z fototapetami 
i jak się okazało, był to strzał w dzie-
siątkę.

– Masz nowe pomysły – zdradzisz 
co będzie następne?

– Mam kilka nowych pomysłów, ale 
póki co, nie chcę ich zdradzić. Niech to 
będzie niespodzianka.

– Dziękuję za rozmowę.
Sandra Hajduk



KULTURALNIE

Teresa Werner w DK
15 lutego o godzinie 17.00 

w bielszowickim Domu Kultury 
odbędzie się bardzo kobiecy kon-
cert. Na scenie wystąpi znana ru-
dzianom Teresa Werner. Bilety  
w cenie 40 zł. Zapraszamy!

Słoń Salomon
Będzie to kolejna bajka dla naj-

młodszych mieszkańców miasta. 
16 lutego w Domu Kultury w Biel-
szowicach wystawiony zostanie 
spektakl pt. „Trąba Słonia Salo-
mona”. Bilety można zakupić 
w kasach DK w cenie 10 zł. Roz-
poczęcie o godzinie 16.00.

Randka w MCK-u
16 lutego o godzinie 18.00 

w MCK-u odbędzie się spektakl 
„Randka w ciemno na dwie pary”. 
Widowisko przedstawia historię 
dwóch przyjaciółek i dwóch przy-
jaciół, szukających poważnego 
związku w swoim życiu. Wybie-
rają randkę w ciemno, która do-
prowadza do wielu przezabaw-
nych sytuacji. W spektaklu wystę-
pują zamiennie: Krzysztof Ibisz, 
Jacek Kawalec, Michał Milowicz, 
Tomasz Stockinger, Iza Trojanow-
ska, Ewa Kuklińska, Alicja Kwiat-
kowska i Maria Dejmek. Bilety 
w cenie 45 i 50 zł.

Godula w Teatrze
17 lutego o godzinie 19.00 

w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 
odbędzie się spotkanie „Górny 
Śląsk – świat najmniejszy”, po-
święcone Karolowi Goduli. Gość-
mi spotkania będą: literat Krystian 
Gałuszka, kulturoznawca dr Iza-
bela Kaczmarzyk, historyk prze-
mysłu dr Ryszard Kurek oraz za-
łożyciel Fundacji Zamek Chudów 
dr Andrzej Sośnierz. Bilety w ce-
nie 10 zł.

Wernisaż w MBP
„Czarno-biało i w kolorze” – to 

tytuł wernisażu wystawy malar-
stwa i rysunku, który odbędzie się 
13 lutego o  godzinie 17.00. Auto-
rem dzieł sztuki jest artysta 
Krzysztof Szala. Zainteresowa-
nych zapraszamy do halembskiej 
filii MBP (nr 18).

CO, GDZIE, KIEDY?
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Ruszają przygotowania do XVI 
edycji wyborów Miss Rudy Śląskiej. 
12 i 19 lutego o godz. 18.00 w Miej-
skim Centrum Kultury w Nowym 
Bytomiu rozpoczynają  się castingi.

– Zapraszamy dziewczyny z Rudy 
Śląskiej w wieku od 18 do 24 lat. 
Dziewczęta powinny wziąć ze sobą 
buty na wysokich obcasach i oczyw-
ście dużą porcję dobrego humoru. 
Szukamy dziewczyn ciekawych, mą-
drych, pięknych – mówi Monika 
Herman-Sopniewska, sekretarz re-
dakcji WR.

Tym samym zbliża się koniec pa-
nowania ubiegłorocznej Miss Rudy 
Śląskiej – Anny Juszczak, która do 
dziś bardzo ciepło wspomina pierw-
sze castingi: – Trochę się stresowa-
łam, ale sam udział w wyborach był 
piękną przygodą i dziś każdej dziew-
czynie doradziłabym, aby spróbo-
wała swoich sił w konkursie piękno-
ści. Poznałam przez ten rok wielu 
ciekawych ludzi, a otrzymany tytuł 
pozwolił mi uwierzyć w siebie – opo-

Ruszają castingi na Miss Rudy Śląskiej

wiada Anna Juszczak, Miss Rudy 
Śląskiej 2013.

Po castingach ruszą już przygoto-
wania do finału. – Dziewczyny za-
prezentują się m.in. w strojach ką-
pielowych i sukniach ślubnych. Za-
prezentowana zostanie również naj-

Wybory Miss Rudy Śląskiej każdego roku wzbudzają ogromne emocje. Foto: arch.
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nowsza kolekcja ubrań Grażyny 
Pander-Kokoszki z Pracowni Kra-
wieckiej G-Style. Będą to suknie 
wieczorowe i ubrania na co dzień – 
mówi Anna Piątek-Niewęgłowska, 
redaktor naczelna „Wiadomości 
Rudzkich”.

Jak co roku swoją miss wybiorą 
Czytelnicy „Wiadomości Rudz-
kich”, a fotoreporterzy i publiczność 
oddadzą głos na swoją faworytkę. 
Finał konkursu już 26 kwietnia 
w MCK-u. Zapraszamy.

Sandra Hajduk
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Nagromadzenie codziennych 
obowiązków i stres powodują, że 
odżywiamy się nieregularnie. Czę-
sto rezygnujemy ze śniadania, 
pierwszy normalny posiłek spoży-
wamy wieczorem. W ciągu dnia ra-
tujemy się zbyt dużą ilością słody-
czy czy innego tzw. śmieciowego 
jedzenia. Od dawna wiemy, że nie 
należy robić zakupów spożywczych 
o głodzie, najczęściej wtedy kupu-
jemy zbyt dużo niezdrowej żywno-
ści, z ogromną ilością słodyczy. 
Dlaczego w sytuacjach wyboru, gdy 
odczuwamy głód, spotykają nas 

tzw. życiowe troski, nie wybieramy 
odpowiedniego, zdrowego jedze-
nia? Większość z nas wie co jest 
szkodliwe, a co zdrowe. Dlaczego 
tego nie kontrolujemy? Naukowcy 
odkryli w mózgu substancje che-
miczne zwane endokanabinoidami, 
w odróżnieniu od kanabinoidów za-
wartych w marihuanie! Te substan-
cje, tj. endokanabinoidy, odpowie-
dzialne są nie tylko za regulację 
naszego apetytu, ale również ważną 
rolę pełnią „w systemie nagród” do-
tyczącego naszego mózgu. Dlatego 
gdy jesteśmy bardzo głodni, czę-

ściej wybieramy np. słodycze za-
miast zdrowych jarzyn. Nasz umysł 
jest tak skonstruowany, że bardziej 
smakują nam potrawy, które czę-
ściej spożywamy, a przecież najła-
twiej, najszybciej i jednak najtaniej 
jest zjeść jakiegoś fastfooda. Zatem 
w sytuacji głodu wybieramy hot-
doga czy hamburgera, nie kontrolu-
jąc tego. Jedzmy śniadania, regular-
ne posiłki, one nie muszą być spe-
cjalnie wyrafinowane. Nie spoży-
wając posiłków, o głodzie, nie jemy 
świadomie, nie zwracamy uwagi na 
ilość i rodzaj potrawy. Głodni, nie 
panujemy, nad swoją dietą, jemy 
za dużo, niezdrowo, tyjemy. 
W sklepach spożywczych prze-
płacamy, kupując wiele niepo-
trzebnych i niezdrowych posił-
ków, z których część po przeter-
minowaniu wyrzucamy do kosza. 
W sumie nie panujemy nad wła-
snym życiem.

REKLAMA
PORADY LEKARZA

Odpowiada 
Adam Rozewicz
dr n. med.  

Jak odżywiać się zdrowo i zapanować nad „wilczym głodem”? 
Agata O. z Bykowiny

Jak opanować głód?

Przez 6 lat pracowałem na dole jako pracownik fizyczny (1986-1992). Po-
tem przeszedłem na stanowisko inspektora gospodarki maszynami. Mia-
łem początkowo 5 zjazdów funkcyjnych, które miały mi gwarantować zali-
czenie każdego pełnego miesiąca do stażu emerytalnego. Niestety tak się 
nie stało. Obecnie mam połowę zjazdów funkcyjnych w miesiącu. Proszę 
o odpowiedź, czy połowa zjazdów w miesiącu jest wystarczająca, aby mie-
siąc zaliczyć w pełni do emerytury? Jeśli miesiąc miał 20 dni roboczych, a ja 
miałem 12 dni urlopu oraz 5 zjazdów funkcyjnych, to czy taki miesiąc też 
mogę zaliczyć do stażu emerytalnego czy też nie? Proszę o odpowiedź. 

Wojciech�G.�z�Goduli

PORADY Zus

Anna Sobańska-Waćko
Rzecznik Prasowy
Oddziału ZUS
 w Chorzowie

Trudno mi ocenić, czy stanowi-
sko, na którym Pan pracuje, kwa-
lifikuje się do średniego dozoru 
ruchu pod ziemią, czy też do sta-
nowisk inżynieryjno-technicz-
nych.

Szczegółowy wykaz stanowisk 
dozoru ruchu pod ziemią oraz kie-
rownictwa ruchu, na których za-
trudnienie uważa się za pracę gór-
niczą, określone są w załączniku nr 
1 do zarządzenia nr 9 Ministra 
Przemysłu i Handlu z 23.12.1994 r. 
w sprawie określenia stanowisk 
kierownictwa ruchu i dozoru ruchu 
pod ziemią, w kopalniach siarki 
i kopalniach węgla brunatnego, na 

których zatrudnienia uważa się za 
pracę górniczą.

Jeśli Pana stanowisko inspektora 
gospodarki maszynami kwalifikuje 
się jako średni dozór ruchu zakła-
du, to w przypadku ustalania prawa 
do emerytury górniczej w wieku 50 
lub 55 lat zatrudnienie to będzie 
uwzględnione jako okres pracy 
górniczej – bez potrzeby dokumen-
towania liczby dniówek przepraco-
wanych pod ziemią. 

Natomiast w przypadku emery-
tury, bez względu na wiek, koniecz-
ne są miesięczne wykazy zjazdów, 
ponieważ do wymaganego stażu 25 
lat pracy górniczej zaliczyć można 

wyłącznie te miesiące, w których 
wykonywał Pan pracę pod ziemią 
we wszystkie pełne dniówki robo-
cze. Jeżeli przez część dniówek ro-
boczych w miesiącu nie pracował 
Pan pod ziemią, gdyż przebywał na 
urlopie wypoczynkowym, szkole-
niu lub w delegacji służbowej zwią-
zanej bezpośrednio z wykonywaną 
pracą, ewentualnie z powodu obo-
wiązkowych okresowych i kontrol-
nych badań lekarskich, badań psy-
chotechnicznych i innych nieobec-
ności usprawiedliwionych pozosta-
jących w związku z pracą, za które 
zachował Pan prawo do wynagro-
dzenia – miesiąc taki zalicza się 
w całości jako miesiąc pracy górni-
czej.  

W przypadku stanowisk inżynie-
ryjno-technicznych każdorazowo 
niezbędny jest miesięczny wykaz 
zjazdów. 

Aby więc dokładnie odpowie-
dzieć na Pana pytanie, czy połowa 
zjazdów w miesiącu jest wystarcza-
jąca, aby dany miesiąc zaliczyć do 
emerytury, potrzebne są jeszcze do-
datkowe informacje:

czy Pana stanowisko należy do • 
średniego dozoru ruchu pod zie-
mią, 
o jaką emeryturę chodzi: w wie-• 
ku 50 lub 55 lat, czy bez względu 
na wiek.

Staż emerytalny

INFORMACJE DLA PACJENTA
Szpakmed�Rudzkie�Centrum�Medyczne,�ul.�Szpaków�33�(Bykowina)

(przyjmujący pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie)

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ 
Aby uniknąć kolejek staramy się rejestrować na godziny. 
Zapraszamy do składania deklaracji.  

 
PRZYChODNIE sPECJALIsTYCZNE 
• Poradnia Okulistyczna • Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Alergologiczna • Poradnia Logopedyczna
• Poradnia Leczenia Bólu • Poradnia Chorób 
• Fizjoterapia  Metabolicznych (trenigi 
• Poradnia Neurologiczna dla dzieci  diety, leczenie otyłości)
• Poradnia Okulistyczna dla dzieci • Poradnia Leczenia
• NOWOŚĆ!�Poradnia Alergologiczna  Osteoporozy – pracownia
 dla dzieci  densometryczna (badania 
• NOWOŚĆ!�Poradnia Endokrynologiczna   w kierunku osteoporozy)
• Poradnia Kardiologiczna • Poradnia Otolaryngologiczna
 – pracownia testów wysiłkowych (wykonujemy 
 diagnostykę w kierunku choroby wieńcowej)

• Poradnia Dermatologiczna • Poradnia Chirurgiczna
• Poradnia Proktologiczna • Poradnia Chorób Naczyń
• USG Doppler

• Poradnia Medycyny Pracy • Audiometria
• Spirometria • Termometria skóry
• Palestezjometria • EKG

 
PRzyChOdNia�RehaBilitaCyjNa�ul.�POdlaS�34�(GOdula)
• Kinezyterapia • Magnetoterapia
• Fizykoterapia • Masaże
• Laseroterapia tel.�32�248-27-14

tel.�32-242-09-54

tel.�32-242-33-51

tel.�32-242-34-70

tel.�32�243-27-25

zapraszamy�do�sklepu�
ze�zdrową�żywnością,�

każdy�znajdzie�coś�dla�siebie.
Oferta�obejmuje�produkty�dla:

diaBetyKÓW�|�aleRGiKÓW�� 
WEGETARIAN I VEGAN
dBajĄCyCh�O�zdROWy�

Styl�ŻyCia

Polecamy:�przyprawy�bez�chemii�|�herbaty�|�jagody�goji|�oleje�
soki�100%�|�mleka�|�smalec�roślinny�(bez�cholesterolu)�

Melisa�Ruda�Śląska-Wirek,�ul.�Kubiny�14,�tel.�731-372-000

1. Proszę wybrać SPRH jako organizację pożytku pu-
blicznego, której chcemy przekazać 1% podatku.

2. W odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatko-
wego proszę podać nazwę organizacji: STOWARZY-
SZENIE POMOCY RODZINOM HUTNICZYM 
oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 
0000241090.
PIT-28 – poz. 125-127 PIT-36 – poz. 310-312
PIT-36L – poz. 95-97  PIT-37 – poz. 131-133 
PIT-38 – poz. 58-60        PIT-39 – poz. 51-53

3. Wpisać w rubrykę obliczony 1% swojego podatku według wskazówek na formularzu. 
Urząd Skarbowy przekaże pieniądze SPRH w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zezna-
nia, potrącając od wyliczonej kwoty koszty przelewu.

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz 
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Hutniczym?

Wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody  • 
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), bez względu na to, w jaki sposób rozliczają się z fiskusem;
Osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;• 
Ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej 19-procentowej stawki • 
podatku;
Emeryci, ale pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.• 

3�proste�kroki,�by�pomóc!



14 lutego – dla jednych dzień pe-
łen komercyjnych serduszek, bom-
bonierek i innych gadżetów, dla in-
nych – czas, kiedy można podkreślić 
jak bardzo kocha się swoją drugą 
połówkę. Bez względu na podejście 
do tego święta, 14 lutego święty 
Walenty wyjątkowo czuwa nad za-
kochanymi. 

Choć niektóre rzeczy są oczywi-
ste, dobrze jest czasem usłyszeć sło-
wa: „Kocham Cię”, „Jesteś dla mnie 
najważniejszy”, czy „Bądź moją 
walentynką”. Takie wyznania, usły-
szane w magicznym momencie, sta-
ją się jeszcze bardziej wyjątkowe. 

Święto Zakochanych można spę-
dzić w różny sposób – to od pary 
zależy, czy chcą zorganizować ro-

Love is in the air

mantyczny wieczór we dwoje lub 
wypad do kina bądź restauracji. 
Niektórzy poprzestają na wręczeniu 
sobie „walentynki”. Dobrze jest, 
gdy taki podarunek nie jest pierw-
szą rzeczą, na którą wpadliśmy 
w supermarkecie. Warto pomyśleć 
o czymś osobistym, od serca, 
o czymś, co dotyczy tylko partnera 
lub partnerki, a także (poza gotów-
ką) włożyć trochę pracy w przygo-
towania. 

Zakochanym życzymy, by Dzień 
św. Walentego nie był jedynym 
dniem w roku, gdy traktujemy naj-
bliższą osobę wyjątkowo. Niech 
każdy dzień będzie dla Was dniem 
zakochanych.

Magdalena Szewczyk

Walentynki
2014

Dla mojego narzeczonego 
Mateusza G.: 
Kocham Cię  

najbardziej na świecie,
a z dnia na dzień moja miłość 

do Ciebie  
staje się silniejsza.
Twoja walentynka  

Agnieszka M.
* * *

Dla kochanego męża Wojtka  
od „nieznośnej” 

żony Moniki 
* * *

Z okazji Dnia 
Walentynkowego 

ślę całusa ogromnego dla mo-
ich dziewczyn 

– Agaty, Antosi i Ani
kochający mąż i tatuś 

Marek W.
* * *

A ja za Tobą tęsknię i list do 
Ciebie piszę… 

Przepraszam i kocham  
– dla kochanego Kubusia 

od Izy

Życzenia 
walentynkowe
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Miłość można okazać na wiele 
sposobów, a tradycyjne zaręczy-
ny przeszły już do lamusa. Czy 
pod wodą można zadać funda-
mentalne pytanie: wyjdziesz za 
mnie? W Aquadromie udowad-
niamy, że wszystko jest możli-
we.

Wojtek marzył o niecodzien-
nych zaręczynach. Zgłosił się do 
nas z zapytaniem, czy pomoże-
my mu zorganizować  to wyjąt-
kowe wydarzenie. Choć było to 
spore wyzwanie, które wymaga-
ło zaangażowania wielu pracow-
ników, udało się wymyślić spo-
sób na zaręczyny na głębokości 
siedmiu metrów.

Miało to być tradycyjne intro 
w parze, ale prócz emocji zwią-
zanych z samym nurkowaniem, 
na wybrankę serca Wojtka, cze-
kały dodatkowe przeżycia. Pod-
czas gry w „Piotrusia”, Ewelina 
wyciągnęła od Wojtka kartę z py-

Podwodne oświadczyny

taniem: wyjdziesz za mnie? Mia-
ła do dyspozycji dwie karty, 
z których wybrała tę z napisem: 
tak.

 Źródło: Aquadrom

Zakochana para w Aquadromie. 
Foto: Adam Paryż
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Na co dzień wspierają mieszkańców miasta, teraz zaś same oczekują wsparcia! Rudzkie organizacje pożytku publicznego mogą otrzymać ponad 
2 mln zł jeżeli tylko podatnicy z Rudy Śląskiej zdecydują się zostawić w mieście swój 1 procent podatku. – Cieszę się, że rudzianie coraz częściej przekazują 
swój procent na rzecz lokalnych organizacji. Wypełniając PIT pamiętajmy, że te pieniądze mogą dobrze służyć mieszkańcom naszego miasta – podkreśla 
prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. 

1% na szczęście!
Zgodnie z ustawą o działalności 

pożytku publicznego i o wolontaria-
cie osoba fi zyczna może pomniejszyć 
swój podatek dochodowy wynikający 
z zeznania rocznego (PIT 36 i PIT 37) 
o kwotę stanowiącą 1 proc. podatku 
należnego, przekazując w ten sposób 
określoną sumę na rzecz wybranej or-
ganizacji pożytku publicznego. Wy-
boru organizacji dokonać mogą rów-
nież emeryci rozliczani przez ZUS 
oraz podatnicy, których rozlicza za-
kład pracy.

Na wsparcie ze strony mieszkań-
ców czekają 23 rudzkie organizacje 
pożytku publicznego, w tym dwie ko-
ścielne, 11 terenowych jednostek 
ogólnopolskich organizacji oraz 3 or-
ganizacje spoza miasta, działające na 
rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej. – 
Przekazując jeden procent dla rudz-
kich organizacji, mamy pewność, że te 

W ubiegłym roku w Rudzie Ślą-
skiej z możliwości przekazania 1 pro-
centa podatku skorzystało 65 procent 
podatników rozliczających się za 
2012 rok. Dzięki tym wpłatom orga-
nizacje z całej Polski otrzymały 1,9 
mln zł. Z puli tej ogółem na konto 
rudzkich organizacji pożytku publicz-
nego wpłynęły 363 tys. zł. – Aktyw-
ność organizacji społecznych jest 
istotnym elementem budowy społe-
czeństwa obywatelskiego. Organiza-
cje te w różnoraki sposób wpływają 
na rozwój lokalny oraz komfort życia 
mieszkańców, przez co wspomagają 
działalność samorządu – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Pa-
miętajmy, że oddając jeden procent 
na rudzkie organizacje tworzymy 
szanse dalszego ich rozwoju, a przy 
tym w dużej mierze pomagamy też 
mieszkańcom – dodaje.

pieniądze wrócą do mieszkańców, do 
rudzian, że zostaną należycie spożyt-
kowane – tłumaczy Adam Podgórski, 
prezes Rudzkiego Towarzystwa Przy-
jaciół Drzew. – W przypadku RTPD 
z jednego procenta realizujemy dzia-
łalność wydawniczą. Książki te potem 
wędrują do bibliotek, szkół, przed-
szkoli, szerząc wiedzę o mieście i jego 
mieszkańcach. Darując jeden procent 
nie stajemy się ubożsi, bo te pieniądze 
i tak „zabrał” nam fi skus. Jesteśmy 
bogatsi poprzez akt swoistej „darowi-
zny” na zadania szczytne, publiczne, 
pożyteczne – podkreśla.

Rudzkie organizacje pożytku pu-
blicznego w życiu miasta spełniają 
liczne role. Jedną ze sfer ich aktyw-
ności jest kultura, w której działa 
Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanal-
nych In-nI. – Całą kwotę, jaka do 
nas trafi a przeznaczamy na projekty 

kulturalne tj. na działalność Innego 
Domu Kultury oraz realizację takich 
imprez jak Dyskusyjny Klub Filmo-
wy Kafe In-nI, Spotkania Górskie 

„Lawiny”, czy też coroczny projekt 
The Art of Ride – tłumaczy Tomasz 
Bartniczak, prezes Stowarzyszenia, 
które w ubiegłym roku w ramach 

APEL PREZYDENT MIASTA
Drodzy rudzianie!
O Waszym dobrym sercu i hojności nie trzeba nikogo przekonywać. 

Wielokrotnie włączaliście się w najrozmaitsze akcje niesienia pomocy 
czy to w naszym mieście, czy też w innych miejscach Polski. Co roku 
podczas rozliczania swojego podatku PIT przekazujecie też niemałe 
środki na rzecz organizacji pożytku publicznego z całego kraju.

Dzisiaj pragnę Was zachęcić do tego, by pieniądze, które co roku 
przekazujecie w ramach 1 procenta, trafi ły na konta rudzkich organizacji 
pożytku publicznego. O tym, jak wielkie ma to znaczenie niech świad-
czy fakt, iż gdyby każdy z rudzkich podatników przekazał 1 procent 
swojego podatku PIT na którąś z organizacji w Rudzie Śląskiej, to w ten 
sposób uzbierałaby się kwota ponad 2 mln zł! 

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że organizacje pożytku publiczne-
go poprzez realizację szeregu zadań, wspomagają w ten sposób działal-
ność samorządu. Organizacje III sektora, których coraz większą rolę 
obserwujemy w życiu miast, są fi larem, w oparciu o który budowane są 
teraz nowoczesne społeczeństwa obywatelskie. 

Środki, które możecie Państwo przekazać na rzecz rudzkich organiza-
cji pożytku publicznego, umożliwią realizację wielu przedsięwzięć, 
z których Wy i Wasze rodziny będziecie mogli korzystać. Zróbmy więc 
zatem wszystko, by pieniądze te zostały w Rudzie Śląskiej i służyły 
z pożytkiem wszystkim mieszkańcom!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

jednego procenta otrzymało przeszło 
7 tys. zł. 

W mieście nie brak także organizacji 
pomocowo-charytatywnych. Wśród 
nich znajduje się Stowarzyszenia 
Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. 
Jana Pawła II. – Jedną trzecią środ-
ków zamierzamy spożytkować na za-
kup środków opatrunkowych oraz 
sprzętu medycznego, natomiast pozo-
stałą część chcemy przeznaczyć na 
budowę stacjonarnego hospicjum – 
podkreśla Teresa Wróbel, prezes Sto-
warzyszenia. Hospicjum z rozliczeń 
podatku za rok 2012 na realizacje ce-
lów statutowych otrzymało 78 tys. zł.

Rudzkie organizacje pożytku pu-
blicznego w zeszłym roku ogółem 
otrzymały 653 tys. zł. Najwięcej pie-
niędzy z jednego procenta (296 tys. 
zł) w Rudzie Śląskiej przypadło To-
warzystwu Opieki nad Zwierzętami 
„Fauna”. – Środki uzyskane z tytułu 
jednego procenta przeznaczamy na 
inwestycje. W ubiegłym roku udało 
nam się wybudować trzy utwardzone 
i skanalizowane wybiegi dla psów 
wraz z wiatami oraz chodniki na

 terenie obiektu. Wyremontowaliśmy 
także część ogrodzenia zewnętrznego 
– wymienia Beata Drzymała-Kubi-
niok, prezes TOZ „Fauna”. – Z po-
czątkiem wiosny zamierzamy rozpo-
cząć budowę trzeciego już, ostatniego, 
pawilonu dla zwierząt. Mamy nadzie-
ję, że fundusze uzyskane w ramach 
jednego procenta pozwolą nam do-
prowadzić tę inwestycję do stanu su-
rowego i zamkniętego – dodaje.

Na znaczące wsparcie podatników 
mogło liczyć także Stowarzyszenie 
św. Filipa Nereusza. – Kwotę uzyska-
ną w ramach jednego procenta prze-
znaczamy na codzienną pomoc dzie-
ciom i młodzieży w placówkach przez 
nas prowadzonych, organizację zajęć 
dla seniorów, bieżącą działalność or-
ganizacji oraz na rozwijanie niestan-
dardowych form wspierania rodziny 
– tłumaczy Alina Szulirz, prezes Sto-
warzyszenia. Podatnicy chętnie 
wsparli także Stowarzyszenie Opieki 
Hospicyjnej  i Paliatywnej im. Jana 
Pawła II, Fundację na Rzecz Progra-
mu Wczesnego Rozpoznawania Cho-
rób Nowotworowych u Kobiet GO-

DULA – HOPE oraz Dom Pomocy 
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych Intelektualnie 
prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boro-
meusza. 

Według danych opublikowanych 
przez Ministerstwo Finansów, z tytu-
łu rozliczenia z podatku PIT za rok 
2012 na rzecz 7110 organizacji pożyt-
ku publicznego z całego kraju trafi ło 
480 mln zł. Najwięcej pieniędzy, bo 
ponad 117 mln zł, dostała Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. W ska-
li całego kraju jedynie 44 proc. 
uprawnionych podatników zdecydo-
wało się podzielić podatkiem z orga-
nizacjami pożytku publicznego. Dzię-
ki hojności rudzian organizacje z całej 
Polski otrzymały 1,9 mln zł. – Cały 
czas znaczna część środków przekazy-
wanych przez rudzkich podatników 
trafi a do organizacji spoza Rudy Ślą-
skiej, dlatego zachęcam, by jak naj-
więcej pieniędzy z 1 proc. dochodów 
zostało w mieście – apeluje prezydent 
Grażyna Dziedzic.

DR

I. STOWARZYSZENIA 
REJESTROWANE I FUNDACJE
1. Bractwo Kurkowe Miasta Ruda 

Śląska, nr KRS: 0000002929. Status 
OPP: 27 kwietnia 2009 r. Cele statuto-
we: krzewienie uczuć patriotycznych, 
popularyzowanie tradycji i historii orę-
ża polskiego, wspomaganie rozwoju 
kultury fi zycznej i sportu.

2. Fundacja na Rzecz Programu 
Wczesnego Rozpoznawania Chorób 
Nowotworowych u Kobiet GODULA 
– HOPE, nr KRS: 0000008844. Status 
OPP: 13 marca 2005 r. Cele statutowe: 
wspieranie programów wczesnego roz-
poznawania chorób nowotworowych 
oraz metod ich leczenia ze szczególnym 
uwzględnieniem chorób kobiecych na-
rządów rodnych oraz edukacja medycz-
na.

3. Górniczy Klub Sportowy „Grun-
wald”, nr KRS: 0000077324. Status 
OPP: 29 kwietnia 2005 r. Cele statuto-
we: propagowanie kultury fi zycznej 
wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie 
warunków rekreacji dla mieszkańców 
miasta Ruda Śląska. Organizowanie 
sekcji sportowych dla wyczynowego
 i masowego uprawiania sportu.

4. Górniczy Klub Sportowy „Ura-
nia” przy Kopalni Węgla Kamienne-
go „Polska – Wirek”, nr KRS: 
0000001450. Status OPP: 20 paździer-
nika 2008 r.

5. Klub Sportowy „Zgoda” Ruda 
Śląska-Bielszowice, nr KRS: 
0000227877. Status OPP: 26 kwietnia 
2010 r. Cele statutowe: propagowanie 
kultury fi zycznej i sportu, organizowa-
nie wychowania fi zycznego dzieci i mło-
dzieży, stwarzanie członkom Klubu 
warunków do uprawiania sportu, w tym 
sportu wyczynowego i profesjonalnego 
oraz promocja miasta Ruda Śląska.

6. Rudzki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, nr KRS: 0000213614. Status 
OPP: 22 września 2006 r. Cele statuto-
we: zachowanie i zwiększenie intelek-
tualnej, psychicznej i fi zycznej spraw-
ności członków Stowarzyszenia; 
prowadzenie edukacji w różnych dzie-
dzinach nauk – w formie wykładów, 
seminariów, lektoratów języków ob-
cych; propagowanie komunikacji spo-
łecznej; aktywizacja społeczna osób 
starszych; rozwój indywidualnych zain-
teresowań.

7. Rudzkie Konto Pomocy, nr KRS: 
0000002681. Status OPP: 8 lutego 2008 
r. Cele statutowe: wszechstronna pomoc 
osobom, rodzinom i środowiskom upo-
śledzonym społecznie, materialnie lub 
zdrowotnie; udzielanie bezzwrotnych za-
pomóg, pomoc w zdobyciu dodatkowych 
kwalifi kacji, bezpłatne poradnictwo.

8. Rudzkie Stowarzyszenie Amazo-
nek „RELAKS”, nr KRS: 0000003736. 
Status OPP: 30 września 2011 r. Cele 
statutowe:  wszechstronne działanie na 
rzecz osób dotkniętych chorobami no-
wotworowymi ze szczególnym 
uwzględnieniem nowotworów piersi 
oraz prowadzenie działań ukierunkowa-
nych na poprawę warunków życia oraz 
zwiększenie uczestnictwa w życiu spo-
łecznym.

9. Rudzkie Stowarzyszenie Inicja-
tyw Niebanalnych „In-nI”, nr KRS: 
0000081653. Status OPP: 30 grudnia 
2009 r. Cele statutowe: działanie na 
rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez 
upowszechnianie wiedzy oraz wspiera-
nie inicjatyw kulturalnych, aktywizacja 
środowisk amatorskich i profesjonal-
nych twórców.

10. Rudzkie Stowarzyszenie Pomo-
cy Ofi arom Przestępstw,  nr KRS: 
0000178360. Status OPP: 8 stycznia 

2007 r. Cele statutowe: pomoc ofi arom 
przestępstw i przemocy, w tym przemo-
cy w rodzinie; udzielanie pomocy praw-
nej psychologicznej oraz w sporządza-
niu pozwów, wniosków, zażaleń itp.; 
utrzymywanie kontaktów z jednostkami 
ochrony porządku prawnego w celu wy-
pracowania sposobów przeciwdziałania 
zjawiskom patologii społecznej.

11. Rudzkie Towarzystwo Przyja-
ciół Drzew, nr KRS: 0000279536. Sta-
tus OPP: 19 kwietnia 2011 r. Cele statu-
towe: wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, praworządności i de-
mokracji, upowszechniania praw czło-
wieka i obywatela; popularyzacja po-
staw obywatelskich i proekologicznych 
obywateli, czynną ochronę zasobów 
przyrody ożywionej i nieożywionej oraz 
środowiska naturalnego; pobudzenie 
mieszkańców Rudy Śląskiej  do aktyw-
nego uczestniczenia w działaniach 
zmierzających do poznawania i sku-
tecznej ochrony prawnej oraz fi zycznej 
zasobów przyrody w mieście Ruda Ślą-
ska oraz uczestniczenia w szerokim 
froncie podobnych działań na rzecz 
przyrody i środowiska naturalnego Ślą-
ska i Polski.

12. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży „Przystanek”, nr KRS: 
0000235253. Status OPP: 22 czerwca 
2011 r. Cele statutowe: prowadzenie 
działalności pożytku publicznego na 
rzecz ogółu społeczeństwa w szczególno-
ści w zakresie ochrony i promocji zdro-
wia; nauki, szkodnictwa wyższego, edu-
kacji, oświaty i wychowania; wypoczynku 
dzieci i młodzieży; promocji i organizacji 
wolontariatu; działalności wspierającej 
rozwój wspólnot i społeczności lokal-
nych; działalności na rzecz rodziny, ma-
cierzyństwa, rodzicielstwa, upowszech-
niania i ochrony praw dziecka.

13. Stowarzyszenie na Rzecz Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży „Pomoc-
ni”, nr KRS: 0000269679. Status OPP: 
21 października 2009 r. Cele statutowe: 
działania na rzecz dzieci i młodzieży ze 
środowisk defaworyzowanych, działa-
nia na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży 
w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji 
i turystyki, profi laktyka przemocy w ro-
dzinie.

14. Stowarzyszenie Opieki Hospi-
cyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła 
II w Rudzie Śląskiej, nr KRS: 
0000004129. Status OPP: 28 kwietnia 
2004 r. Cele statutowe: świadczenie po-
mocy medycznej i duchowej choremu 
w terminalnym okresie choroby nowo-
tworowej oraz jego rodzinie; propago-
wanie idei opieki hospicyjnej i palia-
tywnej oraz udział w jej 
organizowaniu.

15. Stowarzyszenie „Otwarte Ser-
ca” Rodziców i Przyjaciół Uczniów 
Niepełnosprawnych Zespołu Szkół 
Specjalnych Nr 3. nr KRS: 
0000006849. Status OPP: 22 stycznia 
2010 r. Cele statutowe: pozaszkolne for-
my edukacji sportowej oraz zajęć spor-
towych rekreacyjnych, opieka dzienna 
nad dziećmi, działalność wspomagająca 
wystawianie przedstawień artystycz-
nych.

16. Stowarzyszenie Pomocy Rodzi-
nom Hutniczym Ruda Śląska, nr 
KRS: 0000241090. Status OPP: 16 
lutego 2006 r. Cele statutowe: działal-
ność pomocnicza dla rodzin będących 
w trudnej sytuacji materialnej lub ży-
ciowej ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzin związanych z przemysłem hutni-
czym.

17. Stowarzyszenie Rekreacyjno- 
Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska, 
nr KRS: 0000001693. Status OPP: 5 

grudnia 2006 r. Cele statutowe: uczest-
niczenie w rozwoju kultury fi zycznej, 
upowszechnianie rekreacji ruchowej 
i profi laktyki zdrowotnej; rozwijanie 
działalności prowadzącej do utrzymania 
i podnoszenia sprawności fi zycznej spo-
łeczeństwa; krzewienie zamiłowania do 
systematycznego uprawiania rekreacji 
fi zycznej i sportu.

18. Stowarzyszenie św. Filipa Ne-
reusza z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 
nr KRS: 0000013532. Status OPP: 16 
listopada 2005 r. Cele statutowe: po-
moc rodzinom i osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej 
i zagrożonym wykluczeniem społecz-
nym, działalność wychowawcza, 
oświatowa i edukacyjna, organizacja 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
poradnictwo obywatelskie.

19. Towarzystwo Lekkoatletyczne 
„Pogoń”, nr KRS: 0000313833. Sta-
tus OPP: 18 września 2008 r. 

20. Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami „FAUNA” w Rudzie 
Śląskiej, nr KRS: 0000003109. Sta-
tus OPP: 10 września 2004 r. Cele sta-
tutowe: opieka nad bezdomnymi zwie-
rzętami poprzez prowadzenie 
schroniska i pogotowia interwencyjne-
go; edukacja ekologiczna i humanitar-
na; działania na rzecz zwierząt wolno 
i dziko żyjących.

21. Uczniowski Klub Sportowy 
„Floret – Ruda Śląska”. nr KRS: 
0000312817. Status OPP: 9 września 
2008 r.
II. KOŚCIELNE OSOBY PRAWNE

1. Dom Pomocy Społecznej dla 
Osób Przewlekle Psychicznie Cho-
rych, nr KRS: 0000335461. Status 
OPP: 24 sierpnia 2009 r. Cele: świad-
czenie usług dla osób przewlekle psy-
chicznie chorych, w tym usług opie-

kuńczych oraz wspomagających 
polegających m.in. na prowadzeniu 
warsztatów terapii zajęciowych, pod-
noszeniu sprawności i aktywizowaniu 
mieszkanek oraz ich stopniowemu 
usamodzielnianiu.

2. Dom Pomocy Społecznej Pro-
wadzony przez Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza 
w Rudzie Śląskiej, nr KRS: 
0000245275. Status OPP: 18 listopada 
2005 r. Cele statutowe: całodobowa 
opieka nad dziećmi i młodzieżą z nie-
pełnosprawnością intelektualną. Za-
spokojenie niezbędnych potrzeb byto-
wych, zdrowotnych, religijnych 
i społecznych w sposób oraz w stopniu 
umożliwiającym im godne życie.

III. TERENOWE JEDNOSTKI 
OGÓLNOPOLSKICH 

ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO

1. Caritas Archidiecezji Katowic-
kiej, numer KRS: 0000221725. Sta-
tus OPP: 16 listopada 2004 r. Cele 
statutowe: szerzenie ewangelicznej za-
sady służby bliźniemu będącemu 
w potrzebie w oparciu o naukę Ko-
ścioła; wszechstronna działalność cha-
rytatywna.

2. Chrześcijańska Służba Charyta-
tywna, numer KRS 0000220518. Sta-
tus OPP: 27 października 2004 r. Cele 
statutowe: upowszechnianie chrześci-
jańskiej dobroczynności, popularyzacja 
postaw prozdrowotnych i parorodzin-
nych oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym oraz upowszechnianie za-
sad chrześcijańskiego etosu pracy.

3. Olimpiady Specjalne Polska, 
numer KRS:  0000190280. Status 
OPP: 23 lutego 2005 r. Cele statutowe: 
organizowanie całorocznego cyklu 
treningów i zawodów sportowych 

w różnych dyscyplinach olimpijskich 
dla dzieci i dorosłych z niepełnospraw-
nością intelektualną, zapewnienie im 
możliwości rozwijania sprawności fi -
zycznej, indywidualnych uzdolnień, 
demonstrowania odwagi, doświadcza-
nia radości, przyjaźni oraz dzielenia 
się tym wszystkim ze swoimi rodzina-
mi, zawodnikami Olimpiad Specjal-
nych, a także społecznością lokalną.

4. Polski Czerwony Krzyż, numer 
KRS: 0000225587. Status OPP: 24 
stycznia 2005 r. Cele statutowe: ochro-
na życia i zdrowia, zapewnienie po-
szanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza 
podczas konfl iktów zbrojnych i w in-
nych krytycznych sytuacjach, praca na 
rzecz zapobiegania chorobom i rozwi-
janie pomocy społecznej.

5. Polski Związek Filatelistów, nu-
mer KRS:  0000201405. Status OPP: 
8 września 2005 r. Cele statutowe: or-
ganizacja wystaw konkursowych 
(międzynarodowych, krajowych, okrę-
gowych), pokazów i wernisaży fi lateli-
stycznych w muzeach oraz placów-
kach kulturalnych i oświatowych. 
Promocja miasta i jego wybitnych 
mieszkańców za pośrednictwem wy-
dawnictw pocztowo- fi latelistycznych.

6. Polski Związek Niewidomych 
Okręg Śląski PZN, numer KRS:  
0000012847. Status OPP: 5 kwietnia 
2005 r. Cele statutowe: zrzeszenie 
osób niewidomych i słabo widzących 
w celu ich społecznej integracji, kom-
pleksowej rehabilitacji. Zaspokajanie 
potrzeb kulturalnych i oświatowych.

7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Śląski Oddział Regionalny, numer 
KRS:  0000131323. Status OPP: 20 
kwietnia 2004 r. Cele statutowe: dzia-
łania na rzecz dzieci potrzebujących 
pomocy, przede wszystkim z rodzin 

ubogich, a także przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych; troska o wszech-
stronny rozwój dziecka.

8. Związek Górnośląski, nr KRS 
0000030109. Status OPP: 17 czerwca 
2009 r. Cele statutowe: obrona warto-
ści kulturowych i cywilizacyjnych 
Górnego Śląska, powstałych na grun-
cie chrześcijańskim; dążenie do roz-
woju mieszkańców regionu; działal-
ność wydawnicza, kulturalna, 
naukowa, socjalna i charytatywna 
oraz praca z młodzieżą.

9. Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska, numer KRS 
0000273051. Status OPP: 16 lutego 
2004 r. Cele statutowe: tworzenie wa-
runków do wszechstronnego rozwoju 
człowieka oraz do nawiązywania 
i utrwalania więzi międzyludzkich, 
umacnianie przywiązania do wartości 
oraz wiedzy o przyrodzie; organizacja 
obozów, kolonii, rajdów, biwaków, za-
jęć pozalekcyjnych dla dzieci i mło-
dzieży.

10. Związek Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych, numer KRS 
0000106108. Status OPP: 31 maja 
2005 r. Cele statutowe: popularyzowa-
nie i utrwalanie w pamięci społecznej 
dziejów walk niepodległościowych, 
udział w procesie wychowania mło-
dzieży w duchu patriotyzmu i obywa-
telskiego oddania Ojczyźnie oraz dzia-
łanie na rzecz opieki nad miejscami 
pamięci narodowej.

11. Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
numer KRS: 0000116212. Status OPP: 
14 września 2004 r.  Cele statutowe: za-
pobieganie pożarom oraz współdziała-
nie w tym zakresie z Państwową Strażą 
Pożarną, organami samorządowymi 

Zgodnie z ustawą o działalności 
pożytku publicznego i o wolontaria-
cie z 24 kwietnia 2003 r. osoba fi -
zyczna może pomniejszyć swój po-
datek dochodowy wynikający 
z zeznania rocznego (PIT 36 i PIT 37) 
o kwotę stanowiącą 1% podatku 
należnego, przekazując w ten spo-
sób określoną sumę na rzecz wy-
branej organizacji pożytku publicz-
nego (OPP).

JAK TO ZROBIĆ? 
Dokonać wyboru organizacji, 1. 
której chcemy przekazać 1% na-
szego podatku. Organizację na-
leży wybrać z listy opublikowa-
nej na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej: 
http://www.mpips.gov.pl/bip/
wykaz-organizacji-pozytku-
publicznego 
Wypełnić formularz PIT i po ob-2. 
liczeniu wpisać wysokość należ-
nego podatku za rok 2013. 
Obliczyć, ile wynosi 1% od ww. 3. 
sumy i wynik, odrzucając grosze 
wpisać w odpowiednią rubrykę 
formularza podatkowego.
Podatnik nie wpłaca już kwoty 4. 
1% samodzielnie na konto orga-
nizacji. Pieniądze przekaże za 
nas urząd skarbowy. 
Podatnik w składanym przez sie-5. 
bie zeznaniu podatkowym może 
podać dodatkowe informacje, 
które w jego ocenie mogą mieć 
wpływ na dystrybucję środków 
gromadzonych przez organizację 
pożytku publicznego (np. na 
konkretny cel).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2013

i innymi podmiotami, udział w akcjach 
ratowniczych przeprowadzanych w cza-
sie pożaru, zagrożeń ekologicznych 
związanych z ochroną środowiska oraz 
innych klęsk i zdarzeń, informowanie 
ludności o istniejących zagrożeniach 
pożarowych i ekologicznych oraz spo-
sobach ochrony przed nimi.

IV. ORGANIZACJE SPOZA 
MIASTA DZIAŁAJĄCE 

NA RZECZ MIESZKAŃCÓW 
RUDY ŚLĄSKIEJ

1. Regionalna Fundacja Pomocy 
Niewidomym, nr KRS: 0000018926. 
Status OPP: 5 sierpnia 2005 r. Cele 
statutowe: rehabilitacja lecznicza, 
społeczna i zawodowa, działalność 
edukacyjna dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych niewidomych i niedowidzą-
cych ze sprzężoną niepełnosprawno-
ścią.

2. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zamku w Chudowie „Castellum”, 
nr KRS: 0000205632. Status OPP: 2 
lipca 2004 r. Cele statutowe: ochrona 
i popularyzacja dziedzictwa kulturo-
wego ze szczególnym uwzględnieniem 
obiektów zabytkowych pod opieką 
Fundacji „Zamek Chudów”, w tym 
zamku w Chudowie oraz pozostałości 
zamku i domu Karola Goduli w Ru-
dzie Śląskiej; wspieranie Fundacji 
,,Zamek Chudów” w akcjach kultural-
nych i edukacyjnych.

3. Związek Stowarzyszeń – Śląski 
Bank Żywności, nr KRS: 
0000058731. Status OPP: 10 września 
2009 r. Cele statutowe: działalność do-
broczynna polegająca na przeciwdzia-
łaniu marnotrawienia żywności, 
zmniejszaniu obszarów niedożywienia 
i głodu, łagodzeniu skutków ubóstwa 
bezdomnych i rodzin wychowujących 
dzieci.

Ruda Roku 2014 – Estera Brożek – już zdecydowała na co 
przekaże swój 1%. Foto: Ilona Szyja



WOKÓŁ NAS

Basen po remoncie aby wykonać prace naprawcze muszą 
upłynąć trzy lata, w trakcie których te-
ren nie wykazuje żadnych ruchów. Dłu-
go wyczekiwany remont ruszył z koń-
cem sierpnia. W miniony poniedziałek 
ponownie oddano obiekt do użytku.

– Od wakacji ubiegłego roku trwały 
prace remontowe na basenie krytym 
w Kochłowicach. W związku ze szkoda-
mi górniczymi Kompania Węglowa 
przeprowadziła remont polegający na 
wypoziomowaniu niecki basenowej. 
Basen obecnie jest czynny codziennie 
od 6.00 - 22.00, a w niedzielę od 8.00 - 
22.00. Prócz kąpieli można wziąć udział 
w zajęciach aerobiku w wodzie oraz  
w zajęciach nauki pływania indywidu-
alnej i grupowej oraz gimnastyki korek-
cyjnej – mówi Aleksandra Poloczek, 
zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Rudzie Ślą-
skiej.

Z otwarcia basenu w szczególności 
ucieszą się uczniowie, którzy w tym 
okresie byli zmuszeni do korzystania 
z obiektu znajdującego się w Nowym 
Bytomiu.  Sandra Hajduk

Pomoc Rudzkiego Towarzystwa 
Przyjaciół Drzew dla sierocińca 
w Indiach trwa. Po ubiegłorocznej 
akcji pomocy dla całej placówki   
z szansy adopcji na odległość zdecy-
dował się skorzystać prezes RTPD – 
Adam Podgórski.

– Gdy zdecydowaliśmy się z żoną 
na ,,adopcję serca” nie mieliśmy 
sprecyzowanych wymagań co do 
dziecka, któremu chcemy pomóc. 
Wybraliśmy dziewczynkę, która bar-
dzo chciała się uczyć – tłumaczy 
Adam Podgórski, prezes RTPD. – To 
jest nieprawdopodobne w jakim ubó-
stwie żyją tam dzieci. Kwota 20 do-
larów miesięcznie, która nam nie 
wydaje się aż tak duża, tam jest 
w stanie w dużym stopniu poprawić 

byt tych dzieci – dodaje. Dzięki po-
mocy Adama Podgórskiego, dwuna-
stoletnia Preethi z sierocińca w Vel-
latur otrzyma między innymi jedze-
nie, odzież oraz materiały naukowe. 
W ubiegłym roku sierociniec wsparli 
wszyscy członkowie Rudzkiego To-
warzystwa Przyjaciół Drzew.

– Dzięki uzbieranym pieniądzom 
udało się kupić 170 zestawów skła-
dających się z koca, talerza i kubka. 
Hojność osób, które włączyły się do 
akcji sprawiła, że mogliśmy także 
sfinansować budowę trzech łazienek 
i trzech toalet dla dzieci oraz zakup 
generatora prądu – pisał w liście do 
RTPD inicjator wsparcia Michał 
Braun.

 Robert Połzoń

RTPD bez granic

Szkody górnicze – to one spowo-
dowały, że basen kryty znajdujący 
się przy ulicy Oświęcimskiej w Ko-
chłowicach wymagał remontu. Ten 
rozpoczęto jeszcze w ubiegłym roku. 
Od poniedziałku ponownie można 
w tym miejscu zażywać wodnych 
kąpieli. 

Z powodu prowadzonej w tamtym 
rejonie eksploatacji wydobywczej 
przez kopalnię „Halemba-Wirek” do-
szło do przechylenia niecki basenowej. 
Od 2009 roku kopalnia nie prowadzi 
już w tym rejonie eksploatacji. Na re-
mont pływalni trzeba jednak było po-
czekać, gdyż kopalnia przyjmuje, że 

REKLAMA

W listopadzie Towarzystwo otrzymało osobiste podziękowanie od dzieci.  Foto: arch.

Wędkarskie zaopatrzenie

Salon wędkarski „Okoń” w sobotę 
(8.02.) stał się mekką pasjonatów 
wędkarstwa karpiowego. Po raz pią-
ty odbyły się tam Targi Karpiowe, na 
których miłośnicy rybnych przygód 
mogli pogłębić swoją wiedzę hobby-
styczną oraz zakupić nowy sprzęt. – 
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Wystawcy chętnie służyli pomocą zainteresowanym osobom.  Foto: RP 

Takie targi mają na celu przybliżenie 
ludziom wędkarstwa karpiowego. 
Każdy, kto tu przybędzie, otrzyma 
fachowe porady związane z tym za-
gadnieniem. Wszyscy zainteresowa-
ni mogą się tu spotkać  i powymie-
niać doświadczeniami – tłumaczył 

organizator Grzegorz Pawlicki 
 – Z roku na rok coraz więcej wędka-
rzy nas odwiedza. Jest też z nami co-
raz więcej wystawców.  To jedna z 
największych tego typu imprez na 
Śląsku – dodał.

Wśród wystawców znalazły się 
renomowane firmy wędkarskie. Na 
odwiedzających czekały  także 
atrakcyjne rabaty i losowania na-
gród.  

– Dobrze jest obejrzeć nowy 
sprzęt i dowiedzieć się trochę o no-
winkach wędkarskich. Z informacja-
mi nie ma żadnego problemu, wy-
starczy podejść pod jakieś stanowi-
sko i od razu znajdzie się ktoś, kto 
chce nam pomóc – mówił Antoni 
Głowacz, obecny na targach prezes 
Stowarzyszenia Wędkarskiego 
KARP Ruda Śląska.

– Każdy znajdzie tutaj coś dla sie-
bie, niezależnie od tego czy jest pro-
fesjonalistą, czy dopiero zaczyna 
przygodę z wędką – podkreślał pan 
Marek, uczestnik Targów Karpio-
wych. Robert Połzoń

– Korzystając z Internetu trzeba 
pamiętać o tym, żeby nie dawać niko-
mu swoich danych i uważać na to, 
żeby do komputera nie wkradł się wi-
rus – tłumaczyła Magdalena Hadam 
z SP nr 8. Dziewczynka podobnie jak 
63 innych uczniów rudzkich szkół 
podstawowych wzięła udział w II 
edycji konkursu „Bezpieczny Inter-
net”. W piątek, 7 lutego, w Szkole 
Podstawowej nr 20 wyróżniono auto-
rów najciekawszych prac. Praca 
Magdy została oceniona najwyżej 
z nadesłanych.

– Na jednej stronie kartki naryso-
wałam w programie komputerowym 
człowieka pływającego na myszce. 
Podpisałam to hasłem „Serfuj bez-
piecznie”. Na drugiej połówce kartki 

były ciemne kolory tworzące wir. 
Podpisane to było hasłem „Nie daj 
się wciągnąć w wir Internetu” – opi-
sywała dziewczynka. – Ja nieczęsto 
siedzę przy komputerze, więc jestem 
zaskoczona, że udało mi się wygrać 
– dodała. A poziom prac był wysoki. 
– Prac było w tym roku dużo, a ich 
poziom rzeczywiście był bardzo wy-
soki. Dzieci wykazały się ogromną 
pomysłowością i zaangażowaniem – 
mówiła Olga Wieloch, członek jury.

– Z roku na rok świadomość dzieci 
odnośnie niebezpieczeństw czyhają-
cych w sieci jest coraz większa, a to 
jest w tym konkursie najważniejsze – 
podkreślała Katarzyna Szuba, dyrek-
tor SP nr 20. Pełna lista laureatów na 
www.wiadomoscirudzkie.pl. SH

Bezpieczny Internet

Uczniowie SP nr 20 uświetnili rozdanie nagród przedstawieniem o niebezpieczeństwach czyhających w In-
ternecie. Foto: SH

W poniedziałek wieczorem basen ponownie oddany do użytku. Foto: SH
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA LUTY
„Ludzie marnują dni, tygodnie, 

miesiące, lata – gdy nagle okazuje 
się, że zostało tylko  

parę sekund życia....”
przysłowie polskie
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W nowym roku mamy silne po-
stanowienie, żeby oprócz tak wielu 
informacji, które podawane są we 
wszystkich mediach, a więc i na na-
szej stronie, postawić również na 
rozrywkę. Przez długi czas prawie 
na każdej naszej stronie ukazywała 
się „Krzyżówka Spółdzielcy”, któ-
ra cieszyła się naprawdę dużym po-
wodzeniem.

Mamy nadzieję, że uda nam się 
wrócić do tej miłej tradycji. Jak za-
wsze na zwycięzców czekają na-
grody książkowe.

Dziękujemy za zainteresowanie 
i zapraszamy do rozwiązywania.

POZIOMO: 1A. Szkodzi zdro-
wiu. 1K. Przyjmuje się ją w koście-
le. 2G. Dziecko koła. 3A. Zamieć 
śnieżna – po góralsku. 3K. Dzieci 
rękawów. 4G. Bohaterka „Seksmi-
sji”. 5A. Żargonowo – uczenie się 
na pamięć. 5K. Region w zach. 

Włoszech – z błędem. 6G. Imain – 
wspak. 7A. Dziecko z nieprawego 
łoża. 7K. Do zapisywania z „ko”. 
9A. Akcesoria dobrej zabawy. 9J. 
Plan + tran. 11A. Zaczątek czegoś 
lub koszyk do huśtania. 11K. Ryba 
dla kłamcy. 12G. Rodzaj klocków. 
13A. Rodzaj modlitwy. 13K. Po-
trawka dla niemowlęcia + „j”. 14G. 
Rodzaj tańca. 15A. Ważny dla pisa-
rza. 15K. Rzymski mówca z „s”. 
16G. Długi, wąski pas zaoranego 
pola. 17A. Uzupełniają sędziego. 
17K. Nie kaczy, nie kurzy.

PIONOWO: A1. Dziura w lo-
dzie bez „l”. A11. Psuje swój za-
wód. B7. Hiszpański przyjaciel. 
C1. Bufon, pajac. C11. Utwór sce-
niczny o cechach farsy. D7. „3”. 
E1. Sama widziała. E11. Produkt 
Litwowinu – Bohnkamp. F7. Łowi 
ryby. G1. Zdrowy, naturalny kraj. 
G11. Imię męskie z „A”. I1. Zapał 
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Krzyżówka Spółdzielcy

HASŁO: MYŚL H. JACKSON BROWN, JR.

lub wdowiec. I10. Jednorazowa po-
moc pieniężna. K1. Mały kamień 
szlachetny. K11. Niosący pomoc. 
L7. Ssak z rodziny żyrafowatych. 
Ł1. Smaczny włoski węglowodan. 
Ł11. Salicyl z błędem. M7. Miasto 
w Polsce – wspak. N1. Wskazy-
wacz. N11. Oiparec – wspak. O7. 
Zwyczaj ludowy w poniedziałek. 
wielkanocny. P1. Towarzystwo 
ochrony nad zwierzętami. P11. 
Zbyt jasny.

Rozwiązanie – hasło, myśl H.
Jackson Brown Jr. – z dopiskiem 
„Krzyżówka Spółdzielcy” i ze swo-
im adresem prosimy przesłać lub 
składać w terminie do 5 lutego 2014 
r. na adres: Rudzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Dział Organizacji  
i Samorządu, 41-700 Ruda Śl. 1, ul. 
Magazynowa 12. Do rozlosowania 
są nagrody książkowe.

Życzymy prawidłowych rozwią-
zań i szczęścia w losowaniu nagro-
dy.

Już po feriach, po wypoczynku, po „labie”. Cóż więc pozostało? Ano, 
pozostało pójść do szkoły. I tak się oczywiście, jak zawsze,  stało. Ale wła-
śnie,  nie jak zawsze – bo inaczej niż przed feriami, dzieci i młodzież po-
wróciły do swych obowiązków wyluzowane, wypoczęte, po wielu pięk-
nych przeżyciach, ze wspomnieniami wspaniałych chwil spędzonych 
w gronie rówieśników. Mamy nadzieję, że takich pięknych chwil dostar-
czyły ferie spędzone w naszych placówkach kulturalnych. Oferta była 
urozmaicona i chyba dla wielu niezła, bo frekwencja przerosła nasze ocze-
kiwania. Liczba uczestników była naprawdę rekordowa. Bardzo nas to cie-
szy, dodaje animuszu i potwierdza stanowisko, że działalność placówek 
kultury RSM jest naprawdę potrzebna. Bo rzeczywiście wiele się działo. 
Gry, zabawy,  kręgle, tańce, konkursy, zabawy w plenerze, miniplayback 
show, wyjazdy do teatru, do kina, pogadanki, dyskoteki. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Godna podkreślenia była wielka atrakcja zorganizowana 
przez ODK „Neptun” – wizyta w kopalni cukierków „Hanys” w Katowi-
cach. Naprawdę strzał w dziesiątkę. Proszę sami zobaczyć! Tak trzymać!

Rudzka Spółdzielnia MieSzkanioWa 
z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 41-700

ul. Magazynowa 12 zaprasza uprawnione firmy do składania ofert na:

Badanie i ocenę sprawozdania finansowego  za rok 2014. 
Planowany termin badania od  15.03.2015  do 15.04. 2015 r. 
Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 01.04.2014 r. 
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni (pokój 213).
Oferta zawierać powinna:

Numer ewidencyjny podmiotu badającego.1. 
Planowany koszt badania.2. 
Krótką charakterystykę firmy.3. 

Wyboru oferty dokona Walne Zgromadzenie Członków.

Koniec Akcji „Zima” Rozstrzygnięcie świąteczno-noworocznego 
konkursu Bałwanka Eresemka 

Od kilku już lat RSM organizuje 
Świąteczno-Noworoczny konkurs 
Bałwanka Eresemka i od tego czasu 
cieszy się ogromnym powodze-
niem. Tak samo stało się w tym 
roku, z uwagą śledziliśmy spływa-
jące  rozwiązania. Bardzo się cie-
szymy, gdy  tak wielu Czytelników 
przysyła kartki z rozwiązaniami.

W dniu 23.01.2014 r. komisja 
RSM przystąpiła do losowania  
zwycięzcy  konkursu. Z wielką 
ochotą zabrała się do pracy. Spraw-
dziła wszystkie rozwiązania, zamie-
szała w pudełku z  nadesłanymi 
kartkami z prawidłowymi odpowie-
dziami, aż wreszcie wyciągnęła 
kartkę szczęśliwego zwycięzcy – 
zdobywcy nagrody głównej – sprzę-
tu AGD.

Okazała się nim Jolanta Wojta-
ła z Bykowiny. Hasło konkursowe 
brzmiało: „Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia odpoczynku od co-
dziennych obowiązków, miłych  
spotkań w rodzinnym gronie, 
moc prezentów, zdrowia, radości 

i wszelkiej pomyślności.” Skoro 
konkurs cieszy się takim powodze-
niem, to zostały rozlosowane  jesz-
cze dwie nagrody pocieszenia 
w postaci książek dla biorących 
udział w konkursie. Otrzymują je 
Henryk Beruda z Wirku i Henryk 
Smandek z Kochłowic.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu za zainteresowanie 
i udział. Zapraszamy do nas ponow-
nie, do zobaczenia w grudniu tego 
roku. 

Nagrody dla zwycięzców są do 
odbioru w Dziale Organizacji i Sa-
morządu  w budynku Dyrekcji 
RSM w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. 
Magazynowej 12, (pokój nr 214), 
codziennie w godz. od 9.00 do 
12.00. Jeżeli zwycięzcy konkursu 
nie mogą przybyć do Spółdzielni, 
prosimy o zawiadomienie telefo-
niczne, wtedy nagrody prześle-
my pocztą. Podajemy nr telefonu 
– 32 248-24-11 wew. 239, 219. 
Gratulujemy wygranej i zapra-
szamy.
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Poziomo: 1 – cieśnina między wy-
spami Wolin i Uznam, 5 – zasłona, 8 – 
wężyk, znak zmiękczenia głoski, 9 – 
obraz w cerkwi, 11 – gatunek nietope-
rza, 12 – kwiecista mowa, 15 – pot. 
ziółko, gagatek, 17 – szkło z domieszką 
ołowiu, 20 – nabiał, 21 – organizacja 
polityczna, 24 – martwica krzemionko-
wa, 25 – samica kuropatwy, przepiórki, 
28 – cierń, 29 – wulkan na Wyżynie Ar-
meńskiej, 32 – rak morski, 33 – miasto 
w Rosji nad M. Czarnym, 36 – przepły-
wa przez Londyn, 39 – żona mahara-
dży, 42 – cudotwórca u Indian, 43 – 
biały w kinie, 45 – muślin bawełniany, 
46 – prądnica, 47 – jednostka podziału 
terytorialnego w Mongolii. 

Pionowo: 1 – osada dyszla, 2 – 
w mitologii greckiej żona Atamasa, 3 
– ozdoba tałesu. 4 – kłoda, 5 – używka, 
6 – treść, osnowa, 7 – stan upadku, 10 
– muzyczny zespół 9-osobowy, 13 – 
w mitologii irańskiej uosobienie nieba, 

14 – tatarska niewola, 16 – w mitologii 
słowiańskiej bogini wiosny, 17 – pod-
wodny wykrywacz, 18 – okręg, rejon, 
19 – symbol nazwy, 21 – pas skoszonej 
trawy, 22 – używa go rytownik, 23 – 
rwa kulszowa, 26 – wojsko, 27 – nie-
jedna w talii, 30 – myszoryjek, 31 – pi-
sarz żydowski, 34 – tarapaty, 35 – pla-
ma na honorze, 37 – imię żeńskie, 38 
– ryba z kolcem jadowym, 40 – gimna-
styczna, górska, 41 – kant, brzeg, 44 – 
Cygan. 

Hasło krzyżówki nr 48 brzmiało: 
Brak to znak ze znakiem minus. Na-
grodę otrzymuje Elżbieta Kowalska 
z  Rudy Śl. Po odbiór nagrody zapra-
szamy do redakcji. Po odbiór nagrody 
– kuponu o wartości 50 złotych, który 
jest do zrealizowania w firmie handlo-
wej „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 otrzy-

Baran – Nie rezygnuj teraz z swo-
ich planów, odważnie mów o potrze-
bach i dąż do realizacji celów. W miło-
ści również się nie poddawaj, jeszcze 
nie wszystko stracone. Rozmowa wiele 
wyjaśni.

Byk – Czas sprzyja wybaczaniu i roz-
mowom. Jeśli jest ktoś, kto Cię zawiódł 
lub skrzywdził, wysłuchaj co ma do po-
wiedzenia, może się okazać że Twój osąd 
był zbyt surowy. 

Bliźnięta – Jeśli czujesz się wykorzy-
stywany, właśnie teraz porozmawiaj  
o swoich odczuciach. Szczerość się opła-
ci, a druga strona zrozumie, że zbyt wiele 
od Ciebie żąda. Nie bój się poruszać tego 
tematu czy to w pracy, czy w uczuciach.

Rak – Poczujesz wiarę w lepsze jutro, 
dzięki czemu łatwiej będzie Ci przezwy-
ciężyć trudności, a tydzień minie w pozy-
tywnej aurze. Raki z pierwszej dekady 
znaku mogą się zakochać – i to tak na po-
ważnie.

Lew – Tydzień sprzyja pozbywaniu 
się nałogów i uzależnień. Jeśli chcesz 
rzucić palenie lub zrzucić kilka kilogra-
mów, to jest właśnie odpowiedni mo-
ment, by zacząć walkę i zadbać o swą 
duszę i ciało.

Panna – Przypilnuj, by wszystkie zło-
żone przez Ciebie obietnice zostały speł-
nione. Nie bierz na siebie więcej nowych 
obowiązków, możesz z wszystkim sama 
nie dać rady. Zapisuj wszystko w kalen-
darzu.

Waga – Postaraj się wszystkie swoje 
sprawy załatwić osobiście, wówczas 
wzbudzisz zaufanie i przychylność kon-
trahentów. Pojawi się możliwość zarobie-
nia dodatkowej gotówki. 

Skorpion – Rozwijaj się towarzysko, 
każda napotkana osoba stanie się dla Cie-
bie lustrem i nauczycielem. Możesz w ten 
sposób dowiedzieć się czegoś ważnego 
o sobie, na co dotychczas nie zwracałeś 
uwagi. 

Strzelec – Jeśli czujesz pustkę, spró-
buj zajrzeć w głąb siebie i zadbaj o swą 
duszę, o to, czego tak naprawdę pra-
gniesz. Pamiętaj by nie lekceważyć tych 
potrzeb – nie samym chlebem człowiek 
żyje. 

Koziorożec – Staną się dla Ciebie 
ważne sprawy związane z pozycją, pie-
niędzmi i realizowaniem własnych ambi-
cji. To, co już osiągnąłeś przestanie Ci 
wystarczać, zaczniesz planować nowe 
cele, by bardziej polepszyć swój status.

Wodnik – Możesz uwolnić się od nie-
wygodnych relacji z ludźmi, którzy Ci 
szkodzą. Nie bój się wprowadzać zmian 
w życie i walczyć o swoje. W uczuciach 
może wydarzyć się coś, co Cię pozytyw-
nie zaskoczy.

Ryby – Pamiętaj, że w miłości nie tyl-
ko liczą się uczucia, ale i codzienne gesty, 
zaufanie i wspólne budowanie przyszło-
ści. Rozmawiaj ze swoim partnerem, 
a wasz związek znów będzie idealny.

Salon Wróżb 
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska 
(Halemba)
Wróżka 
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

ZŁOTE GODY

Aniela i Józef Jansowie.

Elżbieta i Eryk Fitykowie.

Łucja i Maksymilian Pytelowie.

Róża i Jan Kurkowie.

Teresa i Wiesław Włodarczykowie.

Barbara Blucha z prezydent Grażyną Dziedzic.

Ewelina i Horst Goreccy.

Maria i Andrzej Małyskowie.

Stanisława i Marian Pluczakowie.

Urszula i Bernard Kaszubowie.

Beata i Zbigniew Wężowie.

Krystyna i Sylwester Pyrskałowie.

Maria i Hubert Baerowie.

Stefania i Henryk Gliwkowie.

Waltrauda i Tadeusz Węgrzykowie.

Dorota i Werner Budni.

Krystyna i Tadeusz Dudowie.

Renata i Maksymilian Heriszowie.

Stefania i Jerzy Wieczorkowie.

Zofia i Andrzej Nowosielscy.

31 stycznia w Ośrodku Świętej Elżbiety w Rudzie odbyła się uroczystość złotych godów. Serdecznie gratulujemy Jubilatom.

6

ma jedna osoba spośród tych, które 
nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda 
Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które 

jest rozwiązaniem krzyżówki. Na roz-
wiązania czekamy do dwóch tygodni 
od daty zamieszczenia konkursu.
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ODKUWKI ALUMINIOWE TO PRECYZJA, LEKKOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ
Firma LEIBER-POLAND zajmuje się kuciem matrycowym i obróbką mechaniczną alumi-

nium. Nasi klienci to znane fi rmy branży samochodowej, lotniczej, producenci pojazdów szy-
nowych, rowerów, motocykli, sprzętu AGD, elektroniki, energetyki, sprzętu medycznego.

Jakość naszych produktów, poparta systemem ISOTS 16949:2009, to gwarancja zado-
wolenia naszych klientów, które jest dla LEIBER Poland najlepszą referencją.

LEIBER-POLAND Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska
e-mail: info@leiber.com,  www.leiber.com
Masz wykształcenie lub doświadczenie techniczne? 
Chcesz dołączyć do naszego zespołu? 
Wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@leiber.com
Preferujemy osoby ze znajomością języka niemieckiego
CZEKAMY RÓWNIEŻ NA APLIKACJE NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO 
– TYLKO OSOBY ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

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

DYSPONUJEMY WŁASNYM 

TRANSPORTEM!

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

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
w w w . h m b u d . p l

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

Panu Andrzejowi Piotrowskiemu
Naczelnikowi Kancelarii Rady Miasta

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia po śmierci 

MATKI
składa

Jarosław Wieszołek 
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska wraz z Radnymi

Panu Andrzejowi Piotrowskiemu wraz z Rodziną,
Naczelnikowi Kancelarii Rady Miasta

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach 

po śmierci

MATKI
składają

pracownicy Kancelarii Rady Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Panu Andrzejowi Piotrowskiemu
naczelnikowi Kancelarii Rady Miasta

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami urzędu miasta

UWAGA – OKAZJA!
Oferujemy do sprzedaży połowę domu, 

po kapitalnym remoncie, przy ul. Wandy 8. 

Powierzchnia użytkowa wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależ-
nych wynosi 183,44 m2, w tym powierzchnia użytkowa wynosi 138,48 m2, 
udział w działce gruntu wynosi 54,09%.

Ponadto informujemy, że nabywający będzie miał możliwość dzierżawy 
na cele rekreacyjne działki gruntu oddalonej o około 60 m od nierucho-
mości przy ul. Wandy 8. 

Wszelkich informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy pokój 
nr 209 w siedzibie Spółdzielni przy ul. ks. L. Tunkla 147 w Rudzie Śląskiej, 
telefon 32 243-96-37 wew. 20, 21.

Informacje o sposobie nabycia nieruchomości oraz zdjęcia dostępne 
są w zakładce „Przetargi” na stronie internetowej Spółdzielni www.per-
spektywa.com.pl.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie GSM „Luiza” w Zabrzu przy ul.Wol-
ności 412, II piętro.

Stopa postępu ceny wynosi 2,00 zł/m². Licytanci zobowiązani są do wpłacenia wadium do dnia 26.02.2014 r. 
na konto Spółdzielni Bank Śląski o/Gliwice 89 1050 1588 1000 0002 0054 9590. 

Osoba, która wygrała przetarg, zobowiązana jest w terminie 30 dni od daty przetargu:
wpłacić wylicytowaną wartość prawa użytkowania wieczystego działki,• 
podpisać umowę kupna-sprzedaży.•   

Podane ceny zawierają podatek VAT.  
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od podpisania umowy kupna-

sprzedaży. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które nie mają zobowiązań pieniężnych wobec Spółdzielni.
Przystępujący do przetargu składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze wskazanymi w ogłoszeniu 

i regulaminie warunkami przetargu.
Regulamin przetargu jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni (Dział Członkowski, pokój 115).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania przedmiotu przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o ww. przetargu udziela Dział Czynszów – pokój 102, Dział Członkowski – pokój 115 lub tele-

fonicznie – tel. 32 278-67-12 wew. 32, 48.

L.p. Nr 
działki KW Położenie Pow.

m²

Wartość rynkowa
prawa użytkowania

wieczystego
Wadium

1. 3798/25 GL1S/00012041/4 Ruda Śl., ul. Sportowców 648 63 314,38 zł 12 700,00 zł
2. 3800/25 GL1S/00012041/4 Ruda Śl., ul. Sportowców 617 60 286,11 zł 12 700,00 zł
3. 3803/25 GL1S/00012041/4 Ruda Śl., ul. Sportowców 569 55 595,73 zł 12 700,00 zł
4. 3806/25 GL1S/00012041/4 Ruda Śl., ul. Sportowców 1001 97 805,56 zł 19 600,00 zł

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LUIZA”
z siedzibą w Zabrzu ul.Wolności 412

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nw. działek budowlanych
w pełni uzbrojonych, położonych w superatrakcyjnym miejscu.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny 

AUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOMAUTO-ZŁOM
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg
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NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)

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

508-175-863
www.stemark.pl

Felix to średniej wielkości ku-
dłaty psiak, który ma około 3 lat. 
Jest niezwykle mądry, spokojny 
i zrównoważony. Felix kocha czło-
wieka, świetnie czuje się w to-
warzystwie dzieci. Jest grzeczny, 
w pełni akceptuje inne psy. Felix 
będzie wspaniałym towarzyszem 
na długie lata. Kontakt w sprawie 
adopcji, tel. 510-268-586.

KĄCIK ADOPCYJNY

USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty miesz-
kań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty ła-
zienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-
024.

 Profesjonalne remonty łazienek, miesz-
kań, domów. Tel. 512-121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

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

 Docieplenia budynków, remonty elewa-
cji. Tel. 607-969-200.

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

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

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

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

 POŻYCZKI fi rmowe: k. podatkowa, 
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwe-
stycyjne. Dla fi rm nie wykazujących 
wszystkich przychodów, na stracie, do-
chód na oświadczenie, szybka decyzja, 
tel. 32 253-90-23, 795-406-305.

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 Gotówka do 25 000 zł bez BIK na 
oświadcz. Tel. 605-848-324.

 Pożyczki natychmiastowa wypłata bez 
BIK kom 500-255-201.

 Kredyty konsolidacyjne, pozabanko-
we, chwilówki, wysoka przyznawalność, 
tel. 888-484-868.

 Domofony, serwis RTV. Tel. 500-540-
743.

 Komputery, laptopy – naprawa, konfi -
guracja, instalacja. perkomp.pl, tel. 666-
360-136.

 Naprawa AGD. Tel. 666-360-136.

 VAN24H TRANSPORT/PRZE-
PROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-
055!

 KOSMETOLOG mobilny, KWASY 50 
– SMS: tel. 601-430-654, oddzwonimy.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profe-
sjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazie-
nek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-
057, 784-699-569.

 Usługi ogólnobudowlane oraz tapicerskie 
w domu klienta. Tel. 501-408-879, 665-007-
941.

 Transport tanio. Tel. 601-452-034.

 „REM-BUD” tynki maszynowe gip-
sowe oraz cementowo-wapienne, tel. 791-
111-370.

 Cyklinowanie KUŚMIERSKI. Tel. 501-
281-222, 32 243-30-24.

 ODDŁUŻAMY, tel. 535-553-383.

 Aż do 25.000 zł dojazd, dzwoń, tel. 
512-996-794, 516-663-600.

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

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

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

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

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 63 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Godula, jednopokojowe, 37 m2, 65 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, trzypokojowe, 62 m2, 135 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Wirek, jednopokojowe, 30 m2, 67 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 W Rudzie Śl.-Kochłowicach – NOWE 
domy szeregowe 105 m2, 265 tys., www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-
692, 605-731-250.

 Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzy-
pokojowe, 66 m2, 149 tys. GABRIEL, tel. 
607-706-692.

 N. Bytom – Dworaka, sprzedam 50 m2, 
120 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 
 Lokal do wynajęcia 70 m2. Tel. 888-625-
108.

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

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

 Do wynajęcia od zaraz M-3 Nowy Bytom 
ul. Szarotek, nowe budownictwo, 1 piętro. 
Tel. 500-017-429 po 15.00.

 Okazja Bykowina, M-2, 54 m2, 93 tys. 
VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

 Ruda 1, M-3, 49 m2, 99 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

 Halemba M-3, 48 m2, 119 tys. VestraLo-
cum.pl, tel. 600-445-053.

 Wirek M-4, 58 m2, 138 tys., VestraLo-
cum.pl, tel. 600-445-053.

 Sprzedam M-5, 70 m2. Tel. 502-393-
177.

 Wirek – sprzedam, dwupokojowe, 42 m2.  
GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Kawalerka do wynajęcia – Godula. Tel. 
513-346-980.

  Jednopokojowe, 34 m2, 64 tys., Biel-
szowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 39 m2, 75 tys., Wirek, c.o. 
miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 36 m2, 83 tys., Halemba, 
c.o. miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 45 m2, 113 tys., Kochło-
wice. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 61 m2, 130 tys., Wirek. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 65 m2 130 tys., Bykowi-
na. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

 Sprzedam dom, Kochłowice, 350 tys., 
130 m2. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 CODZIENNIE NOWE OFER-
TY TANICH MIESZKAŃ na 
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL.

 Sprzedam mieszkanie 65 m2 wraz z 
ogródkiem działkowym – Godula. Tel. 691-
377-573.

 Wynajmę lokal 137 m2 w Rudzie Ślą-
skiej 1, przy głównej ulicy. Tel. 601-
428-377.

 Sprzedam dom na działce 1000 m2, Wi-
rek, ul. Polna. Tel. 531-672-030.

 Do wynajęcia M-3. Tel. 603-534-022.

 Wynajmę umeblowaną kawalerkę w 
Goduli i na Wirku. Tel. 601-875-010.

 Sprzedam mieszkanie 54 m2 + ogródek 
działkowy 600 m2 na osiedlu Jankowskiego. 
Tel. 602-612-009.

 Do wynajęcia atrakcyjny pub pizzeria w 
Rudzie Śląskiej. Tel. 606-352-226.

 Pawilon handlowy w atrakcyjnym miej-
scu 100 m2 lub 180 m2. Tel. 606-352-226.

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

MOTORYZACJA 
 Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
 Kupię skorodowane auta, powypadko-
we, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

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

 
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 
skup samochodów wszystkich marek, ca-
łych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

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

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

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

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

PRACA
 Zatrudnię do biura rachunkowego osobę 
do prowadzenia ksiąg handlowych oraz spo-
rządzania bilansu na samodzielne stanowi-
sko. Tel. 515-191-397, 515-191-379.

 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu metalo-
wo-sanitarnego, wiek powyżej 30 lat. Tel. 
608-364-483.

 Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę paznok-
ci z doświadczeniem (min. 2 lata). Tel. 32-
240-32-08.

 Zatrudnię fryzjerkę – Godula. Tel. 603-
660-472, 32 248-19-59.

 Zatrudnię mężczyznę do prac porządko-
wych. Tel. 501-933-518 od 12.00.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 797-673-558.

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

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

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

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

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

 Prawa do akcji KOMPANII WĘ-
GLOWEJ i KATOWICKIEGO HOL-
DINGU kupię. Tel. 507-851-852.

 Kupię zegarki naręczne, kieszonkowe, 
ordery, odznaczenia, monety itp. Srebro w 
każdej postaci, militarne zdjęcia, elementy 
umundurowania, broń białą. Dojazd, gotów-
ka. Tel. 510-500-666.

 NOWO OTWARTY SKLEP Z ODZIE-
ŻĄ NOWĄ I UŻYWANĄ – Halemba, ul. 
Kuźników 2.

 Skup antyków ANTIKPOL. Tel. 883-
792-678.

MATRYMONIALNE
 Kawaler, 35 lat, 170/70, lubiący kino i 
muzykę pozna pogodną panią z dobrym gu-
stem, redkrzysztof@gmail.com.

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

Posiadłość  207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 749 m2  68 000 zł 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 763 m2   69 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
Zabrze-Makoszowy pow. 1022 m2  120 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Godula 36 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  47 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 43 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 44 m2  97 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula 48 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  90 tys. zł 
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom 62 m2  1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek 44 m2  1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 44 m2 850 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek 38 m2 1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Wirek  28 m2  900 zł/m-c 
Dom szeregowy Wirek  118 m2  2000 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5 900 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.- Nowy Bytom  37 m2  600 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych 

w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Stromej 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 22.01.2014 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1515 m2, zapisane na karcie mapy 
1, obręb Orzegów, położone w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Stromej, obejmujące stanowiące całość 
gospodarczą: działkę własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczoną numerem geodezyjnym 2984/164 
o powierzchni 469 m2 (KW nr GL1S/00013069/3) oraz prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 2947/166 o powierzchni 1046 m2 (KW nr GL1S/00022881/7) ustanowione do dnia 
5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomości własności Skarbu Państwa (działy III 
i IV ww. ksiąg wieczystych wolne są od wpisów).Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe nieruchomości fi gurują jako teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (symbol planu MW1) oraz fragmentarycznie teren zabudowy usługowej (symbol planu UP1). 
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami 
MW1 i UP1.

Zbywane nieruchomości o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta położone są w sąsiedztwie zabudowy 
usługowej, mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej; teren jest porośnięty w części drzewami oraz krzewami. 
Występuje nierówność terenu. Na terenie przedmiotowych nieruchomości zlokalizowane są pozostałości po 
wyburzonych obiektach kubaturowych. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy 
Stromej. Zjazd powinien być zlokalizowany na przedłużeniu ul. Piasecznej. W celu budowy 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. Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych 
(Dz.U. z 2013.260 j.t.), nowo sytuowane obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 
6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Stromej.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 80.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 

Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne 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 20.03.2014 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 4.000,00 
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 „wadium – ul. Stroma” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przed otwarciem przetargu przedłożą 
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie 
do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, 
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 
przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie 
podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone 
wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia 
umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się 
prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-
63.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wyka-
zu części nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Kędzierzyńskiej 
– Przy Kolei w Rudzie Śląskiej, która przydzielona zostanie w trybie 
bezprzetargowym na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas 
oznaczony na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Śląskie Media Sp. z o.o. – wydawca jedynego 
w Rudzie Śląskiej tygodnika społeczno-kulturalnego 

„Wiadomości Rudzkie” i portalu www.wiadomoscirudzkie.pl, 
ogłasza 

nabór do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
OBOWIĄZKI:
pozyskiwanie i obsługa klientów w zakresie reklamy w wydaniu drukowanym • 
tygodnika „Wiadomości Rudzkie” oraz w portalu internetowym www.wiado-
moscirudzkie.pl

KWALIFIKACJE:
doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku• 
znajomość lokalnego rynku reklamowego• 
skuteczność i samodzielność działania• 
nastawienie na osiąganie wymiernych rezultatów• 
wysoka kultura osobista, miła aparycja• 
komunikatywność i otwartość w relacjach interpersonalnych• 
wykształcenie średnie lub wyższe• 
prawo jazdy kat. B.• 

OFERUJEMY:
wynagrodzenie podstawowe + wynagrodzenie prowizyjne – uzależnione od • 
efektów sprzedaży
pracę w rozwijającym się wydawnictwie• 
dużą samodzielność pracy• 

CV oraz list motywacyjny proszę wysłać na adres 
e-mail: biuro@wiadomoscirudzkie.pl

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”. 

SĄD REJONOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
– WYDZIAŁ II KARNY WYROKIEM 

Z DNIA 31 LIPCA 2013
sygn. akt. IIK 141/13

skazał
DARIUSZA KOZYRĘ syna Anatola i Jadwigi urodzonego w dniu 
14 lutego 1969 r. w Rudzie Śląskiej za przestępstwo z art. 178a pa-
rag. 1 kk polegające na tym, iż w dniu 18 stycznia 2013 r. w Rudzie 
Śląskiej kierował samochodem osobowym marki Hyundai i30 o nr rej. 
9090GVB znajdując się w stanie nietrzeźwości – 1,84 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu, w dniu 11 lutego 2013 r. w Rudzie Śląskiej 
znajdując się w stanie nietrzeźwości – 1,63 mg/l alkoholu w wydycha-
nym powietrzu oraz w dniu 12 lutego w Rudzie Śląskiej znajdując się 
w stanie nietrzeźwości – 1,34 mg/l na jedną karę 1 roku pozbawienia 
wolności, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych w ruchu lądowym na okres 5 lat, zasądzono świadczenie 
pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Pospenitencjarnej w kwocie – 2000 zł oraz obciążono go kosztami po-
stępowania w sprawie.
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„Wiadomości Rudzkie” po raz XXI organizują plebiscyt na Najlepszego Trenera i Sportowca Roku. Do redakcji nadesłano 45 zgłoszeń. Kilka kandydatur 

dodała Komisja Plebiscytowa. Poniżej publikujemy w kolejności alfabetycznej zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że głosować 
można za pomocą SMS-ów (szczegóły wysyłania SMS-ów przy kandydatach), a także na portalu społecznościowym htt p:.//www.facebook.com/WR.
WiadomosciRudzkie. Wysyłać SMS-y i głosować na Facebooku można do 25 lutego 2014, do godz. 16.00. Od środy 12 lutego (od godz. 9.00) do wtor-
ku 18 lutego (do godz.16.00) na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl będzie można głosować na Wyróżniającego się Sportowca Amatora.

NAJLEPSZY
/NAJPOPULARNIEJSZY 

SPORTOWIEC

MACIEJ
BIAŁDYGA 
Mistrz Polski w węd-
karstwie spławiko-
wym w kategorii 

U-23, ósmy w mistrzostwach świata we 
Francji. (Chcąc oddać głos na Macieja Biał-
dygę, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
NPS.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

STEFANIA 
BŁACHNO 
Tenisistka TKS „Sla-
via” Ruda Śląska, wy-
walczyła brąz w Ogól-
nopolskim Turnieju 

Klasyfi kacyjnym Młodziczek. (Chcąc oddać 
głos na Stefanię Błachno, wyślij SMS-a na 
nr 71100 o treści NPS.2, koszt SMS-a to 1 zł 
+ 23% VAT).

MICHAŁ 
BRZOZOWSKI 
Najlepszy strzelec 
GKS Grunwald Ruda 
Śląska. (Chcąc oddać 
głos na Michała Brzo-

zowskiego, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
NPS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

KRZYSZTOF 
DUDEK
Skoczek w dal TL Po-
goń Ruda Śląska, Ha-
lowy Wicemistrz Pol-
ski Juniorów oraz Wi-

cemistrz Polski Juniorów. (Chcąc oddać głos 
na Krzysztofa Dudka, wyślij SMS-a na nr 
71100 o treści NPS.4, koszt SMS-a to 1 zł + 
23% VAT).

RAFAŁ 
FRANKE 
Bramkarz Slavii Ruda 
Śląska. (Chcąc oddać 
głos na Rafała Franke-
go, wyślij SMS-a na nr 

71100 o treści NPS.5, koszt SMS-a to 1 zł + 
23% VAT).

ADRIAN HAJDUK 
Zapaśnik ZKS SLA-
VIA Ruda Śląska, po 
raz szósty z rzędu wy-
walczył tytuł Indywi-
dualnego Mistrza Pol-

ski Seniorów w zapasach w stylu wolnym, 
uczestnik Mistrzostw Europy Seniorów 
w zapasach w stylu wolnym w Gruzji. 
(Chcąc oddać głos na Adriana Hajduka, wy-
ślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.6, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

DAMIAN 
JARCZYK
Zawodnik Rudzkiego 
Klubu Kyokushin Ka-
rate, trzeci na Mistrzo-
stwach Polski Senio-

rów oraz w Pucharze Polski Seniorów. 
(Chcąc oddać głos na Damiana Jarczyka, 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.7, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

ALEKSANDRA 
JAWOSZEK 
Akrobatka KPKS Ha-
lemba. Zdobywczyni 
złotego i srebrnego 
medalu na mistrzo-

stwach Polski. (Chcąc oddać głos na Alek-

sandrę Jawoszek, wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści NPS.8, koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT).

MICHAŁ 
KALINOWSKI 
Zapaśnik K.S. Pogoń 
Ruda Śląska, wice-
mistrz Polski Juniorów, 
uczestnik Mistrzostw 

Europy Juniorów, członek kadry narodowej. 
(Chcąc oddać głos na Michała Kalinowskie-
go, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.9, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

DAWID
KARECIŃSKI 
 Rudzianin obecnie re-
prezentuje barwy 
WKS Śląsk Wrocław, 
na LXXXIII Mistrzo-

stwach Polski zdobył brązowy medal, 
uczestnik mistrzostw świata w Budapeszcie. 
(Chcąc oddać głos na Dawida Karecińskie-
go, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
NPS.10, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

MATEUSZ 
KRZYMIŃSKI 
Zawodnik Gwiazdy 
Ruda Śląska, mistrz 
Polski w kategorii 
U18, reprezentant Pol-

ski w futsalu do lat 19. (Chcąc oddać głos na 
Mateusza Krzymińskiego, wyślij SMS-a na 
nr 71100 o treści NPS.11, koszt SMS-a to 1 
zł + 23% VAT).

ROBERT MIREK
Mistrz Polski w węd-
karstwie rzutowym ka-
detów, zdobywca trze-
ciego miejsca w Spła-
wikowych Mistrzo-

stwach Polski Kadetów. (Chcąc oddać głos na 
Roberta Mirka, wyślij SMS-a na nr 71100 o tre-
ści NPS.12, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

KRZYSZTOF 
MORAWIEC
Koszykarz, fi lar Po-
goni Ruda Śląska. 
(Chcąc oddać głos na 
Krzysztofa Morawca, 

wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.13, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

KORNELIA 
MOSKWA
Wychowanka KPKS 
Halemba, Mistrzyni 
Europy Kadetek, naj-
lepiej blokująca Mi-

strzostw Świata Kadetek. (Chcąc oddać głos 
na Kornelię Moskwę, wyślij SMS-a na nr 
71100 o treści NPS.14, koszt SMS-a to 1 zł 
+ 23% VAT).

ANNA NOCOŃ 
W ratownictwie wod-
nym odniosła liczne 
sukcesy na arenie krajo-
wej, wystartowała także
w Mistrzostwach Eu-

ropy Juniorów. (Chcąc oddać głos na Annę 
Nocoń, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
NPS.15, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

GRZEGORZ
PŁACZKOWSKI 
Mistrz Polski w Kultu-
rystyce i Fitness w ka-
tegorii męska sylwet-
ka, na mistrzostwach 

świata w tej kategorii zajął trzecie miejsce. 
(Chcąc oddać głos na Grzegorza Płaczkow-

skiego, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
NPS.16 koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT.)

KRZYSZTOF 
PŁONKA 
Zawodnik SPR Grun-
wald Ruda Śląska, lider 
defensywy. (Chcąc od-
dać głos na Krzysztofa 

Płonkę, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
NPS.17, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

KRZYSZTOF 
PŁUSA
Łącznik młyna w K. S. 
RUGBY Ruda Śląska. 
Najlepiej punktujący 
zawodnik części je-

siennej rozgrywek II ligi rugby 15-o-
sobowego sezonu 2013/2014. (Chcąc oddać 
głos na Krzysztofa Płusę, wyślij SMS-a na 
nr 71100 o treści NPS.18, koszt SMS-a to 1 
zł + 23% VAT).

MATEUSZ 
PORĘBSKI
Łucznik UKS Grot Ru-
da Śląska, Indywidual-
ny Wicemistrz Polski 
w Łucznictwie Olim-

pijskim w kategorii młodzików starszych, In-
dywidualny Mistrz Makroregionu Śląsko-
Opolskiego w kategorii młodzików starszych. 
(Chcąc oddać głos na Mateusza Porębskiego, 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.19, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

TOMASZ 
PUSTELNIK 
Zdobył wraz z druży-
ną Pogoni Ruda Śląska 
mistrzostwo Śląska 
w roczniku 2002 oraz 

wygrał Ogólnopolski Camp organizowany 
przez Marcina Gortata. (Chcąc oddać głos 
na Tomasza Pustelnika, wyślij SMS-a na nr 
71100 o treści NPS.20, koszt SMS-a to 1 zł 
+ 23%VAT).

SYLWIA SPOLJAR 
Mistrzyni Polski 
w stylu klasycznym 
na 50 m, wielokrotnie 
sięgała po tytuł mi-
strzyni Śląska, powo-

łana do kadry narodowej. (Chcąc oddać 
głos na Sylwię Spoljar, wyślij SMS-a na 
nr 71100 o treści NPS.21, koszt SMS-a to 
1 zł + 23% VAT). 

ANNA 
SZKUDLAREK
Wicemistrzyni Polski 
(srebrny medal) rugby 
7-osobowego kobiet 
z zespołem K. S. DIA-

BLICE IGLOO RUGBY Ruda Śląska, zali-
czyła 43 występy w reprezentacji Polski. 
(Chcąc oddać głos na Annę Szkudlarek, wy-
ślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.22, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ 
SPORTOWIEC SKRZAT

ALAN 
BORKOWY 
Tenisista, doszedł do 
ćwierćfi nału mistrzostw
 Śląska do lat 10, był 
także trzeci w mistrzo-

stwach Śląska do lat 12 w grze podwójnej. 
(Chcąc oddać głos na Alana Borkowego, wy-
ślij SMS-a na nr 71100 o treści SKRZAT.1, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

KACPER 
GRZEGORZYCA 
Szczypiornista, regu-
larnie startuje w lidze 
chłopców. (Chcąc od-
dać głos na Kacpra 

Grzegorzycę, wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści SKRZAT.2, koszt SMS-a to 1 zł + 
23% VAT).

PAULINA 
KAMIŃSKA 
piłkarka Gwiazdy, od 
roku podstawowa pił-
karka Kadry Śląska 
Młodziczek w piłce 

nożnej. (Chcąc oddać głos na Paulinę Kamiń-
ską, wyślij SMS-a na numer 71100 o treści 
SKRZAT.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

BARTOSZ LATO
Uczestniczył w festi-
walu koszykówki 
w Koszalinie, gdzie 
walczył z chłopcami 
o dwa lata starszymi od 

siebie. (Chcąc oddać głos na Bartosza Latę, 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści SKRZAT.4, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

ROKSANA 
MATUSIAK 
Zajęła m.in. pierwsze 
miejsce w XIV Gli-
wickim Turnieju Ka-
rate Kyokushin Dzieci 

i Młodzieży oraz drugie miejsce w Otwar-
tych Mistrzostwach Rudy Śląskiej Dzieci 
i Młodzieży w Karate Kyokushin. (Chcąc 
oddać głos na Roksanę Matusiak, wyślij 
SMS-a na nr 71100 o treści SKRZAT.5, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

JULIA NAWRAT 
W trakcie mistrzostw 
Polski juniorów młod-
szych zdobyła złoty me-
dal w trójce kobiet 
i srebrny medal w dwój-

ce kobiet. (Chcąc oddać głos na Julię Nawrat, 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści SKRZAT.6, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ 
NAUCZYCIEL 

WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO

KATARZYNA 
CZYŻ 
Nauczycielka w SP nr 6 
oraz trenerka lekko-
atletyki w TL Pogoń 
Ruda Śląska. (Chcąc 

oddać głos na Katarzynę Czyż, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści WF.1, koszt SMS-a to 
1 zł + 23% VAT).

ELŻBIETA
GARMULEWICZ 
Nauczycielka w SP nr 41 
im. Józefa Wieczorka 
oraz trenerka zapasów 
w ZKS SLAVIA Ruda 

Śląska. (Chcąc oddać głos na Elżbietę Gar-
mulewicz, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści 
WF.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

JUSTYNA 
GŁADYSZ
Nauczycielka w SP 
nr 18 im. ks. Konstan-
tego Damrota, prowa-
dzi zajęcia taneczne, 

aerobik oraz zajęcia gimnastyki artystycznej 

dla uczniów szkoły w ramach projektu „In-
dywidualizacja”. (Chcąc oddać głos na Ju-
stynę Gładysz, wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści WF.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

RAFAŁ 
FLORCZYK
Nauczyciel w Gimna-
zjum nr 7 im. Nobli-
stów Polskich oraz 
trener piłki nożnej 

w GKS Wawel Wirek i UKS Ruch Chorzów. 
(Chcąc oddać głos na Rafała Florczyka, wy-
ślij SMS-a na nr 71100 o treści WF.4, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

KAMIL 
ZIELEŹNIK
Nauczyciel w Gimna-
zjum nr 7 im. Nobli-
stów Polskich oraz 
trener piłki nożnej 

w GKS Wawel Wirek oraz w Górniku Za-
brze. (Chcąc oddać głos na Kamila Zieleźni-
ka, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WF.5, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ 
SPORTOWIEC AMATOR

PRZEMYSŁAW
BEDNAREK 
Występuje w Rudzkiej 
Amatorskiej Lidze 
Koszykówki, w druży-
nie Remaag Markus 

Reinhold Rybnik, jego współczynnik efek-
tywności gry jest na poziomie 28,13. (Chcąc 
oddać głos na Przemysława Bednarka, wy-
ślij SMS-a na nr 71100 o treści AMATOR.1, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT). 

PAWEŁ BRODA 
Gra w Rudzkiej Lidze 
Orlików w drużynie 
KM Ruda Śląska. 
Uznany w minionym 
roku królem strzelców 

I ligi. (Chcąc oddać głos na Pawła Brodę, 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści AMA-
TOR.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

PIOTR LOKWENC 
Gra w Halowej Lidze 
Piłkarskich Piątek Old 
Boys, w drużynie Irex 
Gaz, regularnie zdo-
bywa dla swojej dru-

żyny bramki. (Chcąc oddać głos na Piotra 
Lokwenca, wyślij SMS-a na nr 71100 o tre-
ści AMATOR.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT).

WOJCIECH 
SZPITOL
Zawodnik drużyny 
Rudzkiej Amatorskiej 
Ligi Siatkówki – „KA 
SPRÓBUJ Z NAMI”, 

jest najlepiej punktującym zawodnikiem ligi 
oraz najlepszym blokującym ligi. (Chcąc 
oddać głos na Wojciecha Szpitola, wyślij 
SMS-a na nr 71100 o treści AMATOR.4, 
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

Kandydatury w kategorii Najlepszy Trener: 
WŁADYSŁAW DZIURA, HENRYK 
ŚWIERC, PIOTR TOPOLSKI, MARCIN 
WIDERA, MATEUSZ NIEGOT, TO-
MASZ CICHY, MARIUSZ ŚWIER-
CZYŃSKI, DARIUSZ WYCIŚLIK, 
TEODOR WAWOCZNY, MARIAN 
TWARDOŃ, TOMASZ KLIMAS, MAR-
CIN KSIĘŻYK, JACEK DUDKA.
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Koszykówka

Wschód lepszy

Losy spotkania rozstrzygnęły się w ostatniej kwarcie. 

Wynikiem 77:54 na korzyść Wscho-
du zakończył się mecz gwiazd Rudzkiej 
Amatorskiej Ligi Koszykówki. Spotka-
nie rozegrano w niedzielę w nowoby-
tomskiej hali MOSiR-u.

Na początku pierwszej kwarty odro-
binę lepszy był Wschód, który po upły-
wie kilku minut spotkania zdołał od-
skoczyć na kilka punktów. Zachód jed-
nak dość szybko odrobił straty i później 
oba zespoły szły łeb w łeb. Wynik me-
czu rozstrzygnął się tak naprawdę 
w ostatniej kwarcie. Wtedy to więcej 
zimnej krwi zachowali zawodnicy re-
prezentujący Wschód i to oni odnieśli 
zwycięstwo. – Skuteczność w naszym 
wykonaniu była dzisiaj straszna. Cza-
sami jest tak, że jednym wychodzi a in-
nym nie. Akurat u nas tego dnia nie 
znalazł się nikt, kto byłby w stanie po-
ciągnąć grę i zasłużone zwycięstwo od-
nieśli rywale – tłumaczył  porażkę Ra-
fał Janik, trener Zachodu. I trudno się 
było z nim nie zgodzić. Jak pokazały 
statystyki, jego zawodnicy, chociaż od-

Nie weszli dobrze w mecz 
z MKKS-em Rybnik koszykarze 
Pogoni Ruda Śląska. Jednak po 
wyrównanej pierwszej kwarcie 
kontrolę na parkiecie przejęli go-
spodarze i utrzymali ją do samego 
końca, by ostatecznie wygrać 
84:55.

Obie drużyny rozpoczęły mecz 
dość chaotycznie. Żadna ze stron 
przez bardzo długi czas nie potra-
fiła wejść w dobry rytm gry. Mi-
mo, iż pod koniec pierwszej kwar-
ty dobrą skutecznością popisywał 
się Paweł Mol, to rudzianie po tej 
części gry przegrywali 15:17.

– Po pierwszej kwarcie mecz 
ułożył się nam tak jak tego chcie-
liśmy. W kontekście całego spo-
tkania zatem oceniam nasz wy-
stęp bardzo pozytywnie. W meczu 
mieli okazję zagrać wszyscy za-
wodnicy – tłumaczył Marcin Cy-
ran, trener Pogoni Ruda Śląska. 
– Spodziewaliśmy się, że prze-

ciwnicy będą często rzucać za 
trzy punkty. Nasze prognozy 
w tym meczu jednak się nie 
sprawdziły – dodał.

Później kibice zebrani w nowo-
bytomskiej hali MOSiR-u mogli 
zobaczyć gospodarzy z dobrej 
strony. Solidna gra podopiecznych 
Marcina Cyrana sprawiła, że za-
wodnicy MKKS-u Rybnik, by wy-
grać, musieliby w ostatniej kwar-
cie odrobić stratę 21 punktów.

Obyło się jednak bez niespo-
dzianki. Kolejne skutecznie roz-
grywane akcje dały Pogoni pewne 
– 29-punktowe zwycięstwo.

– Mecz był pod naszą kontrolą. 
Takie spotkania są potrzebne, po-
nieważ trener może pozwolić każ-
demu pokazać się na parkiecie. 
Dla mnie ten mecz w pewien  
sposób był przełomowy, bo dosta-
łem szansę dłuższej gry – mówił 
Mateusz Bobrowski, zawodnik 
Pogoni.

dali 71 rzutów, to celne były tylko 24 
z nich. – Mecz przez pierwsze trzy 
kwarty był wyrównany. Poziom spotka-
nia był rzeczywiście wysoki, chłopcy 
zagrali na poważnie. Cieszę się, że wy-
graliśmy. To daje satysfakcję – mówił 
po spotkaniu Tomasz Domański, trener 
Wschodu, którego zawodnicy sięgnęli 
po indywidualne wyróżnienia. Tytuł 
MVP powędrował do Roberta Białkow-
skiego, który zaliczył 12 zbiórek i zdo-
był 11 punktów. Konkurs rzutów za 
trzy punkty wygrał Marcin Palicki. 
W rzutach z połowy natomiast najlep-
szy okazał się być Marcin Bryjak.

Wschód: Białkowski 11, Chamera 
4, Ditmer 7, Hauzer 13, Kaptacz 4, 
Kurzawa 10, Lubos 6, Matysiak 8, 
Palicki 11, Sass 0, Szmal 3. Trener: 
Tomasz Domański

Zachód: Bastek 4, Bednarek 4, Bo-
czula 0, Hirsz 8, Kaczmarczyk 0, 
Kupczyk 7, Nowrotek 16, Marchacz 
0, Zielony 4, Żymła 11. Trener: Rafał 
Janik 
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Koszykówka – III liga mężczyzn

Słaby dobrego początek

Jednobramkową porażkę z MOSiR-em 
Bochnią odnieśli w sobotę na wyjeź-
dzie szczypiorniści SPR-u Grunwald 
(27:26). Pierwsze siedem minut spo-
tkania było wyrównane. Później na 
pięciobramkowe prowadzenie wyszli 
gospodarze. Od 21 minuty w szere-
gach rudzian doszło do przełamania 
i rzucili się oni do odrobienia strat. Na 
przerwę schodzili przegrywając tylko 
jedną bramką.

Druga połowa to walka bramka za 
bramkę. Na prowadzenie wychodziła 

raz jedna a raz druga strona. Rudzia-
nie po raz drugi wyszli na prowadze-
nie w 52 minucie i utrzymali je do 55 
minuty. W końcówce jednak kilka 
szybkich ataków przeprowadzili go-
spodarze i to oni odnieśli jednobram-
kowe zwycięstwo.

SPR: Wolniaczyk J. – Zarzycki 
11, Kowal 4, Hartel 3, Lange 3, Wo-
darski 2, Gansiniec 2, Płonka 1, 
Kiełbik, Kmieć, Lisowski, Kurza-
wa, Piekarczyk, Stogowski. Trener: 
Marcin Księżyk 

Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Jednobramkowa porażka

Rudzianie w spotkaniu z MOSiR-em Bochnią byli o włos od zwycięstwa. Foto: arch.

Kolumny sportowe zredagowali: 
Sandra Hajduk, Robert Połzoń

REKLAMA

Mistrzostwo po raz trzeci
W hali MOSiR-u w Nowym Byto-

miu 15 stycznia  rozegrano Finał Mi-
strzostw Rudy Śląskiej w Minikoszy-
kówce Dziewcząt Szkół Podstawo-
wych. Do rozgrywek zgłosiło się 
dziewięć szkół. Z fazy grupowej do 
finału awansowały: SP nr 1, SPS nr 15 
i SP nr 41.  Rozgrywane mecze były 
na dobrym poziomie, dziewczynki 
wykazały się wielkim zaangażowa-
niem i dużą ambicją. Mistrzostwo 
Rudy Śląskiej i awans na turniej rejo-
nowy zdobyły uczennice ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, które wygrały 
wszystkie swoje spotkania. Drugie 
miejsce wywalczyły przedstawicielki 
SPS nr 15, a brąz zdobyły zawodnicz-
ki SP nr 41. Reprezentacja SP nr 1 
pod skrzydłami Natalii Szabatowskiej 
zdobyła tytuł mistrzowski po raz trze-
ci z rzędu. „Królem strzelców” fina-
łów została Paulina Kamińska (uczen-
nica klasy IV sportowej o profilu ko-
szykówki SP nr 1). 

Wyniki spotkań: SP 1 – SP 41 26:9, 
SPS 15 – SP 41 26:12, SP 1 – SPS 15 
27:19

Skład drużyny zwycięskiej: Ka-
tarzyna Konieczna, Natalia Szulc, 
Natalia Szwinge, Paulina Kubas, 
Oliwia Kulpińska, Wiktoria Pie-
rończyk, Martyna Hewlik,  
Patrycja Sobirajska, Magdalena 
Gorajczyk, Wiktoria Bytomska, 
Karolina Ciska, Angelika Gier-
szewska, Paulina Kamińska. Tre-
ner: Natalia Szabatowska

Pięć medali
Pięć medali przywieźli z Halowych 

Mistrzostw Śląska Dzieci i Młodzików, 
które odbyły się w niedzielę w Brzesz-
czach zawodnicy TL Pogoń. W skoku 
wzwyż młodziczek z wynikiem 148 
cm najlepsza okazała się być Sara Sie-
dlaczek, zaś srebro zdobyła Justyna 
Dragan – 145 cm. W rywalizacji chłop-
ców srebrny medal zdobył Bartosz Za-
siek z wynikiem 155 cm. W biegach 
sprinterskich brązowe medale powę-
drowały do Klaudii Lepy 60 m ppł – 
10,02 i Natalii Zawronek 60 m – 8,21.

W SKRÓCIE

Futsal – I liga

Różnicą sześciu bramek poko-
nała Gwiazda Ruda Śląska rezer-
wy Wisły Kraków. Spotkanie ro-
zegrano awansem w czwartek.

Podopieczni Tomasza Klimasa 
od początku spotkania byli bar-
dzo skupieni. W szóstej minucie 
spotkania piłkę w siatce umieścił 
Piasecki. Pięć minut później 
uczynił to Grudzian, a dosłownie 
w ostatnich sekundach na listę 
strzelców wpisał się ponownie 
Piasecki. Krakowianie w tym 
czasie zdołali pokonać bramka-
rza Gwiazdy tylko jeden raz.

Na początku drugiej połowy 
rezerwy Wisły zdobyły bramkę 

kontaktową. To zadziałało na ru-
dzian niczym kubeł zimnej wody 
i dalej już tylko oni zdobywali 
kolejne gole. W tej części gry pił-
kę dwukrotnie umieścił w siatce 
Białek, a po jednej bramce zdo-
byli Siadul, Grudzień i Łusz-
czek.

Gwiazda Ruda Śląska jest lide-
rem rozgrywek. W 15 meczach 
uzbierała 36 punktów. Ma sze-
ściopunktową przewagę nad BSF 
Bochnią i dziewięciopunktową 
nad Solnym Miastem Wieliczka 
– te drużyny mają jednak odpo-
wiednio jedno i dwa spotkania 
rozegrane mniej.

Wysokie zwycięstwo
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REKLAMA

Po raz czwarty uczniowie rudz-
kich podstawówek i gimnazjów wy-
jechali na lodowisko w Orzegowie, 
by zmierzyć się ze swoimi rówieśni-
kami w mistrzostwach miasta w bie-
gach łyżwiarskich. Zawody rozegra-
no w minioną środę i czwartek.

– Obserwujemy coraz większe za-
interesowanie tą dyscypliną. Zgła-
szają się do nas osoby, które kiedyś 
miały swoją przygodę w tych zawo-
dach, a teraz ze względu na ograni-
czenia wiekowe nie mogą już brać 
w nich udziału. Ze względu na nich 
niewykluczone, że za rok stworzymy 

kategorię open – zapowiedział Rafał 
Lepa, współorganizator zawodów. 
A chętnych do wspólnej rywalizacji 
nie brakowało. W zawodach szkół 
podstawowych wzięło udział 14 ze-
społów z 7 szkół podstawowych. 
W rywalizacji dziewcząt najlepsza 
była SP nr 6, tuż za nią uplasowały 
się SP nr 40 i SP nr 24. Najszybszą 
łyżwiarką została Aleksandra Ma-
ciejok ze Szkoły Podstawowej nr 6.

Wśród chłopców także bezkonku-
rencyjna była SP nr 6. Na drugim 
stopniu podium znalazła się SP nr 40 
a na trzecim SP nr 30. Najszybszym 

Szkolne zmagania
łyżwiarzem został Daniel Szymik ze 
Szkoły Podstawowej nr 6.

W rywalizacji gimnazjów wzięło 
udział 16 zespołów z 8 gimnazjów. 
Zarówno w rywalizacji dziewcząt 
jak i chłopców bezkonkurencyjne 
okazało się być Gimnazjum nr 5,  
a na drugim stopniu podium stanęło 
Gimnazjum nr 4. Wśród dziewcząt 
trzecie było Gimnazjum nr 7, 
a wśród chłopców Gimnazjum nr 
10. Najszybszym łyżwiarzem został 
Robert Machura z Gimnazjum nr 5, 
a najszybszą łyżwiarką Julia Boro-
nowska z Gimnazjum nr 3.

Zwycięskie drużyny nabyły pra-
wo reprezentowania miasta na za-
wodach wojewódzkich.

Łyżwiarstwo

Startującym zawodnikom kibicowali pozostali uczniowie.

Po raz kolejny na murawę wybiegły 
rudzkie zespoły piłkarskie.

W ramach sparingów doszło do der-
bów Rudy Śląskiej. IV–ligowa Slavia 
zmierzyła się z grającą klasę niżej Ura-
nią. Zgodnie z przewidywaniami, to 
drużyna z dzielnicy Ruda odnotowała 
pewne zwycięstwo – wygrywając 6:0.

Zawodnicy Slavii narzucili swój styl 
gry od samego początku. Już w dziesią-
tej minucie po golach Witora i Gancar-
czyka prowadzili oni 2:0. Potem jednak 
obraz gry zmienił się i lekko uśpiona 
Slavia pozwalała Uranii coraz częściej 
dochodzić do głosu.

Początek drugiej połowy dalej dawał 
nadzieję zawodnikom Uranii na strzele-
nie gola. Kilka składnych akcji kochło-
wiczan nie było jednak wykończonych 
celnym trafieniem. Skuteczności nato-

miast nie można było odmówić zawod-
nikom Slavii. W końcówce meczu dwie 
bramki dorzucił jeszcze Gancarczyk. 
Ładne akcje wykończyli celnymi strza-
łami także Kowalik i Bocian. W efekcie 
Slavia pokonała Uranię 6:0.

– Przygotowania do sezonu przebie-
gają zgodnie z planem. Pogoda sprzyja 
naszym poczynaniom. Cieszy bardzo 
wysoki wynik, chodź popełniliśmy kilka 
błędów w obronie. Na szczęście prze-
ciwnikowi nie udało się strzelić nam 
bramki – mówił po meczu trener Slavii 
Marek Piotrowicz.

– Jesteśmy w takim okresie przygoto-
wań, w którym zazwyczaj brak świeżo-
ści i przyśpieszenia. Sparingi z takimi 
przeciwnikami jak Slavia są bardzo po-
trzebne. Rywale pokazali nam nad czym 
musimy jeszcze popracować – tłuma-

Czas sparingów
czył Stanisław Mikusz, trener Uranii. 
Spotkanie kontrolne rozegrali także za-
wodnicy Grunwaldu Ruda Śląska. 
Zmierzyli się oni z występującym 
w klasie okręgowej Strażakiem Miko-
łów i zwyciężyli 3:1. Podobnie jak 
w poprzednim spotkaniu, „zieloni” 
mieli bardzo dużo sytuacji bramko-
wych. Tylko kilka z nich udało się jed-
nak wykorzystać. W szóstej minucie 
spotkania podanie Łęckiego wykorzy-
stał Kot i otworzył wynik meczu. Mi-
kołowianie zdołali doprowadzić do 
wyrównania w 32 minucie – kiedy to 
sytuację sam na sam z bramkarzem wy-
korzystał zawodnik Strażaka. Później 
zawodnicy „zielonych” obijali poprzecz-
kę, ale nie udało im się umieścić piłki 
w siatce. Celne trafienie halembianie za-
liczyli w końcu w 47 minucie – na listę 
strzelców wpisał się ponownie Kot. Wy-
nik meczu ustalił w 76 minucie Oswald, 
który dobił uderzenie Brzozowskiego.

W niedzielę natomiast podopieczni 
trenera Jarosława Zajdla podejmowali 
czwartoligowy MLKS Woźniki i prze-
grali 2:5. Do przerwy było 1:2 na ko-
rzyść gości. W drugiej połowie MLKS 
coraz częściej atakował w efekcie cze-
go udało mu się strzelić kolejne trzy 
gole. Rudzianie zdołali jedynie odpo-
wiedzieć jednym celnym trafieniem D. 
Majnusza.

– Popełnialiśmy wiele błędów przy 
wyprowadzaniu piłki i przeciwnik to 
skrzętnie wykorzystał. W pierwszej po-
łowie nasza gra była jeszcze poprawna. 
Skład w dzisiejszym meczu był bardzo 
osłabiony, w sumie brakowało nam 
siedmiu zawodników – tłumaczył Jaro-
sław Zajdel, trener Wawelu Wirek.

Piłka nożna

W jednym ze sparingów Slavia zmierzyła się z Uranią.
Całkiem udany weekend mają za 

sobą młodzi futsaliści Gwiazdy.
W niedzielny wieczór podopiecz-

ni Tomasza Klimasa mimo tego, że 
popełniali sporo błędów, wygrali 
z GSF-em Gliwice 6:4 i w zasadzie 
są już Mistrzami Śląska Regional-
nej Ligi Juniorów U18. Do rozegra-
nia zostanie im bowiem spotkanie 
z ostatnim zespołem w tabeli, które 
najprawdopodobniej zakończy się 
walkowerem.

W pierwszej połowie spotkania 
kibice mogli zobaczyć tylko jedną 
bramkę. W czwartej minucie po 
rzucie wolnym piłkę w siatce umie-
ścił Białek. W drugiej połowie 
emocji nie brakowało. Za każdym 
razem, gdy rudzianie wychodzili na 
prowadzenie, to goście zdołali wy-
równać. Ostatnie sekundy meczu to 
jednak znów błysk Gwiazdy – naj-

pierw celne trafienie zaliczył Bań-
czyk i było 5:4, po chwili piłkę  
w siatce umieścił Białek i to rudzia-
nie wyszli z tego pojedynku z tar-
czą – wygrywając 6:4.

Wcześniej w szranki o Puchar 
Prezydenta Miasta Ruda Śląska sta-
nęli zawodnicy z rocznika 2002. 
Najlepszą drużyną turnieju okazał 
się być MKS Zaborze. W finale za-
brzanie pokonali 2:0 AKS Miko-
łów. Pierwszy zespół Gwiazdy Ru-
da Śląska zajął trzecie miejsce po-
konując 1:0 Promotora Zabrze. 
Kolejne rudzkie drużyny znalazły 
się na niższych pozycjach. Piąte 
miejsce zajęła Pogoń Ruda Śląska, 
a szóste Orlik Ruda Śląska, nato-
miast na siódmym miejscu uloko-
wał się drugi zespół Gwiazdy. Tytuł 
króla strzelców wywalczył Mateusz 
Świerczyński.

Niedziela pełna emocji

Zwycięstwo z GSF-em Gliwice w zasadzie zapewniło rudzianom tytuł Mistrzów Śląska Regional-
nej Ligi Juniorów U18. 

Futsal

Piłka ręczna – II liga
15 lutego, sobota, godz. 9.00 

Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska, hala Zgody Ruda Śl.
15 lutego, sobota, godz. 16.00 

Zgoda Ruda Śląska – Ruch II Chorzów
15 lutego, sobota, godz. 18.00 

SPR Grunwald Ruda Śląska – SPR Wisła Sandomierz
Koszykówka – III liga mężczyzn

15 lutego, sobota, godz. 17.00 
KŚ AZS PŚ Gliwice – KS Pogoń Ruda Śląska

Ratownictwo wodne
15 lutego, sobota 

– basen kryty w Rudzie przy ul. Chryzantem 10 
– Zawody Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym

Futsal
16 lutego, niedziela, godz. 8.00-16.30 

– Turniej rocznika 2003 o Puchar Prezesa SR-S Gwiazda Ruda Śląska

Sportowy rozkład jazdy
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