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Ślub 
w plenerze!

SPECJALIZUJEMY SIĘ 
W ORGANIZACJI: 
przyjęć rodzinnych, 
konferencji, 
spotkań i imprez 
zakładowych 

PW SENATOR, ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18

Ślub Ślub Ślub 

SPECJALIZUJEMY SIĘ 
W ORGANIZACJI: 

spotkań i imprez 
zakładowych 

KREDYT 
na każdą kieszeń

oprocentowanie kredytów gotówkowych • 
i konsolidacyjnych już od 5 %
kredyty hipoteczne, samochodowe • 
i fi rmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń wiekowych• 
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo napisz SMS-a o treści TAK
Doradztwo fi nansowe 668-447-277

ODDZWONIMY

KREDYTY
15 tys. na oświadczenie• 
fi rmowe do 30 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII

TEL. 32 779-73-73

„Sobek” 
– najlepszy 
synek do tańca!
 Czytaj str.  2 

Zorganizowaliśmy dla Was grę miejską 
 Szczegóły str. 11
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Olimpijskie zmagania 
rudzkich omnibusów

Uczniowie od lutego zmagali się 
w olimpiadach przedmiotowych z języka 
polskiego i angielskiego, matematyki, in-
formatyki, przyrody oraz historii. Wszyst-
ko po to, by w środę (27.05.) zebrać zasłu-
żone laury podczas rozdania nagród w 
auli Zespołu Szkół Muzycznych. – Przez 
dziesięć edycji udało nam się „wyłapać” 
talenty, które później „wypłynęły” dalej. 
Dzisiaj są to uczniowie, którzy uczęszcza-
ją do najlepszych szkół w naszym mieście 
lub poza nim – podsumowuje Aleksandra 
Kaput, nauczycielka w SP nr 16, która ko-
ordynuje Miejskie Olimpiady Przedmio-
towych Szkół Podstawowych od samego 
początku. – Myślę, że dla tych dzieci to 
dobry start w przyszłość i miło się słyszy, 
że laureaci naszych olimpiad w kolejnych 
latach odnoszą sukcesy. 

Podczas X finału Miejskich Olimpiad 
Przedmiotowych Szkół Podstawowych 
w Rudzie Śląskiej w kategorii język polski 
pierwsze miejsce zajęła Anna Szymik z SP 
nr 6, która zwyciężyła ponadto w zmaga-
niach matematycznych oraz przyrodni-
czych (w pozostałych kategoriach Ania 
zdobyła jeszcze dwie nagrody), najlepszą 
historyczką okazała się Zuzanna Kowalska 
z SP nr 30, z kolei w informatycznych 
zmaganiach pierwsze miejsce zajął Marcin 
Zepp z SP nr 20. Natomiast w potyczkach 
z języka angielskiego najlepiej wypadła 
Julia Radziewska z SP 8.

– Do olimpiady z matematyki nie 
musiałam się zbytnio przygoto-
wywać, bo po prostu lubię ten 
przedmiot. Do reszty troszkę 
musiałam się poduczyć  
– zdradza Anna Szymik, lau-
reatka aż pięciu nagród. – Do 
olimpiad przygotowywałam 
się w szkole lub sama w domu. 
Starałam się uczyć, kiedy tylko mia-
łam czas, bo oprócz tego mam jeszcze 

sporo zajęć dodatkowych, w tym m.in. cho-
dzę do szkoły muzycznej.

Jubileuszowa, dziesiąta edycja olimpiad 
była ostatnią w naszym mieście, ale nie 
oznacza to końca zmagań naszych rudz-
kich omnibusów. – Gdy rozpoczynaliśmy 
przygodę z olimpiadami, podobnych kon-
kursów było mało. Teraz uczniowie mogą się 
sprawdzać w licznych konkursach wiedzy, 
czy to na terenie miejskim, czy w skali woje-
wództwa – podkreśla Aleksandra Kaput.

Joanna Oreł

X edycja Miejskich Olimpiad Przedmiotowych Szkół Podstawowych 

22 szkoły, sześć kategorii 
i kilkadziesiąt godzin 
edukacyjnych łamigłówek. 
W taki sposób można 
podsumować jubileuszowy, 
bo dziesiąty finał Miejskich 
Olimpiad Przedmiotowych 
Szkół Podstawowych 
w Rudzie Śląskiej. Wśród 
laureatów trafiali się 
prawdziwi prymusi.

8. finał ,,You Can Dance”

Mateusz zwycięzcą  
„You Can Dance”

Połączył talent oraz cierpliwość i ciężką pracę – tak zaszedł na szczyt. Mateusz Sobecko to 
rudzianin, który zyskał sympatię zarówno widzów jak i członków jury 8. edycji programu „You 
Can Dance”. Nasz tancerz znalazł się wśród ścisłej czternastki i doszedł do finału, w którym 
pokazał, że zasłużył na miano najlepszego. Ruda Śląska może się teraz szczycić zwycięzcą 
,,YCD”!

Oto najlepsi uczniowie rudzkich szkół podstawowych.

Mateusz Sobecko, zwycięzca 8. edycji programu ,,YCD”.
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ZAPROSZENIE
Dla upamiętnienia kolejnej rocznicy oddania Miasta Ruda Śląska pod 

opiekę św. Barbary oraz 25-lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego, 
serdecznie zapraszam na uroczystą mszę św., która odbędzie się  

w dniu 6 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 w parafii św. Pawła Apostoła  
w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu. Po mszy św. na rynku miejskim odbędzie 

się gala największych przebojów operowych i operetkowych  
z towarzyszeniem baletu i orkiestry  Opery Śląskiej w Bytomiu.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Grażyna Dziedzic

OGŁOSZENIE

Mateusz przygodę z tańcem 
rozpoczął w wieku 17 lat. Po 
trzech latach znalazł się po raz 
pierwszy w programie ,,YCD”, 
jednak kontuzja zmusiła go do 
zakończenia telewizyjnej przy-
gody. Rudzianin nie spoczął na 
laurach i teraz, dwa lata później, 
możemy napisać, że „Sobek”  
należy do najlepszych tancerzy 
w Polsce. – To, że jestem w fina-
le, to już dla mnie zwycięstwo. 
W drodze do tego momentu mu-
siałem pokonać wiele barier, ale 
trudne chwile w programie mnie 
wzmocniły – podkreślił w trakcie 
programu Mateusz Sobecko.  
– Teraz mogę powiedzieć, że ma-
rzenia się spełniają, trzeba tylko 
walczyć – powiedział po ogło-
szeniu werdyktu rudzianin.

Magdalena Szewczyk
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SALON PIĘKNOŚCI
DLA ZWIERZĄT

Ruda Śląska-Halemba, ul. 1 Maja 39
tel. 798-51-20-62, www.piesnamedal.com.pl

godz. otwarcia: pn.-pt. 9.00-15.00
w pozostałe dni i godziny po wcześniejszym 

umówieniu telefonicznym

M��� ������ ��������������

Chcemy reagować, zanim pojawi się kryzys
Krzysztof Mejer, dotychczasowy doradca prezydent Dziedzic, został mianowany jej trzecim zastępcą. Nowy wiceprezydent będzie odpowiadał za Wydział 
Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejską, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. Jak 
podkreśla – w pracy na nowym stanowisku z pewnością pomoże mu dotychczasowe doświadczenie zawodowe w samorządzie oraz w mediach. Krzysztof 
Mejer pracował bowiem m.in. w Radiu Flash, a także był wydawcą programu „Uwaga!” oraz rzecznikiem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. 

– Jakie będą Pana kluczowe wy-
zwania na nowym stanowisku?

– Najważniejsza sprawa to kolejny 
przetarg na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. Niebawem kończy się umowa 
z dotychczasowym wykonawcą. Drugie 
wyzwanie to doprowadzenie do wybu-
dowania w Rudzie Śląskiej RIPOK-a, 
czyli Regionalnej Instalacji Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych, która jest 
podstawowym elementem systemu za-
gospodarowania odpadów określonego 
w ustawie. Jeżeli tego nie zrobimy, to 
grożą nam bardzo wysokie opłaty za 
śmieci. Ponadto planujemy utworzyć 
Radę Gospodarczą przy prezydencie 
miasta. Chcielibyśmy zaangażować 
przedsiębiorców i przedstawicieli róż-
nych fi rm działających na terenie Rudy 
Śląskiej do współpracy z władzami mia-
sta. Chętnie wysłuchamy ich uwag, czy 
zastrzeżeń, co do obsługi przedsiębior-
ców i inwestorów, którzy przychodzą 
do Rudy Śląskiej. Dużą wagę będę rów-
nież przywiązywał do zarządzania kry-
zysowego, bo chodzi tu o bezpieczeń-
stwo mieszkańców. 

– Wróćmy do tematu rewolucji 
śmieciowej. Jak mieszkańcy Rudy 
Śląskiej realizują znowelizowane 
przepisy?

– Mówiło się o tym, że gdy ustawa 
wejdzie w życie, to znikną dzikie wysy-
piska śmieci. Niestety są one nadal, 
a nawet ich przybywa. Śmieci są wyrzu-
cane przez mieszkańców, gdzie się da 
i to jest ogromny problem. Dzikie wy-
sypiska nie dość, że szpecą miasta, to 
jeszcze generują dodatkowe koszty. 
Dlatego zastanawiamy się nad wprowa-
dzeniem opłaty śmieciowej dla właści-
cieli garaży, bo tam problem jest naj-

Krzysztof Mejer od poniedziałku pracuje jako wiceprezydent.
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większy. Staniemy też przed poważnym 
tematem, co zrobić z opłatą śmieciową, 
bowiem w ubiegłym roku ogłosiliśmy 
trzy przetargi na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów. Dwa pierwsze unie-
ważniliśmy z powodu zbyt wysokiej 
ceny, dopiero za trzecim razem udało 
nam się wynegocjować takie stawki, że 
nie trzeba było podwyższać opłaty 
śmieciowej. Następnym razem może 
nam się nie udać wyjść z opresji bez 
szwanku, bo to wynika z sytuacji na 
rynku. W pierwszym przetargu, w 2013 
roku fi rmy, chcąc zachować swoją po-
zycję na rynku, zaoferowały bardzo ni-
skie stawki, na granicy ryzyka. Nato-
miast teraz, gdy sytuacja się wyklaro-
wała, fi rmy zaczynają podnosić stawki, 
zwłaszcza, że ich koszty od tamtego 

próbował przekonać inwestorów do 
zadomowienia się w Rudzie Śląskiej? 
Czy  utworzenie specjalnej strefy eko-
nomicznej ma być na to skutecznym 
sposobem?

– Musimy cofnąć się do wydarzeń 
styczniowych, kiedy to rząd ogłosił, że 
kopalnie będą zamykane. Wówczas pre-
zydent Grażyna Dziedzic wraz z prezy-
dentami trzech miast stanowczo zapro-
testowała, a w odpowiedzi na to rząd 
obiecał „Program dla Śląska”. Tego pro-
gramu wciąż nie mamy, ale przy okazji 
powstał pomysł stworzenia superspe-
cjalnej strefy ekonomicznej. Każdy spo-
sób na przyciągnięcie inwestorów jest 
dobry, więc strefa nam się przyda i po-
winna przyczynić się do stworzenia 
wielu miejsc pracy. Trzeba wziąć pod 
uwagę to, że z kopalniami może być 
różnie i trzeba się przygotować na cięż-
sze czasy. O kryzysie należy myśleć nie 
wtedy, kiedy on jest, ale wtedy, gdy go 
nie ma. Dzisiaj mamy bardzo dobrą sy-
tuację na rynku pracy w Rudzie Ślą-
skiej, jednak musimy być przygotowani 
na to, że kiedyś nasze kopalnie zostaną 
zamknięte i wtedy trzeba będzie pracu-
jącym w nich górnikom znaleźć inną 
pracę. Te działania, które teraz prowa-
dzimy, są prewencyjne, bo nie chcemy, 
by kryzys nas zaskoczył. Dodam, że 
strefa ma być nastawiona na małych 
i średnich przedsiębiorców. Dodatkowo 
chciałbym wypracować nową jakość 
obsługi inwestorów w Rudzie Śląskiej 
– stworzymy specjalny, ponadwydzia-
łowy zespół, który będzie zajmował się 
kontaktami z przedsiębiorcami – tak, 
by w jednym miejscu w urzędzie inwe-
storzy otrzymali profesjonalne wspar-
cie.

czasu wzrosły. Musimy jakoś sobie z tym 
poradzić. 

– Będzie Pan także odpowiadał za 
Straż Miejską. Mieszkańcy są podzieleni 
na zwolenników i przeciwników jej funk-
cjonowania. A jakie jest Pana zdanie?

– Mam wrażenie, że ostatecznie 
mieszkańcy przyzwyczaili się, że „na 
kłopoty” najlepsza jest Straż Miejska 
i to do niej dzwoni się po pomoc. Ja 
oczywiście we współpracy ze strażnika-
mi, zastanowię się jak można poprawić 
funkcjonowanie naszych służb. Jednak 
statystyki świadczą o tym, że strażnicy 
są potrzebni. Rocznie w naszym mie-
ście uczestniczą oni w około 1-1,5 tys. 
interwencjach. 

– Wspomniał Pan o Radzie Gospo-
darczej. W jaki sposób będzie Pan 

– Pana dotychczasowe doświadcze-
nie będzie pomocne na nowym stano-
wisku?

– Czeka nas wiele poważnych zadań 
– kontynuacja budowy trasy N-S, reali-
zowanie nowych projektów unijnych, 
czy wspomniana kwestia specjalnej 
strefy ekonomicznej. Prezydent Graży-
na Dziedzic chce skoncentrować się na 
tych najważniejszych rzeczach, stąd po-
trzeba powołania trzeciego wiceprezy-
denta, który przejmie część zadań bie-
żących. Wydziały, które otrzymałem są 
mi bardzo bliskie z racji mojego wielo-
letniego doświadczenia. Uczestniczy-
łem w wielu sytuacjach kryzysowych 
po stronie dziennikarskiej, a także po 
stronie drugiej – sztabów, które reago-
wały – m.in. podczas katastrofy budow-
lanej na terenie Międzynarodowych 
Targów Katowickich, czy podczas po-
wodzi. Doświadczenie wyniesione 
z urzędu wojewódzkiego, gdzie praco-
wałem przez cztery lata, z pewnością 
przyda mi się na nowym stanowisku. 
Uważam, że przy podejmowaniu no-
wych wyzwań każde doświadczenie jest 
pomocne, jeśli potrafi  się z tego do-
świadczenia korzystać. 

– Doświadczenie te było też przy-
datne, gdy uczestniczył Pan w spotka-
niach prezydent Dziedzic z mieszkań-
cami?

– Pracowaliśmy i ciągle pracujemy 
nad tym, żeby komunikacja z mieszkań-
cami była coraz lepsza, żeby mieszkań-
cy czuli, iż mają wpływ na najważniej-
sze decyzje, jakie zapadają w mieście. 
Cały czas będziemy kontynuować te 
działania, czyli będziemy rozmawiać 
z mieszkańcami, słuchać i rozwiązywać 
ich problemy.  Joanna Oreł
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Szyb Andrzeja niczym szwajcarski ser  | WIREK

Stan drogi najbardziej daje się kierowcom we znaki po deszczu.

– Stoi tam ok. 130 garaży. Ja za 
swój płacę ok. 500 zł rocznie. Tym-
czasem jak garażuję tam samochód 
chyba ze 20 lat, tak przez cały ten 
czas droga, którą dojeżdżam do ga-
rażu, nie była remontowana – zgła-
sza Józef Labus, mieszkaniec nasze-
go miasta.

Droga, o której mówi rudzianin, 
to ulica Szyb Andrzeja na Wirku. – 
Jezdnia się kruszy, dziura na dziu-
rze, na każdym kroku są wyboje – ja-
ko użytkownik garażu stwierdzam, 
że skoro płacimy, to możemy liczyć 
na lepsze warunki – podkreśla pan 
Józef. – Problem jest zarówno na 
samej drodze, jak i bezpośrednio 
przy dojeździe do garaży. I tak od 
lat. Najgorzej jest, gdy pada deszcz, 
bo wtedy w dziurach stoi woda i na-
wet ich nie widać – zgłasza pan Mi-
rosław, inny z mieszkańców.

Na szczęście urzędnicy już zaka-
sali rękawy i zajęli się problemem. 
– W maju została przeprowadzona 
wizja, w wyniku której stwierdzono 
zły stan techniczny nawierzchni dro-
gi – wyjaśnia Adam Nowak, rzecz-
nik prasowy rudzkiego magistratu.

W ślad za tym już zaplanowano 
zmiany na ulicy Szyb Andrzeja. 
– Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców miasto planuje 
wykonanie remontu 
wskazanej drogi as-
faltowej na odcinku 
stanowiącym jego 
własność tj. do nieru-
chomości nr 17  po-
przez wykonanie na-
kładki asfaltowej w II 
kwartale tego roku – 
zapowiada Adam No-
wak. Joanna Oreł

Jeszcze w tym roku mieszkańcy doczekają się remontu ulicy 
Szyb Andrzeja. To dobra wiadomość, zwłaszcza dla zmoto-
ryzowanych rudzian, którzy pozostawiają swoje samochody 
w garażach znajdujących się w okolicy.

– Na miejscu brakuje pojemników 
na śmieci, przez co są one rozrzucone 
po drodze. Jakby tego było mało, rze-
komo w ramach prac społecznie uży-
tecznych jezdnia i chodnik miały być 
sprzątane, a faktycznie polegało to na 
przerzuceniu śmieci na drugą stronę 
drogi – zgłasza pan Zdzisław, miesz-
kaniec Bielszowic. – Chciałbym zapy-
tać, czy magistrat mógłby zlecić posta-
wienie przy drodze pojemników na 
śmieci oraz uprzątnięcie dotychczaso-

wych? – sugeruje rudzianin.  Z podob-
nym zapytaniem zwróciliśmy się do 
rudzkich urzędników. – W sprawie 
zgłoszenia mieszkańca dotyczącego 
zanieczyszczonego terenu wzdłuż 
drogi przy ul. Budowlanych w Rudzie 
Śląskiej informuję, iż tereny gminne 
nie będące w stałym utrzymaniu 
w czystości i porządku sprzątane są 
w ramach prac społecznie użytecznych 
pod nadzorem Straży Miejskiej – wy-
jaśnia Krzysztof Piekarz, komendant 

Kolejny, śmieciowy problem został skutecznie rozwiązany! Tym razem chodzi o porozrzu-
cane śmieci przy ul. Budowlanych w Bielszowicach. Po przekazaniu interwencji od jednego 
z mieszkańców na miejsce zostali wysłani pracownicy, którzy uprzątnęli teren w ramach prac 
społecznie użytecznych.

Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.  
W związku z tym na początku ubiegłe-
go tygodnia w ramach wspomnianych 
prac jezdnia i chodnik w problema-
tycznym miejscu zostały wysprzątane. 
– Jak wynika z prowadzonych reje-
strów, w ostatnim czasie wskazany te-
ren przylegający do ul. Budowlanych 
nie był porządkowany w ramach prac 
społecznie użytecznych – dodaje 
Krzysztof Piekarz.

Joanna Oreł „Śmieciowy” problem dotyczył ulicy Budowlanych.

Przy ulicy Szyb Andrzeja swoje samochody 
garażuje ponad stu mieszkańców. Nic więc 
dziwnego, że oczekują oni lepszego stanu 

drogi dojazdowej. Urzędnicy przeprowadzili 
już wizję lokalną. Teraz pozostanie 
przygotowanie do remontu i jego 

wykonanie. Prac możemy spodziewać się 
jeszcze w tym roku.

Na Budowlanych w końcu czysto | ����������� 
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl
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WWW.KOLONIAMINERWY.PL
TEL. 607-321-627 | 605-321-381
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24 maja w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie została otwarta Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej. Na 
uroczystość przybyli m.in. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego Paweł Kojs oraz Burmistrz Miasta Radzionkowa Gabriel Tobor.

Uroczyste otwarcie rozpoczęto od 
krótkiego zwiedzania oraz zasadzenia 
drzewa. Dla zwiedzających czekało 
wiele atrakcji m.in. surwiwal – rozpa-
lanie ogniska bez użycia zapałek, po-
zyskiwanie wody, wiązanie podsta-
wowych węzłów, pierwsza pomoc,  
warsztaty mikroskopowe, obserwacje 
przyrodnicze przy użyciu mikrosko-
pów, warsztaty chemiczne, czy do-
świadczenia chemiczne prowadzone 
przez chemików z Politechniki Ślą-
skiej.

Ponadto gospodarze Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego przygotowali: 
kącik pszczelarza, gdzie uczestnicy 
warsztatów mogli dowiedzieć się 
m.in. jak wygląda praca pszczelarza, 
jakie akcesoria są do niej potrzebne, 
a także jak wygląda życie pszczół 
oraz rodzinną grę terenową, podczas 
której uczestnicy mogli poznać przy-
rodę Księżej Góry.

Od samego początku wiadomo 
było, że  Księża Góra to magiczne 
i ekologiczne miejsce. Nic więc 
dziwnego, że powstaje tam wiele 
ciekawych inwestycji związanych 
z ochroną przyrody. Lata świetności 
tej góry przypadają na okres pano-
wania Jerzego Ziętka w wojewódz-
twie śląskim. To za jego czasów po-
wstało najwięcej inwestycji. Z bie-
giem lat park na Księżej Górze po-
szedł w zapomnienie, by ponownie 
odrodzić się w 2008 r. Stare, zdewa-
stowane dróżki, drzewostan bez 
opieki doczekały się renowacji do-
piero w 2010 r. Całkowicie odno-
wiono dwa i pół kilometra dróżek. 
Na zwiedzających duże wrażenie ro-
bi doskonale wyposażony ogródek 
przeznaczony na zabawy dla dzieci 
i młodzieży. W grocie znajdującej 
się na górze pojawił się nowy miesz-
kaniec – notozaur, potocznie nazwa-
ny przez zwiedzających smokiem. 

Ślady obecności gada na tym terenie 
odkrył radzionkowski nauczyciel, 
geograf Piotr Tyczka. Dla tych bar-
dziej aktywnych zaprojektowano 
urządzenia dla fanów deskorolki, 
wrotek oraz elementy toru przełajo-
wego dla rowerzystów. 

Ze względu na bogactwo przyrod-
nicze obiektem opiekuje się Śląski 
Ogród Botaniczny z Mikołowa. Od 
2004 roku WFOŚiGW w Katowicach 
dofinansował Śląski Ogród Bota-
niczny w Mikołowie kwotą prawie 
2,5 mln złotych. Środki Funduszu 
były przeznaczone na zadania z za-
kresu:

• ochrony różnorodności biologicz-
nej, na założenie oraz rozbudowę ko-
lekcji dendrologicznej, założenie oraz 

rozbudowę kolekcji sadowniczych 
wraz z rozbudową szkółki do rozmna-
żania drzew i krzewów owocowych, 
założenie ericarium (rośliny wrzoso-
wate), utworzenie ogrodu edukacyj-
nego roślin uprawnych, warzywnych 
oraz zielarskich, ochronę ex situ wy-
branych gatunków muraw kseroter-
micznych poprzez długoterminową 
ochronę nasion w Śląskim Banku Na-
sion;

• edukacji ekologicznej, na doposa-
żenie w pomoce dydaktyczne Śląskie-
go Ogrodu Botanicznego, kampanie 
i programy edukacji ekologicznej, 
między innymi: „Śląski Kalendarz 
Ekologiczny”, „Różnorodność – po-
tęga życia”, a także na warsztaty eko-
logiczne, konkursy dla dzieci, konfe-

rencje, zakup prenumeraty czasopism 
ekologicznych dla placówek oświato-
wych, oznakowanie ścieżek eduka-
cyjnych.

24 kwietnia 2015 roku Zarząd 
WFOŚiGW w Katowicach podjął de-
cyzję o dofinansowaniu zadania pn.: 
„Rozbudowa kolekcji sadowniczej 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
w Mikołowie (etap V) oraz założenie 
kolekcji lokalnie uprawianych od-
mian drzew owocowych w Radzion-
kowie (etap I)” w formie dotacji do 
kwoty 25 700,00 zł. Planowany do 
realizacji projekt realizowany będzie 
na terenie kolekcji sadowniczych Ślą-
skiego Ogrodu Botanicznego w Mi-
kołowie oraz w Radzionkowie. Głów-
nymi celami prowadzonego jedno-
cześnie w dwóch miejscach na terenie 
województwa śląskiego zadania bę-
dzie:

• zaszczepienie podkładek rosnących 
w sadach w ŚOB w Radzionkowie zra-
zami starych odmian drzew owoco-
wych, zebranymi od lokalnych sadow-
ników, działkowiczów lub mieszkań-
ców, dzięki czemu stworzona zostanie 
kolekcja zabezpieczająca lokalną pulę 
genową drzew owocowych, zagrożo-
nych wyginięciem;

• założenie szkółki podkładek na 
terenie ŚOB w Radzionkowie, służą-
cej jako baza do szczepień wykony-
wanych w latach następnych, które po 
rozdaniu uzyskanych w ten sposób 
drzewek zainteresowanym mieszkań-
com pozwolą rozszerzyć terenowy 
„bank genów”.

Księża Góra ze wszystkimi swoimi 
atrakcjami to z pewnością ekologiczna 
perełka na Śląsku. Warto więc wybrać 
się tam i poznać kolejne zielone atrak-
cje na mapie naszego województwa.

Agnieszka Kominek
zdjęcia źródło: 

www.wfosigw.katowice.pl

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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W trosce o zagrożone  
gatunki roślin
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8 czerwca – LUBLINIEC
9 czerwca – ZAWIERCIE i ZABRZE
10 czerwca – ŻORY i KATOWICE

11 czerwca –  RUDA ŚLĄSKA i TYCHY
12 czerwca – RACIBÓRZ i BYTOM
13 czerwca – JASTRZEBIE ZDRÓJ

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych • (w rok)
Gimnazjum dla Dorosłych•  (3-letnie)
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych • (3-letnie po gimnazjum i 8-letniej szkole 
podstawowej oraz po ZSZ od 2 klasy) 
Szkoła Policealna dla Dorosłych • (od roku do 2 lat): technik BHP, technik informatyk, 
technik administracji, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekunka 
środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, technik masażysta i inne 
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie:•  mechaniki, górnictwa, budownictwa, 
ekonomii, administracji, rachunkowości, sprzedaży, informatyki, logistyki, kosmetyki 
oraz zawodów medyczno-społecznych 

Słuchacze uczą się w systemie:  dziennym (szkoła podstawowa, gimnazjum)
 wieczorowym i zaocznym (LO)
 zaocznym (szkoła policealna i Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe)

 

Wszystkie informacje dostępne pod numerem tel. 32 248-15-75
oraz na stronie internetowej: www.cku.rudaslaska.edu.pl | e-mail: cku.ruda_slaska@op.pl

Zostań Naszym Słuchaczem! Jesteśmy bliżej niż inni! 

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 4, UL.ORZEGOWSKA 25

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

BEZPŁATNE!

Zapisy: czerwiec – lipiec – sierpień – wrzesień 2015 r.
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Uzi to 2-letni duży i silny psiak w typie 
labradora. Powinien trafi ć do rodziny 
aktywnej, najlepiej bez małych dzieci 
i innych zwierząt. Kocha sport, wodę 
i zabawy. Idealny byłby dom z ogrodem, 
co dodatkowo pomoże rozładować jego 
energię. Kontakt w sprawie adopcji, tel. 
509-471-357.

K���� ���������

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja Twojego malucha
tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik
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Amazonki pokazały jak działają
Spotykają się przez cały rok, by pomagać kobietom, 

które znalazły się w ciężkiej sytuacji. W środę (27.05.) 
odbyły się kolejne dni otwarte Rudzkiego Stowarzy-
szenia Amazonek „Relaks”. Uczestniczki mogły prze-
badać się, wysłuchać prelekcji chirurga, onkologa i po-
rozmawiać z psychologiem. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszyły się pokazowe badania piersi na fanto-
mie oraz specjalne okulary symulujące stan nietrzeź-
wości.

– Z roku na rok nasze dni otwarte cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. Bardzo się cieszymy, że 
tyle pań chce skorzystać z naszej pomocy – mówiła Te-
resa Wilczek, prezes Rudzkiego Stowarzyszenia Ama-
zonek „Relaks”. – Naszym zadaniem jest wypełnienie 
luki, która powstaje między opieką szpitalną po zabie-
gu a przejściem do normalnego trybu życia. Chcemy, 
by kobiety odruchowo badały piersi oraz staramy się, 
jak najlepiej działać w przypadku, gdy panie dowiadu-
ją się już o chorobie. Zależy nam, by rudzianki były 
zdrowe – dodała Teresa Wilczek.

Rudzkie Amazonki to grupa wsparcia, która zajmuje 
się rehabilitacją fizyczną i psychiczną. Siedziba stowa-
rzyszenia mieści się w przy przychodni KWK „Polska-
Wirek” przy ul. OMP 14 w Kochłowicach.

MS

Amazonki zaprosiły w swoje progi.

Bielszowice

Gala talentów

Uczniowie szkół specjalnych także mieli swoje 
święto w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełno-
sprawnych. Była nim wielka gala w Zespole Szkół Spe-
cjalnych nr 4 w Bielszowicach. Gala radości, tańca, 
śpiewu i poezji – dla uczniów z Rudy Śląskiej wtorko-

wa impreza (26.05.) była szczególna. Mogli oni zapre-
zentować przed widzami to, w czym sprawdzają się 
najlepiej. Dla przykładu – Sandra, uczennica klasy 3 
a w ZSS nr 4 wraz z koleżankami zaprezentowała układ 
taneczny. – Ćwiczyłyśmy go od miesięcy. Chciałyśmy 
w ten sposób sprawić przyjemność mamom, których 
święto akurat przypadało, a przy okazji innym gościom 
– mówi Sandra. 

To właśnie takie były początki wielkiej gali osób 
niepełnosprawnych. – Sama gala z okazji Dnia Matki 
była organizowana w szkole już chyba od 20 lat. Nato-
miast kilka lat temu powstał pomysł, żeby włączyć ten 
dzień w obchody Tygodnia Godności Osób Niepełno-
sprawnych – wyjaśnia Anna Wieloch, dyrektorka ZSS 
nr 4. – Podczas gali uczniowie mogli zaprezentować się 
z najlepszej strony – artystycznej, wokalnej czy poetyc-
kiej i pokazać swój potencjał lokalnej społeczności.

                                                                        JO

Każdy miał swoje pięć minut na scenie.

Nowy�Bytom

Są otwarci na innych
– Nie można zamykać się w czterech ścianach. Trze-

ba wyjść do ludzi, od których można się czegoś nauczyć 
i razem z nimi spędzić czas – podkreśla Teresa Cisek, 
prezes Polskiego Związku Niewidomych w Rudzie 
Śląskiej, który podczas Tygodnia Godności Osób Nie-
pełnosprawnych otworzył swoje drzwi dla innych.

Podczas Dnia Otwartego (26.05.) w siedzibie PZN 
w Nowym Bytomiu można było m.in. dowiedzieć się, 
w jaki sposób osoby mające problemy ze wzrokiem, 
radzą sobie na co dzień i jakiego rodzaju wsparcia po-
trzebują. – My je oferujemy i staramy się przekonać, że 
nie sposób usiąść w fotelu i zamknąć się przed światem, 
lecz wręcz przeciwnie – przekonuje Teresa Cisek.

Tym bardziej, że Polski Związek Niewidomych 
w Rudzie Śląskiej ma szeroką ofertę zajęć. Jego człon-
kowie mogą m.in. uczestniczyć w prelekcjach lekar-
skich, a już w czerwcu odbędzie się szkolenie z czyn-
ności dnia codziennego. – Będzie i trochę teorii, i prak-
tyki. Uczestnicy będą uczyli się szyć, gotować czy pa-

Halemba

Muzyczna integracja

Uczniowie zaprezentowali swoje talenty.

„Knocking on Heaven’s Door” Boba Dylana czy 
„Lunatycy” zespołu Dżem – m.in. ten wcale niełatwy 
repertuar mogliśmy usłyszeć podczas dnia edukacji in-
tegracyjnej, który odbył się pod hasłem „Piosenka jest 
dobra na wszystko” w Szkole Podstawowej Sportowej 
nr 15 na Halembie.

Tym razem uczniowie mogli zaprezentować w szkol-
nej sali gimnastycznej swoje wokalne i muzyczne ta-
lenty. – Święto integracji obchodziliśmy już po raz pięt-
nasty. Za każdym razem zmieniamy jego formę. W po-
przednich latach organizowaliśmy m.in. konkursy pla-
styczne oraz wspólne zabawy ruchowe, a dzisiaj posta-
wiliśmy na śpiewanie – wyjaśniał Piotr Prencel, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15.

Uczniowie podjęli wyzwanie grająco i śpiewająco. 
– Dzieci przygotowywały się razem z opiekunami, żeby 
wypaść jak najlepiej. Dzień edukacji integracyjnej był 
okazją do tego, by dzieci spotkały się tym razem nie na 
apelu, ale podczas pojedynku, w którym każda z klas 
starała się zaprezentować na najwyższym poziomie – 
podkreślał Piotr Prencel.

Dodajmy, że podczas tegorocznego konkursu „Pio-
senka jest dobra na wszystko” uczniowie szkoły z Ha-
lemby gościli podopiecznych Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 2.   JO

Ruda�Śląska

Pokonali stopnie
Wsparcie trenerów pracy i psychologa, warsztaty, 

szkolenia i staże, a na końcu – praca. Z tego długofalo-
wego wsparcia mogło korzystać i nadal korzysta blisko 
80 niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta 
w ramach projektu „Praca bez stopni”, który od dwóch 
lat realizowany jest w Rudzie Śląskiej. O jego efektach 
rozmawiano w czwartek (28.05.) w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy podczas seminarium dla pracodawców i or-
ganizacji zajmujących się zatrudnianiem osób niepełno-
sprawnych. – Osoby niepełnosprawne potrzebują 
wsparcia stałego, a nie jednorazowej informacji czy 
jednorazowego stażu – podkreśla Paweł Karaś, kierow-
nik ds. projektu z Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie 
Śląskiej. – My zaoferowaliśmy długofalowe wsparcie 
psychologiczne, doradcze, a także – poprzez trwające 
sześć miesięcy staże – możliwość przekonania praco-
dawców, że warto zatrudnić osobę niepełnosprawną.

Projekt „Praca bez stopni” realizowany jest przez 
rudzki PUP od czerwca 2013 roku. Ogółem wzięło 
w nim udział 79 osób, 39 z nich podjęło pracę. – Jeste-
śmy pozytywnie zaskoczeni wynikami. W tej chwili pro-
jekt nie został jeszcze zakończony, a efektywność już jest 
dwukrotnie wyższa, niż zakładano. Projekt przynosi wy-
mierne korzyści, a niepełnosprawne osoby znalazły pra-
cę – mówi Karaś. JO

Ruda�Śląska

Zdrowa rywalizacja
Osiem drużyn rywalizowało w piątek (29.05.) podczas 

turnieju bowlingowego. Choć nie zabrakło nutki rywali-
zacji, uczestnikom towarzyszył przede wszystkim dobry 
humor. – Świetnie się bawię. Cieszę się, że zorganizowano 
taki turniej – podkreśla Daniel Tomczak, podopieczny 
Domu Pomocy Społecznej w Kochłowicach, jeden  
z uczestników rozgrywek. To właśnie kochłowicki DPS 
był organizatorem zdrowej rywalizacji na torze kręglar-
skim w CH Plaza. Uczestnicy turnieju prowadzili roz-
grywki w ośmiu drużynach po sześć osób w każdej.  
W sumie bowlingowe wyzwanie podjęli uczniowie Ze-
społów Szkół Specjalnych nr 2, 3 i 4 oraz ZSP nr 7,  
a także podopieczni Rudzkiego Zakładu Aktywności Za-
wodowej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej w No-
wym Bytomiu, Ośrodka dla Niepełnosprawnych Naj-
świętsze Serce Jezusa oraz organizatora turnieju. – Pod-
czas Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych mamy 
już m.in. grę w szachy, warcaby i zabawy ruchowe. Nato-
miast brakowało kręgli, w które lubią grać m.in. pod-
opieczni naszego ośrodka – mówi Małgorzata Matuszak-
Ćwiek z DPS w Kochłowicach. – Turniej cieszy się dużą 
popularnością, a lista rezerwowych była bardzo długa, 
więc myślę, że w przyszłym roku powtórzymy nasz po-
mysł.

Ostatecznie w turnieju zwyciężyła drużyna z Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 2. JO

Halemba

Igrzyska radości

Zawodnicy zmierzyli się w 13 konkurencjach.

Dwudniowe święto sportu rodem z prawdziwych 
igrzysk – w środę i czwartek (27-28.05.) w hali  
MOSiR-u przy ul. Kłodnickiej (Halemba) odbyła się już 
18. edycja Olimpiady Radości, w której do rywalizacji 
stanęło ponad 160 uczestników. Impreza była spartakia-
dą niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Olimpiada Radości to już tradycja w naszym mie-
ście. Zawody są formą terapii, rekreacji i dobrej zaba-
wy, która ma stać się bodźcem dla osób niepełnospraw-
nych do tego, by uwierzyły one we własne siły. Zawod-
nicy po raz kolejny zmierzyli się w 13 konkurencjach 
rekreacyjnych. Później odbyły się konkurencje druży-
nowe. W tym roku wzięły w nich udział 23 ekipy.

Zanim jednak zawodnicy przeszli do sportowej ry-
walizacji, wzięli oni udział w bardzo uroczystym roz-
poczęciu. – W niebie będzie tak jak dzisiaj. Na świecie 
nie ma równości i w niebie też jej nie będzie. Ten kto 
najbardziej kocha, będzie miał pierwsze miejsce u boku 
Pana Boga, a z doświadczenia wiem, że osoby niepeł-
nosprawne kochają najbardziej – podkreślał w trakcie 
otwarcia ksiądz Krzysztof Bąk, dyrektor Caritas Archi-
diecezji Katowickiej, a także diecezjalny duszpasterz 
niepełnosprawnych. – Olimpiada Radości jest zawsze 
obrazkiem z nieba – dodał. MS

Kochłowice
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PZN oferuje członkom m.in. szkolenia.
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rzyć kawę. We wrześniu natomiast odbędzie się szkole-
nie z orientacji przestrzennej i nauki chodzenia z białą 
laską. W grudniu z kolei zorganizujemy spotkanie 
opłatkowe – wylicza Cisek.  JO
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Rodzinnie aż miło
Atmosfera rodzinnej radości zapanowała w czwar-

tek (28.05.) w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury, 
bo i szczególnie rodzinni byli jego goście. 

Uczestnicy festynu rodzin zastępczych mogli m.in. 
zakupić gadżety, z których dochód zostanie przezna-
czony dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży „Pomocni”. Chodzi o  zbiórkę na wakacje 
dla dzieci z rodzin zastępczych. Z kolei harcerze pro-
wadzili zabawy dla dzieci. W tle zaś grał zespół Arka-
dia Band. W tej miłej atmosferze czas spędzili członko-
wie rodzin zastępczych, których w naszym mieście jest 
220, a pod ich opieką – 450 młodocianych osób. – Pra-
cowałam jako kurator. Praca ta jednak mnie nie satys-
fakcjonowała. Kiedy dowiedziałam się o możliwości 
założenia pogotowia rodzinnego, czy rodziny zastęp-
czej, postanowiliśmy spróbować – opowiada Elżbieta 
Włodarczyk, która tworzy rodzinę zastępczą. 

Rodzicielstwo zastępcze z jednej strony wymaga za-
angażowania, ale z drugiej strony jest źródłem ogrom-

nej satysfakcji. – Dzieci przyjmowane do rodzin zastęp-
czych potrzebują przede wszystkim dużo czasu i miło-
ści. Jednak gdy widzimy jak się rozwijają i dorastają, 
napawa nas duma – potwierdza Urszula Paduch, rodzic 
zastępczy. JO

Podczas festynu  prowadzono akcję „Klamoty za złoty”.

Wirek

Ożywili nasze tradycje

To było kolejne spotkanie z cyklu „Twórczy piątek 
na Ficinusie”. 29 maja w Violinowej Gospodzie, przy 
wireckim osiedlu robotniczym po raz pierwszy zapre-
zentowane zostały efekty pracy uczestników projektu 
„Ożywiamy śląskie tradycje”, nad którym pracowały 

trzy grupy: krawiecka, rękodzielnicza i malarska. Pro-
jekt realizowany był w ramach programu „Seniorzy 
w Akcji” polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Podczas spotkania, oprócz pokazu śląskiej tradycyj-
nej mody, odbyły się występy artystyczne, a to wszyst-
ko uzupełniły komentarz i prelekcja Małgorzaty Pie-
trzak z Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego 
w Katowicach. Modelki zaprezentowały się w uszy-
tych przez siebie, swoje mamy i babcie strojach ludo-
wych. Tego wieczoru można było wysłuchać koncertu 
zespołu folklorystycznego działającego przy Zespole 
Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej pod 
kierunkiem Andrzeja Zaczkowskiego i przyłączyć się 
do wspólnego śpiewania z Zespołem Pieśni i Tańca 
„Rudzianie”. – Dla starszych to spotkanie to wspo-
mnienie dzieciństwa i rodzinnych zwyczajów, a dla naj-
młodszych z pewnością niezapomniana lekcja historii 
– podkreślał Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Ko-
munikacji Społecznej i Promocji Miasta. MS

„Rudzianie” uświetnili piątkowe spotkanie.

Ruda

Oddali klucze do bram
Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych został 

oficjalnie zakończony. Jego obchody podsumował ślą-
ski piknik integracyjny „O mój Śląsku” zorganizowany 
w sobotę (30.05.) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 7. Podczas imprezy odbyło się wiele występów 
artystycznych, konkursów, a organizatorzy zapewnili 
sporo prawdziwie śląskich atrakcji.

– Ruda już z nazwy jest śląska. Mieszkamy w robot-
niczym mieście, z żywymi tradycjami, dlatego chcemy 
kultywować nasze zwyczaje oraz utrzymać je jak naj-
dłużej wśród mieszkańców – tłumaczyła Joanna Szwaj-
noch, dyrektorka ZSP nr 7. – Podczas pikniku uroczy-
ście zakończyliśmy Tydzień Godności Osób Niepełno-
sprawnych, w którym już od wielu lat uczestniczymy. 
Myślę, że po raz kolejny udało nam się pokazać spo-
łeczności lokalnej, że ludzie niepełnosprawni to ludzie 
pełnowartościowi.

Prezydent miasta Grażyna Dziedzic odebrała rów-
nież symboliczne klucze do bram miasta z rąk Klaudii 

Halemba

O profilaktyce  
w lesie

Rudzianie chętnie uczestniczyli w festynie.

Czy rudzka profilaktyka jest w lesie? Raczej nie, nie-
mniej jednak w sobotę (30.05.) Fundacja Rodzin Pol-
skich im. bł. Jana Pawła II zorganizowała festyn ro-
dzinny „Leśne granie na polanie”, który odbył się w ra-
mach Dni Profilaktyki w Rudzie Śląskiej. Imprezę 
zorganizowano w wyjątkowo malowniczym miejscu, 
bo w leśnym ośrodku Borówka, co było okazją do spę-
dzenia czasu z rodziną na wspólnej zabawie. 

– Mamy nadzieję, że za sprawą tego festynu przemy-
cimy trochę profilaktyki antyalkoholowej, antynikoty-
nowej i antynarkotykowej. Nasza fundacja jest nasta-
wiona przede wszystkim na takie cele, stąd podejmuje-
my działania, które mają pomóc rodzinom, w których 
występuje problem uzależnień – mówiła Marta Pła-
checka, organizatorka imprezy. – Najważniejsze, że 
bawimy się tutaj bez alkoholu – dodała. 

Podczas festynu odbyły się liczne warsztaty, gry i lo-
terie. Nie zabrakło także występów muzycznych i ka-
baretowych. Zaś gwiazdą wieczoru był Henryk Czich 
z zespołu Universe. Dodatkowo zorganizowano kino 
pod chmurką, w ramach którego wyświetlono film 
„Home run”. – Supermiejsce na festyn, obyśmy mogli 
częściej przychodzić tu na tego typu imprezy – mówiła 
pani Agnieszka, która przybyła do Borówki wraz z mę-
żem i synem.  MS

Nowy�Bytom

Zdrowy football
W sobotę (30.05.) sportowo można było spędzić 

dzień na stadionie  MOSiR-u przy ul. Czarnoleśnej. 
W ramach Dni Profilaktyki odbyły się tam pokazowe 
treningi i mecze o puchar prezydenta Rudy Śląskiej. 
Gościem specjalnym był Marcin Baszczyński.

– Podczas Dni Profilaktyki pokazujemy jak wygląda 
nasza współpraca z Polish Soccer Skills. Na bazie ich 
materiałów pracujemy z młodzieżą. Czas pokaże, jak 
skuteczne są to treningi – tłumaczył prezes Pogoni 
Adam Markiefka.

Zabawa na wolnym powietrzu była przeznaczona 
dla rodziców i najmłodszych. – Przez takie imprezy 
można pokazać młodym, jak fajne jest trenowanie piłki 
nożnej. Rodzice mogli też zobaczyć bazę treningową  
i klub od kuchni. A wszystko to wygląda coraz lepiej  
– mówił podczas imprezy Marcin Baszczyński, spe-
cjalny gość. – Festyn był naprawdę fajnie zorganizowany. 
Dzieciaki pokazały jak ćwiczą w klubie na co dzień. 
Rodzice mogli coś zjeść i pooglądać jak zdrowo rozwijają 
się ich pociechy – mówił pan Henryk, uczestnik zaba-
wy.

Bielszowice

20 lat to piękne 
święto

O profilaktyce mówiła m.in. wiceprezydent. 

Ruda Śląska profilaktyką stoi. Takie wnioski można 
było wyciągnąć podczas podsumowania 20 lat działań 
profilaktycznych w naszym mieście. 

 Miniony weekend był prawdziwym świętem profi-
laktyki, które zainaugurowano podczas forum profilak-
tycznego w Domu Kultury Bielszowice. – Każdy z nas 
na co dzień w różnych sytuacjach życiowych, jest profi-
laktykiem i choćby nie wiem jakbyśmy się starali, to nie 
wyeliminujemy całkowicie problemów związanych z al-
koholem, czy narkotykami. Spotkania takie pozwalają 
jednak na chwilę zatrzymania i przemyślenia tego, co 
udało się zrobić i co jeszcze trzeba zrobić w tym zakre-

Nowy�Bytom
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Klaudia Osyra oddała klucze do bram miasta.
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Osyry, uczennicy ZSP nr 7, co symbolicznie oznacza 
zakończenie TGON w Rudzie Śląskiej. Dodajmy, że co 
roku w imprezach organizowanych w ramach tego wy-
jątkowego tygodnia bierze udział około dwóch tysięcy 
osób. MS 

sie – podkreślała wiceprezydent Anna Krzysteczko.  
W forum profilaktycznym uczestniczyła także Alina 
Szulirz, prezes Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza. – 
Sposób w jaki mówimy o takiej rodzinie wpływa na 
nasz stosunek do niej. My staramy się mówić nie o ro-
dzinie patologicznej, czy alkoholowej, a o rodzinie zra-
nionej, która potrzebuje wsparcia i uzdrowienia – wy-
jaśniała Szulirz.

Przypomnijmy, że pierwsze działania związane z pro-
filaktyką rozpoczęły się w 1993 r., kiedy to uchwalono 
Gminny Program Profilaktyki. Natomiast w 1995 r. zor-
ganizowano Rudzki Tydzień Trzeźwości, a następnie 
Dni Profilaktyki. Piątkowe forum stanowiło okazję do 
wymiany informacji i poglądów między osobami o po-

Podczas forum wystąpili najmłodsi rudzianie.
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dobnych zainteresowaniach, pracy, działaniach na rzecz 
społeczności lokalnej. To była znakomita sposobność 
do nawiązania ściślejszej współpracy, podzielenia się 
swoimi osiągnięciami i porażkami. W tym roku była to 
również okazja do podsumowania 20-lecia profilaktyki 
w mieście i uhonorowania osób, które wniosły swój 
wkład w jej rozwój. Zaproszeni prelegenci, którzy na 
co dzień wsłuchują się w potrzeby dzieci i rodziców, 
pracują sercem i kierują się przede wszystkim dobrem 
rodziny, podjęli ważny temat towarzyszenia rodzicowi 
i dziecku. – Łatwo wymaga się od dziecka i stawia je-
dynki, nie wiedząc lub nie chcąc wiedzieć, w jakich 
warunkach żyje. Ciągle podkreśla się obowiązki dziec-
ka i ucznia, a mało który dorosły zna prawa dziecka – 
m.in. takie słowa padały z mównicy.

 JO  RP
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dzień�dziecka

Kasandra rządziła miastem

Profilaktyczne święto dzieciaków

Rudzkie święto dzieciaków w tym roku trwało 
kilka dni! W niedzielę (31.05.) przy Domu Kultury 
w Bielszowicach najmłodszym zapewniono moc 
wrażeń, a to wszystko okraszono ważną tematyką. 
Od godziny 15 na terenach zielonych przy ul. Ko-
kota trwał profilaktyczny Dzień Dziecka pod ha-
słem „Bawimy się razem”. W programie zapew-
niono m.in. gry i zabawy, pokaz doświadczeń 
chemicznych, konkursy z nagrodami, warsztaty 
tworzenia biżuterii, pokaz mody z udziałem dzie-
ci, czy malowanie twarzy.  

Pogoda dopisała, więc mieszkańcy miasta wraz 
ze swoimi pociechami mogli bawić się w ogrodach 
Domu Kultury w Bielszowicach. Mali rudzianie 
chętnie brali udział w konkursach. – Na swojego 
gofra dałam kolorowe posypki i brokatowe lukry. 
Bardzo lubię gotować – mówiła sześcioletnia Ania 
Bugaj, jedna z uczestniczek imprezy, a zarazem 
zwyciężczyni konkursu na najsmaczniejszego i naj-
piękniejszego gofra. – W Dniu Dziecka najważniej-
sza jest radość. Będę dzisiaj szaleć tam i tu – dodała 
dziewczynka. MS

Najmłodsi chętnie brali udział w konkursach.

Spośród wszystkich kolorowych 
strojów to ona miała najpiękniejszy. 
Sześcioletnia rudzianka Kasandra Go-
jowa, podczas imprezy z okazji Dnia 
Dziecka, wygrała konkurs na najlep-

sze przebranie – w zamian, 1 czerwca, 
zasiadła na fotelu prezydent Rudy 
Śląskiej.

Kasandra mieszka w Nowym By-
tomiu, jej ulubioną bajką jest „Barney 

i przyjaciele”, a planem na przyszłość 
– nauka gry na perkusji. Jest przed-
szkolakiem i to właśnie w Miejskim 
Przedszkolu nr 4 poznaje śląskie tra-
dycje i zwyczaje – stąd jej piękny 
strój, w którym pokazała się na placu 
Jana Pawła II podczas miejskich ob-
chodów Dnia Dziecka. 

– Mój strój śląski mam z przed-
szkola. Bardzo lubię w nim występo-
wać – podkreślała Kasandra, która 
występuje w przedstawieniach ślą-
skich. – Kasandra bardzo lubi ten 
strój i chętnie go zakłada, dlatego 
zdecydowała, że na festyn z okazji 
Dnia Dziecka pójdzie przebrana za 
Ślązaczkę – dodała mama Kasandry.

Dziewczynka przez cały dzień ob-
serwowała pracę prezydent i urzędni-
ków, dostała także swój wymarzony 
prezent – rolki. MS
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Kasandra gościła w gabinecie prezydent Dziedzic.

Gwarno na Kaufhausie 

Wszystkie dzieciaki zamieszkujące 
osiedle Kaufhaus dostały niezwykły 
prezent – niespodziankę z okazji Dnia 
Dziecka. W poniedziałek (1 .06) w tej 

części Nowego Bytomia zrobiło się 
bardzo kolorowo, zabawnie i wesoło. 
Można było rzucać do celu, strącać 
kręgle, pomalować sobie twarz, szukać 

ukrytych skarbów, a nawet wygrać na-
grodę. Dodatkowo dzieci były zaba-
wiane przez klauna. – Bardzo fajnie, 
że zorganizowano takie atrakcje na 
Kaufhausie. U nas mało się dzieje, 
a tak dzieciaki mogą wyjść sobie na 
podwórko, pobawić się i skorzystać 
z tych wszystkich stanowisk – mówiła 
mama małego rudzianina. – Dzieci 
dzisiaj są najważniejsze, dlatego mu-
szą się bawić, skakać i biegać – pod-
kreślał mały Mateusz, mieszkaniec 
Nowego Bytomia. Festyn odwiedziła 
także prezydent Grażyna Dziedzic 
z dziecięcą prezydent miasta Kasan-
drą Gojową, która cały dzień towarzy-
szyła jej we wszystkich urzędowych 
obowiązkach.  MS
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Na Kaufhausie zrobiło się bardzo kolorowo.

Dzień Dziecka na sportowo

Jak festyn, to na sportowo! W po-
niedziałek (1.06.) w Szkole Podsta-
wowej Sportowej nr 15 z klasami in-
tegracyjnymi im. Polskich Olimpij-
czyków odbyła się impreza z okazji 
Dnia Dziecka, podczas której królo-
wały gry i zabawy rekreacyjno-rucho-

we, turniej hokeja na trawie i ringo. 
Oprócz tego na terenie szkoły zorga-
nizowano mecz piłki siatkowej 
w składach rodzice kontra nauczycie-
le. – Dzisiaj odbędzie się u nas wiele 
atrakcji sportowych. Uczestniczymy 
w programie OLA 2015 Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, który obejmuje za-
jęcia dla dzieci z lekkiej atletyki, stąd 
taka forma festynu. Widać, że wszyst-
kie konkurencje cieszą się ogromnym 
powodzeniem – tłumaczył Piotr Pren-
cel, dyrektor szkoły.

Uczniowie SPS 15 osiągają świet-
ne wyniki sportowe na szczeblu wo-
jewódzkim, a także ogólnopolskim. 
Jednak 1 czerwca mogli oni potrakto-
wać sport jako formę zabawy. – We 
wszystkich zaplanowanych zabawach 
przemycamy wysiłek fizyczny. Niety-
powe konkurencje, w których biorą 
udział uczniowie, mają zachęcić do 
zdrowego i sportowego trybu życia – 
podkreślała Zuzanna Radecka-Paka-
szewska, trener główna „Lekkiej 
atletyki dla każdego” w Rudzie Ślą-
skiej oraz nauczyciel wychowania fi-
zycznego.

MS
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Uczniowie chętnie brali udział w konkurencjach. 
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REKLAMA
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DZIEŃ�DZIECKA

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

Podczas kolorowej imprezy trady-
cyjnie odbyła się również gra miej-
ska „Dzieci segregują śmieci”, która 
została zorganizowana przez „Wia-
domości Rudzkie”. Uczestnicy 
wzięli udział w pięciu konkuren-
cjach, w których musieli odpowie-
dzieć na pytania dotyczące ekologii, 
zagrać w kręgle, przejść ekologicz-
ny labirynt, ułożyć puzzle i ustawić 
korkową wieżę. Po ostatecznym 
podliczeniu punktów okazało się, że 
rudzkim mistrzem segregacji został 
dwunastolatek z Goduli. – Zadania, 
które musieliśmy wykonać były do-
syć trudne – najgorsze było prze-
wrócenie wszystkich kręgli. Zabawa 
na rynku była bardzo fajna. Cieszę 
się, że będę mógł jeździć teraz na no-
wym rowerze – podkreślał Patryk 
Grześkowiak, zdobywca głównej 
nagrody. – Recykling jest bardzo 
ważny, dlatego każdy musi wiedzieć 
o segregacji i wrzucać śmieci do od-
powiednich pojemników – dodał 
zwycięzca.

W sobotę na rynku bawiły się całe 
rodziny. – Zachęciłem wnuka, by 
przyszedł na rynek. Udział w tej grze 
bierze już drugi raz, tym razem uda-
ło się wygrać rower. Coraz więcej 
dzieci stara się segregować odpady, 
wiedzą, że to jest ważne, a takie za-
bawy w tym pomagają – podkreślał 
Piotr Grześkowiak, dziadek Patry-
ka.

Drugie miejsce w grze zajęła 
Klaudia Błaciuk, natomiast trzecie 
miejsce zajęli ex aequo Aleksandra 
Musioł i Filip Czoik. 

Magdalena Szewczyk

Na rynku rządzili najmłodsi!

W�sobotę�(30.05.)�plac�Jana�Pawła�II�należał�do�najmłodszych.�Dzieciaki�z�całej�Rudy�Śląskiej�mogły�przebrać�się�podczas�balu�przebierańców,�zostać�wybra-
ne�na�urząd�dziecięcego�prezydenta�miasta,�wziąć�udział�w�zajęciach�przyrodniczych,�czy�w�pokazach�doświadczeń�chemicznych.�Słowem�–�mogły�skakać,�
malować�i�bawić�się�w�najlepsze.�To�wszystko�z�okazji�przypadającego�w�poniedziałek�Dnia�Dziecka.

Jedną z konkurencji w grze miejskiej było ustawienie korkowej wieży.
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 Dla uczestników ekologiczne kręgle były najtrudniejszym etapem.
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Grę „Dzieci segregują śmieci” wygrał Patryk Grześkowiak.
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W sobotę rynek zrobił się niezwykle kolorowy.
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Frekwencja podczas rudzkiego Dnia Dziecka dopisywała.
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– Planowany projekt w swym zało-
żeniu poświęcony ma być dokumenta-
cji pamiątek oraz relacji mieszkańców 
związanych z okresem od drugiej woj-
ny światowej do pierwszych lat Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej – wy-
jaśnia prof. dr hab. Zygmunt Woźnicz-
ka, przewodniczący Komisji Historii 
Śląska Polskiej Akademii Umiejętno-
ści. – To trudny czas dla mieszkańców 
Górnego Śląska, gdyż wiąże się z burz-
liwą  historią tego regionu, która pro-
wadziła często do trudnych wyborów 
i rodzinnych dramatów. Pamięć o tych 
czasach jest niezwykle ważna dla zro-
zumienia sytuacji współczesnych miast 
a także regionu – dodaje profesor.

W ramach prac badawczych zbierane 
będą materialne i niematerialne przed-
mioty historyczne, związane z codzien-
nym życiem mieszkańców dzisiejszej 
Rudy Śląskiej. – Przez tego rodzaju 
działania chcemy zwiększyć aktywność 
mieszkańców naszego miasta – podkre-
śla prezydent Grażyna Dziedzic. –  W ten 
sposób zostanie utrwalona ich tożsa-
mość, a wielka historia opowiedziana 
będzie przez pryzmat indywidualnych 
przeżyć i wspomnień – komentuje. 

Założeniem projektu jest komple-
mentarna dokumentacja oraz zabez-

Ruda Śląska rusza z kolejnym projektem historycznym! Poszukiwane są stare listy, archiwalne zdjęcia, dokumenty, rodzin-
ne pamiątki i osobiste wspomnienia z czasów II wojny światowej i lat wczesnego PRL-u. Posłużą one do dokumentacji życia 
mieszkańców dzisiejszej Rudy Śląskiej na tle wielkich wydarzeń i transformacji dziejowych. W realizację przedsięwzięcia 
włączyła się Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej oraz rudzki 
magistrat. 

Małe opowieści – wielka historia
pieczenie dziedzictwa historycznego 
i kulturowego terenów dzisiejszej Ru-
dy Śląskiej. W tym celu przewidziano 
prowadzenie ewidencji dokumentacji, 
a także digitalizację pamiątek związa-
nych z materialnym oraz niematerial-
nym wojennym i powojennym dzie-
dzictwem miasta. – Rejestracji i digi-
talizacji będą podlegały: zabytki ma-
terialne z kolekcji prywatnych miesz-
kańców, to jest źródła rękopiśmienne, 
drukowane, ikonografi czne oraz cy-
melia-pamiątki, a także nagrania rela-
cji osobistych w formie wywiadów – 
tłumaczy dr Karol Makles z Polskiej 
Akademii Umiejętności. Materiały bę-
dą poddane ocenie i zabezpieczeniu 
cyfrowemu przez pracowników Mu-
zeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej 
oraz wolontariuszy. 

Warto dodać, że inicjatywa w swym 
założeniu ma charakter międzypoko-
leniowy. Organizatorzy badań zapra-
szają do udziału w niej zarówno senio-
rów jak i młodsze pokolenia. – Prosi-
my, by zgłaszały się do nas osoby, któ-
re chciałyby podzielić się z nami oso-
bistymi wspomnieniami i pamiątkami 
z tamtych lat – mówi dyrektor mu-
zeum w Rudzie Śląskiej, dr hab. Bar-
bara Nowak. – Cenne będą dla nas 

również nagrania audio lub video wy-
konane przez dzieci, bądź wnuków 
osób, które przeżyły lata II wojny 
światowej i wczesnego PRL-u. Jeżeli 
uda nam się zebrać wystarczający ma-

teriał, to na jego podstawie powstanie 
publikacja naukowa z aneksem multi-
medialnym – zaznacza.

Inicjatorami przedsięwzięcia są 
prof. Zygmunt Woźniczka i rudzka 
radna Agnieszka Płaszczyk, prze-
wodnicząca Komisji Kultury Rady 
Miasta Ruda Śląska. – Ważnym ele-
mentem prac badawczych będą rudz-
kie ślady Tragedii Górnośląskiej. Wy-
darzenia te z pewnością będą stano-
wiły odrębny wątek planowanej pu-
blikacji. W tym roku obchodzimy 70. 
rocznicę wydarzeń, które przyczyniły 
się do cierpienia i śmierci dziesiątek 
tysięcy Ślązaków, więc moment roz-
poczęcia naszych prac jest nieprzy-
padkowy – deklaruje Agnieszka 
Płaszczyk.

Inauguracja projektu odbędzie się 
9 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 
17.00 w Muzeum Miejskim im. Mak-
symiliana Chroboka w Rudzie Ślą-
skiej. W tym dniu prof. dr hab. Zyg-
munt Woźniczka wygłosi wykład 
„Tragedia Śląska. 1945 rok – początek 
czy koniec?”. Po prelekcji odbędzie 
się spotkanie z osobami zainteresowa-
nymi udziałem w projekcie. Zgłosze-
nia przyjmowane będą także podczas 
godzin pracy muzeum. Wtedy też 
przynosić można pamiątki związane 
z życiem w okresie II wojny świato-
wej i wczesnego PRL-u na terenach 
dzisiejszej Rudy Śląskiej. 

Z kolei 2 czerwca br. prof. Woźnicz-
ka wygłosił w Miejskim Centrum Kul-
tury im. Henryka Bisty w Rudzie Ślą-
skiej okolicznościowy wykład dla 
uczniów rudzkich szkół ponadgimna-
zjalnych. Dotyczył on gehenny Śląza-
ków w latach 1945-1948. Po prelekcji 
został wyświetlony fi lm Adama Turuli 
„Przemilczana tragedia”. W tym dniu 
rudzka młodzież została zaproszona 
do udziału w badaniach historycznych, 
dotyczących życia ludności na tere-
nach dzisiejszej Rudy Śląskiej w cza-
sach wojennych i powojennych. 

– Projekt wpisuje się w Strategię 
Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 
roku – podkreśla dr Krzysztof Piecha, 
naczelnik Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta. – Dokument 
ten wskazuje bardzo wyraźnie potrze-
bę ochrony historycznego i kulturowe-
go dziedzictwa miasta oraz pielęgno-
wania wartości, określających tożsa-
mość społeczności lokalnej – dodaje. 

To już druga tego typu inicjatywa re-
alizowana przez rudzki magistrat 
w ostatnim czasie. Aktualnie katowicki 
oddział Telewizji Polskiej we współ-
pracy z miastem realizuje fi lm doku-
mentalny dotyczący ruchu oporu 
w czasie II wojny światowej na tere-
nach dzisiejszej Rudy Śląskiej. Premie-
rowa emisja obrazu zaplanowana zo-
stała jeszcze na czerwiec tego roku. 

KP

Polska Akademia Umiejętności
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej

Miasto Ruda Śląska

zapraszają na wykład

PROF. DRA HAB. ZYGMUNTA WOŹNICZKI

„TRAGEDIA ŚLĄSKA. 
1945 ROK 

– POCZĄTEK CZY KONIEC?”
Wykład odbędzie się

9 czerwca 2015 r. o godz. 17.00

w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
ul. Wolności 26 Ruda Śląska-Ruda

Po prelekcji odbędzie się dyskusja 

Do muzeum można przynosić stare listy, archiwalne zdjęcia, dokumenty i rodzinne pamiątki. Można 
również opowiedzieć osobiście o swoich wspomnieniach z czasów II wojny światowej i wczesnego PRL-u.
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Dzik(i) problem

– Nie dokarmiajcie dzików – apelują władze Rudy Śląskiej do mieszkańców. W mieście rozpoczyna się specjalna akcja edukacyjna, która ma przyczynić się 
do wyeliminowania dzików z terenów zamieszkanych. Oprócz tego rudzki magistrat zamierza zlikwidować zakrzewione przestrzenie miejskie, w których 
ukrywają się dziki.  

Grzegorz Skurczak z Nadleśnictwa 
Katowice. – Zaczyna się niewinnie od 
dokarmiania jednego dzika, potem po-
jawia się drugi i trzeci. Po sezonie roz-
rodczym pojawiają się młode, a za rok 
liczba dzików po kolejnym okresie roz-
rodczym znowu się powiększa i z jed-
nego dzika robi się małe stadko – mó-
wi.

Władze Rudy Śląskiej wydrukowa-
ły specjalną ulotkę, w której przypo-
minają mieszkańcom o tym, by nie 
dokarmiać dzików oraz radzą jak prze-
chowywać resztki żywności w obrębie 
własnych posesji czy ogródków dział-
kowych. Chodzi o to, by nie stały się 
one pożywieniem dla dzików. – Ulotki 
trafią do mieszkańców terenów, które 
najbardziej narażone są na wizytę dzi-
ków i skąd mamy najwięcej interwen-
cji w tej sprawie. Dotyczy to głównie 
ulicy Katowickiej, Pomorskiej, Ko-
chłowickiej, Grzybowej i Polnej. Ulot-
ki dostarczone zostaną również do 

ogrodów działkowych – informuje Ewa 
Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska.

Dodatkowo władze Rudy Śląskiej 
przeciwdziałając zadamawianiu się 
dzików zamierzają również likwido-
wać duże zakrzewione tereny w pobli-
żu zabudowy mieszkaniowej.  
– W pierwszej kolejności zostanie 
oczyszczony teren przy ul. Katowickiej. 
W ten sposób zmusimy dziki do prze-
niesienia się w tereny zalesione, odda-
lone już od domostw – mówi Ewa Wy-
ciślik.

W Rudzie Śląskiej, której tereny le-
śne znajdują się w obrębie Nadleśnic-
twa Katowice, populacja dzika utrzy-
mywana jest na stałym poziomie z jed-
nej strony nie zagrażającym wyginię-
ciu, a z drugiej nadmiernemu rozrosto-
wi. – Dotyczy to oczywiście terenów 
leśnych. Zarówno my jak i koła łowiec-
kie nie mamy wpływu na rozrost popu-

lacji dzika w rejonie zabudowy miesz-
kaniowej na terenach typowo miej-
skich, dlatego tak ważne jest właściwe 
zachowanie ludzi wobec dzikich zwie-
rząt – podkreśla Grzegorz Skurczak.

Każdego roku koła łowieckie za-
twierdzają w Nadleśnictwie Katowice 
swoje plany dotyczące odstrzału dzi-
ków. W tym roku na całe Nadleśnic-
two Katowice przewidziano ok. 600 

odstrzałów. Podczas ostatniej inwenta-
ryzacji na obszarze nadleśnictwa nali-
czono ok. 430 dzików. Liczba ta utrzy-
muje się na podobnym poziomie od 
kilku lat. Gdyby nie kontrolowany od-
strzał każdego roku, liczba dzików 
gwałtownie by rosła. Samica dzika co 
rok rodzi bowiem od 4 do 6 młodych 
dzików.

TK

Najbardziej newralgiczny czas to 
wiosna i lato. Wtedy na świat przy-
chodzą małe dziki, które następnie 
pod opieką mamy uczą się zdobywać 
pokarm. – Przez pierwsze tygodnie od 
narodzin locha z młodymi porusza się 
na obszarze zaledwie 0,5 km², dlatego 
niezwykle ważne jest, żeby było to śro-
dowisko naturalne dzika, a nie teren 
zamieszkany i użytkowany przez czło-
wieka – podkreśla Grzegorz Skurczak 
z Lasów Państwowych Nadleśnictwa 
Katowice.  – Gdy dzik czy inne dzikie 
zwierzę będzie dokarmiane, zakoduje 
sobie, że w tym miejscu znajdzie po-
karm i będzie tu powracać – dodaje.

– Niby wszyscy wiemy, że dziko ży-
jących zwierząt nie dokarmiamy, ale 
nie wszyscy tej zasady się trzymają. 
O tym, że dziki w mieście mogą stano-
wić problem, świadczą liczne inter-
wencje mieszkańców w tej sprawie  
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic. 
Słowa prezydent miasta potwierdza 

– Obecność Polski w Unii Europej-
skiej otwiera przed młodymi ludźmi 
wiele szans, muszą oni mieć jednak 
kompetencje, by te szanse wykorzy-
stać. Teoria jest ważna, ale nic tak nie 
nauczy naszych uczniów radzenia so-
bie w Europie, jak doświadczenia zdo-
bywane w kontaktach z zagranicznymi 
partnerami – mówi prezydent Graży-
na Dziedzic, która spotkała się  
z uczestnikami projektu SP 13. Pod-
czas spotkania o historii miasta opo-
wiadał gościom z zagranicy Krystian 
Gałuszka, dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej.

Projekt „Świat w oczach dzieci” był 
realizowany przez Szkołę Podstawo-
wą nr 13 w latach 2013 – 2015. Part-
nerami rudzkiej placówki były szkoły 
z Cypru, Rumunii, Grecji, Hiszpanii, 
Włoch, Bułgarii, Turcji i Francji.  
– Podczas dziewięciu wizyt partner-
skich w każdym kraju poznawaliśmy 
się wzajemnie, swoje szkoły, kraje, 
kulturę i zwyczaje. O ile było to możli-
we, mieszkaliśmy u rodzin, które poka-
zywały swoje codzienne życie, tradycje 
i zwyczaje – mówi Barbara Galwas, 
koordynator projektu. – Z naszej szko-
ły miało okazję wyjechać 16 uczniów, 
a od roku 2006, kiedy rozpoczęliśmy 
przygodę z programem ,,Comenius”, 

Rudzkie szkoły otwarte na Europę
w wyjazdach zagranicznych wzięło 
udział 58 dzieci – podkreśla.

W ciągu dwóch lat trwania projektu 
uczniowie uczestniczyli również 
w konkursach plastycznych na różne 
tematy. – Nagrodami były wycieczki, 
np. do Muzeum Odlewnictwa Arty-
stycznego i Palmiarni w Gliwicach, po 
skarb Karola Goduli, do Fabryki 
Bombek czy na jarmark świąteczny do 
Krakowa – wylicza Barbara Galwas. 
Na wycieczki finansowane z funduszy 
europejskich w czasie trwania projek-
tu wyjechało 120 dzieci, a 40 pojedzie 
jeszcze w czerwcu.

Poznanie przez uczniów innych kra-
jów nie jest jedyną korzyścią płynącą 
z projektu. – Promowaliśmy toleran-
cję i zrozumienie dla ludzi z innych 
krajów i kultur, dzieci i nauczyciele 
nawiązali przyjaźnie, wymieniali się 
listami, e-mailami – mówi Barbara 
Galwas. – Chęć porozumienia z inny-
mi ludźmi w Europie zwiększyła też 
motywację do nauki języka angielskie-
go – dodaje.

Tymczasem Zespół Szkół nr 5  
rozpoczyna właśnie projekt „Spedy-
tor i elektryk w Zespole Szkół nr 5 
specjalistami na miarę współczesnej 
Europy”, dzięki któremu uczniowie 
odbędą miesięczne praktyki zawodo-

we w Niemczech. Projekt będzie re-
alizowany od 1 czerwca 2015 r. do 31 
maja 2017 r. W jego ramach zaplano-
wano wyjazd 42 uczniów (trzy wyjaz-
dy w grupach 14-osobowych).

– Chcemy, aby uczestnicy projektu 
stali się szczególnie atrakcyjni zawo-
dowo dla przyszłych pracodawców, 
zarówno na rynku lokalnym, regional-
nym, krajowym jak i europejskim. Ich 
wiedza teoretyczna poparta będzie do-

świadczeniem praktycznym zdobytym 
poza granicami kraju – mówi Teresa 
Isakiewicz, wicedyrektor Zespołu 
Szkół nr 5. Uczniowie mają również 
zdobyć doświadczenie w zakresie 
uruchamiania własnej działalności 
gospodarczej.

W szkole rozpoczęła się akcja po-
pularyzowania idei projektu. – Mamy 
nadzieję, że projekt będzie się cieszył 
zainteresowaniem ze strony uczniów. 

Kierunki technik elektryk i technik spe-
dytor traktujemy jako nasze mocne 
punkty, tym bardziej, że wpisują się 
w Strategię Rozwoju Miasta na lata 
2014-2030 – podkreśla Teresa Isakie-
wicz. Nauczyciele już pracują nad no-
wym projektem, tym razem skierowa-
nym do ekonomistów i informatyków, 
a być może również do kadry pedago-
gicznej Zespołu Szkół nr 5.

WG

Szkoły w Rudzie Śląskiej aktywnie korzystają z możliwości oferowanych przez programy Unii Europejskiej. Swój projekt w ramach programu „Comenius” 
podsumowała Szkoła Podstawowa nr 13, a Zespół Szkół nr 5 rozpoczął działania w ramach nowego programu „Erasmus+”.

Gala w Szkole Podstawowej nr 13 podsumowała projekt ,,Świat w oczach dzieci”.

Dziki coraz częściej można spotkać poza lasem.
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Ficinus – życie po szychcie
Kolonia Robotnicza Ficinus, ul. Kubiny, Ruda Śląska – Wirek, start godz. 14.00

Prezentacja tradycyjnych śląskich zawodów
m.in. spotkanie z kominiarzem, piekarzem, pszczelarzem, fryzjerem, hafciarką,  prezentacja służb miejskich i sprzętu straży pożarnej, policji i straży miejskiej, 

pokazy ratownictwa górniczego-KWK Bielszowice

„Śladami kozy z Ficinusa” – gra terenowa
(w godz. 9:00 – 13:00 przy Kuźni Smaku, ul. Kubiny)

Bieg w gumiokach po Ficinusie
rozgrzewka przed Rudzkim Półmaratonem Industrialnym

„Ożywiamy śląskie tradycje”
pokaz mody

Warsztaty rękodzieła artystycznego
zdobienie fi gurek gipsowych, zabawa z gliną, papier czerpany, krosna, biżuteria i ozdoby z wikliny papierowej

Kącik naukowo-zabawowy
glutki, lokomotywa, zabawy z dźwiękiem, megabanie mydlane, balonowe zwierzątka, klauni, malowanie twarzy, gry i zabawy na śląskim placu

Występy artystyczne na scenie
„Śląsk naszym miejscem na ziemi” – artyści z przedszkola nr 19, Teatr Scena Muzyczna I LO,

artyści osiedlowych domów kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Matecznik” oraz „Country”, Piotr Herdzina

Spotkania kulturalne w kościele
chór „Słowiczek”, „Złote serce czarnej Julki” – spektakl grupy teatralnej „Ficinus”, „Między blokiem a familokiem. Wireckie wspominki” Bernarda Śmigały

Ficinus – lekcja muzealna dla dzieci, zwiedzanie wieży kościelnej

Uruchomienie zabytkowej maszyny wyciągowej szybu „Mikołaj”
(Ruda Śląska – Ruda, ul. Szyb Walenty) – o każdej pełnej godzinie: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Dom Handlowy Kaufhaus (11:00 – 18:00)
Kaufhaus taki jak kiedyś – targi „Mydło i powidło”, odkrywanie najstarszego domu handlowego w Polsce (o każdej pełnej godzinie)
– codzienna ciężka praca na Śląsku – wystawa kolekcji „Barwy Śląska” ze zbiorów Gerarda Stanisława Trefonia, spektakl teatralny

Bezpłatny transport na trasie: Ficinus – Kaufhaus – Szyb Mikołaj
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Budżet Obywatelski Miasta 
Ruda Śląska na 2016 rok

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Co to jest budżet 
obywatelski?

Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, powstał w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. 
Projekt okazał się wielkim sukcesem i wkrótce zyskał ogromną popular-
ność w Brazylii. Następnie idea budżetu partycypacyjnego upowszechniła 
się kolejno w Ameryce Południowej (ponad 500 miast) i Europie (200 
miast). Pierwszy budżet obywatelski w Polsce wprowadziły władze Sopo-
tu w 2011 r. W Rudzie Śląskiej pierwszy raz budżet obywatelski realizowa-
ny był w 2014 r. 

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpo-
średnio decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni propozycje inwestycji, które 
następnie wybierane są w ogólnomiejskim głosowaniu. Ostatnim etapem 
jest realizacja zwycięskich projektów.

Podział 
środków

W 2016 r. na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego 
przeznaczonych zostanie 2 650 000 zł, w tym: 

1 000 000 zł • na zadania ogólnomiejskie (zadania które mają służyć za-
spokajaniu potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy),

1 650 000 zł•  na zadania o charakterze lokalnym – po 150 000 zł dla 
każdej dzielnicy (Bielszowice, Bykowina, Chebzie, Czarny Las, Godula, 
Halemba, Kochłowice, Nowy Bytom, Orzegów, Ruda, Wirek).

Harmonogram budżetu 
obywatelskiego

do 17 lipca – składanie wniosków• 
do 28 sierpnia – weryfi kacja złożonych wniosków• 
7-18 września – głosowanie mieszkańców • 
do 30 września – ogłoszenie zwycięskich projektów• 

Punkt 
informacyjno-doradczy

W czasie składania wniosków funkcjonować będzie punkt informacyjno-
doradczy, zlokalizowany w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Mia-
sta, przy pl. Jana Pawła II 6. 

Informacje o głównych założeniach budżetu obywatelskiego oraz o ter-
minach wynikających z harmonogramu udzielane są również telefonicz-
nie, tel.32 244-90-00 wew. 1370. 
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SKŁADANIE WNIOSKÓW

Projekt może zgłosić każdy, kto jest zameldowany w Rudzie Śląskiej i ukoń-
czył 16. rok życia. 

Zgłoszenia zadania dokonuje się poprzez wypełnienie wniosku, sporzą-
dzonego zgodnie z obowiązującym wzorem. 

Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę zadań, z zastrzeżeniem, że na 
jednym formularzu wniosku można zgłosić tylko jedno zadanie.

Wraz z wnioskiem składana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 30 
uprawnionych mieszkańców, czyli osób, które skończyły 16 lat i są zameldo-
wane w Rudzie Śląskiej. 

Do wniosku można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy je-
go weryfi kacji, np. szkice sytuacyjne, plany, zdjęcia, wizualizacje itp.

Wnioski (wraz z załącznikami) można:
przesyłać do Urzędu Miasta listownie, na adres: Urząd Miasta Ruda • 
Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska 
złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców. • 

Składane przez mieszkańców wnioski powinny dotyczyć inwestycji bądź 
remontów, które mają być realizowane na terenach stanowiących zasoby 
miasta. 

W przypadku zadań, które byłyby realizowane na terenach miejskich od-
danych w zarządzanie lub trwały zarząd innym podmiotom, lub które zosta-
ły oddane na podstawie umowy użyczenia lub użytkowania, wnioskodawca 
zobowiązany jest dołączyć do wniosku oświadczenie odpowiedniego pod-
miotu o wyrażeniu zgody na realizację zgłoszonego zadania na terenie, któ-
rym dysponuje.

Jak sprawdzić, 
kto jest właścicielem terenu?

W przeglądarce internetowej wpisujemy adres geoportalu: 1. 
htt p://rudaslaska.geoportal2.pl
Po wyświetleniu się strony startowej geoportalu, wybieramy edycję 2. 
mapy w trybie publicznym. 
Aby uzyskać dostęp do danych adresowych geoportalu, należy w pane-3. 
lu „Warstwy”, znajdującym się po lewej stronie ekranu, zaznaczyć do 
wyświetlenia warstwy „Działki”, „Budynki” oraz „Adresy”. Treść mapy 
aktualizuje się automatycznie.

Informacja 
o własności gruntu

Następnie na wyświetlonej mapie odnajdujemy szukany teren. Chcąc 4. 
uzyskać informacje dotyczące działki, z listwy narzędziowej znajdują-
cej się w lewym, górnym rogu mapy, wybieramy ikonkę oznaczoną 
literką „i”, a następnie wskazujemy obszar zawarty w granicach dział-
ki.
Na ekranie monitora wyświetli się okno zawierające informacje 5. 
o szukanym terenie, takie jak: kto jest właścicielem działki, jej numer, 
powierzchnia i numer księgi wieczystej. W zależności od wielkości mo-
nitora, rozmiar okna można dostosować poprzez zmianę jego wielkości 
tak, aby informacje wyświetlały się w sposób czytelny.

Jak zgłosić projekt?



www.wiadomoscirudzkie.pl OGŁOSZENIE | 3.06.201519

GŁOSOWANIE

Wykaz miejsc do głosowania
l.p.

Nazwa 
punktu

Adres punktu
Godziny 

urzędowania

1. Urząd Miasta 
Ruda Śląska

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

poniedziałek – środa: 
od 8.00 do 16.00

czwartek:
8.00 do 18.00

piątek: 
od 8.00 do 14.00

2.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– dyrekcja

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

3.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 1

Ruda
ul. Fiołków 10b

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

4.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 4

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

5.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
 – Filia nr 6

Bielszowice
ul. Kokota 166 

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

6.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 8

Halemba
ul. Kaczmarka 38

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 17.00

7.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 13

Godula
ul. Joanny 20/8

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

8.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 15

Kochłowice
ul. Brzozowa 4

poniedziałek: 
od 11.00 do 15.00
wtorek – piątek: 

od 11.00 do 18.00

9.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

10.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 17

Wirek
ul. Osiedlowa 1

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

11.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

12.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 21

Bykowina
ul. Grzegorzka 8

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

13.
Centrum Inicjatyw 

Społecznych
– Stara Bykowina

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

14.
Centrum Inicjatyw 

Społecznych
- Stary Orzegów

Orzegów
ul. Zielińskiego 8

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

15. Zespół Szkół Nr 1 Chebzie
ul. Niedurnego 125

poniedziałek – piątek: 
od 8.00 do 16.00

Jeżeli złożony wniosek zawiera braki formalne, osoba składająca wniosek 
jest o tym fakcie informowana, następnie ma 7 dni na uzupełnienie wniosku 
o potrzebne dane.

Podczas weryfi kacji zostaną odrzucone wnioski, które:
zakładają realizację jedynie części zadania w tym sporządzenie wyłącz-• 
nie projektu lub planu realizacji zadania,
naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym • 
prawa własności,

Weryfi kacja wniosków
pozostają w sprzeczności z obowiązującymi miejskimi planami, strate-• 
giami i programami, w tym w szczególności z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsię-
wzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
wymagają nakładów fi nansowych przekraczających limity określone • 
dla danego rodzaju zadania,
po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosun-• 
ku do wartości zgłoszonego zadania.
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Po zakończeniu głosowania przeprowadzona zostanie weryfi kacja oddanych głosów. Za 
głosy nieważne uznane zostaną karty: 

wypełnione nieczytelnie i niezawierające wymaganych danych oraz zgody na prze-• 
twarzanie danych osobowych,
zawierające więcej skreśleń, niż wymagane maksymalnie jedno skreślenie na projekt • 
o charakterze ogólnomiejskim oraz dwa na zadania o charakterze lokalnym,
zawierające nieprawdziwe dane,• 
wypełnione przez osoby nieuprawnione do głosowania.• 

Wyniki głosowania opublikowane zostaną do 30 września 2015 r.

UWAGA! 

Wypełnienie kilku kart do głosowania przez tę samą 

osobę spowoduje, iż wszystkie złożone przez nią karty 

zostaną uznane za nieważne.

PROJEKTY DO REALIZACJI

Wybór projektów
Do realizacji zostaną wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę 

głosów, jednak nie mniej niż 30. 
Jeżeli dwa lub więcej zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę 

głosów, o ich kolejności zdecyduje publiczne losowanie. 
Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będzie pozo-

stawać ze sobą w sprzeczności lub będą się wykluczać, zrealizowane zosta-
nie zadanie, które zdobyło największą liczbę głosów.

Niewykorzystane środki 
Jeżeli po zakończonym głosowaniu na poszczególnych zadaniach pozosta-

ną wolne środki, zostaną one w pierwszej kolejności wykorzystane w ramach 
danej dzielnicy – według liczby uzyskanych głosów (na zadanie, na które wy-
starczy środków). 

Środki niewykorzystane w dzielnicach będą sumowane i przeznaczane na 
możliwe do zrealizowania zadania, które uzyskały największą liczbę głosów 
w skali miasta.  

Karta do głosowania
Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Wypełnioną 

kartę wrzuca się do urny znajdującej się w punkcie do głosowania, po 
uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu 
podpisu potwierdzającego oddanie głosu na liście głosujących.

Swój głos można oddać za pośrednictwem platf ormy SEKAP (System 
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej). Rejestracja do ser-
wisu odbywa się poprzez stronę www.sekap.pl. Karta do głosowania do-
stępna będzie w katalogu usług „Sprawy obywatelskie”.

Zasady głosowania
Głosowanie potrwa od 7 do 18 września 2015 r. • 
Głosować mogą osoby zameldowane w Rudzie Śląskiej, które skończyły • 
16 lat. 
Każdy z uprawnionych mieszkańców będzie mógł zagłosować tylko raz, • 
wskazując nie więcej, niż jedno zadanie o charakterze ogólnomiejskim 
oraz dwa różne zadania o charakterze lokalnym, także spoza dzielnicy, 
w której mieszka. 
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Rudzka Spółdzielnia
MieSzkaniowa
w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12, 
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie ustalenie najwyższej 
stawki czynszu najmu i na jej podstawie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu 

dla niżej wymienionych mieszkań 

przetarg 
adres , struktura, piętro pow. użytkowa wyposażenie stawka wywoławcza czynszu

w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Czereśniowa 9/2,2 p .+ k., parter  36,60 m2  14,00 zł 
ul. Konstantego Latki 4c/9, 2 p. + k., II piętro   50,64 m2  13,00 zł 
w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul. Ludwika Piechy 7/2, 4 p. + k., parter  72,93 m2  13,00 zł 
w Rudzie Śl. – wirku:
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4a/17, 2 p. + k., IV piętro 38,80 m2  12,00 zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Franciszka Wilka 7/30, 2 p. + k., X piętro 32,93 m2  14,00 zł 
ul. Emila Szramka 3/5, 1 p. + k., I piętro 30,90 m2  14,00 zł 

* oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za energię cieplną 
(co),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci.

warunki uczestnictwa w przetargu:
Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój1.  213 – pisemnej oferty 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu mieszkalnego przy ul. ............................
.....” do dnia 23.06.2015 r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg 
załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni lub stronie internetowej RSM.
Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 2. 2.000,00 zł /dwa tysiące zł/ oraz 100,- zł + 
23% VaT tytułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega do 
dnia 23.06.2015 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii wpłat do oferty. Konto bankowe 
Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 24.06.2015 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za 
okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną cenę co najmniej równą kwocie wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nad-

wyżkę ponad cenę wywoławczą. 
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z 

ewentualną wymianą okien. 
Wadium oferenta , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie przelana na 

poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe.
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty wygrania przetargu 

nie podpisze umowy i nie uzupełni kaucji do wysokości 6-miesięcznego czynszu wyliczonego w 
oparciu o zaoferowaną stawkę. Umowa najmu może zostać zawarta jedynie na czas określony 
do 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia nie dłużej niż na kolejne 5 lat. Osobie, która 
zawrze umowę najmu przysługuje prawo pierwokupu zajmowanego lokalu po cenach rynkowych 
bez konieczności prowadzenia postępowania przetargowego. Umowa najmu oraz Regulamin naj-
mu lokali mieszkalnych w RSM są dostępne na stronie internetowej: www.rsm.com.pl

W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane konto bankowe nie 
póżniej niż 3 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 15.06.2015 r. w godz. 14.00-16.00. 
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel. 32 248-24-11 

wew. 209.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

SpRoSTowanie
w treść ogłoszenia Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamieszczonego 
w 21.  numerze „wiadomości Rudzkich” z 27.05.2015 r. wkradł się błąd. 

wartość lokalu w Rudzie Śląskiej-wirku przy ul. i.paderewskiego 15/16 o pow. 54,70 m2 
zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 123.700 zł., z nie jak podano błędnie w ogłoszeniu – 23.700 zł.

Redakcja wR

Rudzka Spółdzielnia
MieSzkaniowa
w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12, 
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie umowy 
o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość zgodnie z wyceną  

rzeczoznawcy wynosi: 
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Joanny 7/17, 2 p. + k., IV piętro  o pow. 48,80 m2  99.600,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro  o pow. 37,00 m2  85.000,- zł
ul. Konstantego Latki 1a/15, 2 p. + k., IV piętro  o pow. 50,64 m2  114.100,- zł
w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul. Walentego Fojkisa 8/21, 1 p. + k., IV piętro o pow. 35,98 m2  79.400,- zł 
ul. Królowej Jadwigi 6a/2, 1 p. + k., parter o pow. 38,00 m2  83.000,- zł 
ul. Bytomskiej 5c/4, 2 p. + k., I piętro o pow. 50,49 m2  122.600,- zł 
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/3, 4 p. + k., parter o pow. 62,00 m2  128.200,- zł 
ul. Fiołków 8b/11, 2 p. + k., III piętro o pow. 50,70 m2  115.960,- zł 
ul. Zofii Nałkowskiej 4b/2, 1 p. + k., parter  o pow. 31,72 m2  62.400,- zł 
ul. Adama Mickiewicza 6/55, 2 p. + k., IV piętro o pow. 39,50 m2  85.100,- zł 
ul. Bzów 3a/11, 1 p. + k., III piętro o pow. 36,70 m2  93.400,- zł 
ul. Cypriana Norwida 6/83, 2 p. + k., VII pietro o pow. 38,70 m2  83.100,- zł 
ul. Cypriana Norwida 6/101, 2 p. + k., VIII piętro o pow. 39,30 m2  82.600,- zł 
ul. Cypriana Norwida 20c/6, 2 p. + k., I piętro o pow. 42,78 m2  88.262,- zł 
ul. Wolności 7b/10, 2 p. + k., II piętro o pow. 39,00 m2  78.900,- zł 
ul. Wolności 7a/4, 2 p. + k., I piętro o pow. 47,00 m2  106.200,- zł 
ul. Fiołków 1/7, 3 p. + k., II piętro o pow. 63,90 m2  155.403,- zł 
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Główna 26/15, 1 p. + k., III piętro o pow. 28,70 m2  68.900,- zł 
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Gwareckiej 23/13, 2 p. + k., V piętro o pow. 48,65 m²  108.600,- zł
w Rudzie Śl. – wirku: 
ul. Ignacego Paderewskiego 15/16, 3 p. + k., V piętro  o pow. 54,70 m2  123.700,- zł 
ul. Alojzego Jankowskiego 18c/16, 2 p. + k., V piętro o pow. 42,78 m2  95.300,- zł 
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21, 4 p. + k., X piętro  o pow. 62,20 m2  130.000,- zł 
w Rudzie Śl. – nowym Bytomiu:
ul. Piotra Niedurnego 38c/92, 2 p. + k., IX piętro o pow. 37,50 m2  89.100,- zł 
w Rudzie Śl. – Halembie: 
ul. Energetyków 7b/17, 2 p.+ k., II piętro o pow. 34,00 m2  87.377,- zł 

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności wi-
nien zawierać:

1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny 
podpis;

2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny wynika-
jącej z niniejszego ogłoszenia;

3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy po-

dać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. 

Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni 
przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.

Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502 w PKO 
BP O/Gliwice. 

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza 
złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący 
na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 
3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym 
wnioskodawcom.

Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej 
wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej należności. W przypadku 
nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.

Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do 
korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spół-
dzielni.

Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym 
terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.

Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w 
banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawiera-
jące niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla 
banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.

Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymia-
ną okien (do 5 lat).

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 
wew. 209.

PREZyDENt MIAStA RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych 

usytuowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Grodzka 1/44, ul. Grodzka 1/40, ul. Grodzka 1/3, ul. Solidarności 1d/60,

ul. Stefana Żeromskiego 2/2, ul. Wolności 94/34 
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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INFORMACJA
Prezydent Miasta ruda Śląska 

informuje o przyjmowaniu w terminie  
do dnia 30 czerwca 2015 r. zgłoszeń kandydatów  

na ławników na okres kadencji 2016–2020.

Warunki, które winien spełniać kandydat:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatel-• 
skich;
jest nieskazitelnego charakteru;• 
ukończył 30 lat;• 
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu • 
kandydowania co najmniej od roku;
nie przekroczył 70 lat;• 
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;• 
posiada co najmniej wykształcenie średnie.• 

Kandydaci na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
 i ubezpieczeń społecznych winni wykazywać szczególną znajomość spraw 

pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w proku-• 
raturze;
osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skie-• 
rowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze • 
ściganiem przestępstw i wykroczeń;
adwokaci i aplikanci adwokaccy;• 
radcy prawni i aplikanci radcowscy;• 
duchowni;• 
żołnierze w czynnej służbie wojskowej;• 
funkcjonariusze Służby Więziennej;• 
radni gminy, powiatu i województwa.• 

zgłoszenie kandydatów
Kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Rejonowe-

go w Rudzie Śląskiej i Sądu Rejonowego w Zabrzu zgłaszają Radzie Miasta Ruda 
Śląska w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku: 

prezesi sądów, • 
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na • 
podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) – zgłoszenia 
kandydatów dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia, 
organizacji, związku zawodowego,

bądź
co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, za-• 
mieszkujących stale na terenie miasta Ruda Śląska – listę osób popierających 
kandydata na ławnika, zawierającą ich dane (imię (imiona), nazwisko, numer 
ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis) do-
łącza się do karty zgłoszenia kandydata. Uprawniona do składania wyjaśnień 
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza 
osoba wymieniona na liście.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do Rady Miasta Ruda Śląska na 
karcie zgłoszenia udostępnionej w Kancelarii Rady Miasta (pokój 209 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska) w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, dostępnej

w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl)

do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć:
informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (koszt 

opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi kandydat na 
ławnika);

oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postę-• 
powanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe;
oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzi-• 
cielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani za-
wieszona;
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o któ-• 
rym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 
164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykony-
wania funkcji ławnika;
dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wy-• 
danie dowodu osobistego.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymagań formalnych określonych  
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 133) i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami zło-
żonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty 
zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693), lub które wpłyną do Rady Miasta 
po upływie dnia 30.06.2015 r. pozostawia się bez dalszego biegu. 

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

Ruda Śląska

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  

w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach u zbiegu ulic  ks. Ludwika Tunkla i Górnośląskiej z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego  - z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, jest niezabudowana nieruchomość grun-
towa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 1858 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach u zbiegu ulic ks. 
ludwika tunkla  i Górnośląskiej, zapisana na karcie mapy 4, obręb Kochłowice, obejmująca stanowiące całość gospodarczą 
działki nr: 1956/172 o powierzchni 138 m2, użytek ŁV, KW nr GL1S/00013129/2, 1958/171 o powierzchni 106 m2, użytek Bz, 
KW nr GL1S/00011716/0, 1959/171 o powierzchni 1291 m2, użytek RIVb,  KW nr GL1S/00046705/4 i 2047/170 o powierzchni 
323 m2, użytek RIVb, KW nr GL1S/00042170/6 (w działach III i IV ww. ksiąg nie figurują wpisy).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska część działki nr 2047/170 
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod za-
budowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2), pozostałe działki oraz część działki jw. stanowią 
tereny  zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu uk1).

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych, posiada nieregularny 
kształt, jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami  i krzewami. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do 
dróg publicznych ulic Górnośląskiej i ks. Ludwika Tunkla. Dojazd do zbywanego terenu winien odbywać się od strony ulicy ks. 
Ludwika Tunkla, a zjazd należy zlokalizować przy granicy z działką nr 921/169.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 191.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej 

w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2015 r. o godz.   11.00. w sali 213 urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na 

tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie 
do  dnia  10.07.2015 r.  dokonają  wpłaty   wadium  w  wysokości 9.600,00 zł, przelewem na konto lub w  kasie  Urzędu  
i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),  tel. (32) 248-75-63.
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 Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań, 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 
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-
055-024.

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

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

 Docieplenia budynków, remonty ele-
wacji. Tel. 607-969-200.

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

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

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

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

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

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

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

 
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-
273.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

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

 Dachy solidnie, papa termozgrze-
walna. Gwarancja. Tel. 512-549-097.

 Kredyty, pożyczki, konsolidacje. 
Dzwoń, tel. 500-853-100.

 
 PAJĄCZEK. Usługi transportowe, 
przeprowadzki, przewóz osób. Tel. 505-
180-050.

 PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyj-
ne. Tel. 505-180-050.

 Kompleksowe remonty miesz-
kań solidnie i fachowo. Tel. 602-
445-909.

 Absolutnie nowe pożyczki, szybko! 
Tel. 32 307-40-41, 794-131-131.

 Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! 
Sprawdź. Tel. 668-681-880.

 Atrakcyjna pożyczka minimum for-
malności. Tel. 32 230-39-74.

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

 
 Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, 
malowanie, panele. Tel. 501-815-416.

 
 Czyszczenie tapicerek, dywanów. 
Tel. 501-672-226.

 
 Ogrodnik, przekopywanie glebo-
gryzarką zakładanie trawników. Tel. 
503-363-393.

 
 CHWILÓWKI-BEZPŁATNY DOJAZD!!! 
MINIMUM FORMALNOŚCI!!! Tel. 794-
131-131, 32 307-40-41.

 
 Ogrodnik, przekopywanie glebo-
gryzarką, zakładanie trawników. Tel. 
503-363-393.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda 
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 
240-03-88, 32 242-26-27.
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 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.

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

 
 Halemba, dwupokojowe, 45 m2, 109 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Godula, dwupokojowe, 38 m2, 70 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 44 m2, 82 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 
 Ruda Śląska i okolice – poszukujemy 
mieszkań, domów, działek www.nieru-
chomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

 Atrakcyjne nowe domy szeregowe: 
KŁODNICA ul. Kaczmarka 
od 105 m2  od 300.000 zł. 

HALEMBA ul. Chłopska 
108 m2 300.000 zł. 

GODULA os. Paryż od 125 m2 
od 350.000 zł, 

www.nieruchomoscigabriel.pl 
tel. 691-523-055, 607-706-692.

 Bykowina – 2-pokojowe 47 m2, 
95.000 zł. GABRIEL tel. 607-706-692.

 N. Bytom – OKAZJA, sprzedam 
2-pokojowe 37 m2, 73.000 zł. GABRIEL, 
tel. 607-706-692. 

  Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej 
pilne, tel. 794-041-006.

 Kawalerki: Pordzika 36 m2, 69 tys., 
Solidarności 30 m2, komfort, Kochłowi-
ce 37 m2, I piętro, Lecha 29 m2, 59 tys., 
Paderewskiego 37 m2 atrakcyjne. LOKA-
TOR, tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe: Chroboka 47 m2, 68 
tys., Energetyków 35 m2, Bykowina 50 
m2, Wirek 46 m2.. LOKATOR, tel.  793-
017-323.

 Trzypokojowe: Kochłowice 55 m2, 
Kukułcza 63 m2, Halemba, 55 m2, 139 
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Sprzedam ogródek. Tel. 694-080-
815.

 OKAZJA! Do wynajęcia lokal na 
działalność 40 m2, centrum Nowego By-
tomia. Tel. 603-372-240.

 Zamienię wyremontowane M-3, 62 
m2 (ocieplony budynek) na M-4 lub 
M-5. Tel. 791-537-941.

 Do wynajęcia 2-pokojowe, wy-
remontowane, wyposażone – Orze-
gów, 700 zł + kaucja. Tel. 606-717-
534.

 Do wynajęcia 2-pokojowe, wyre-
montowane, wyposażone – Orzegów, 
700 zł + kaucja. Tel. 606-717-534.

 Zamienię działkę rekreacyjną wła-
snościową 860 m2 pod lasem w Kamiń-
sku gmina Przystajń z wodą 80 km od 
Rudy Śląskiej na ogródek działkowy ok 
400 m2 w Rudzie Śląskiej- Bykowinie. 
Tel. 504-200-597.

 Sprzedam ogródek działkowy 530 
m2, duża altana murowana. Cena 
30.000 zł., Ruda Śląska – Wirek. Tel. 
791-051-669 kontakt po godz. 17.00.

 Kochłowice do wynajęcia kawaler-
ka, c.o., 790 zł. Tel. 668-780-304.
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 Absolwent Wydziału Chemicznego 
Politechniki Śląskiej udzieli korepetycji, 
matematyka, chemia. TANIO. SOLIDNIE. 
Tel. 606-157-640.
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 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-
155.

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

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojaz-
dów, skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

Szczere wyrazy współczucia 
pani doktor Ewie Sieczkowskiej 

z powodu śmierci

MATKI
składają prezesi

LUX-MED i personel Przychodni wireckiej 
w Rudzie Śląskiej

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę 
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.

 AUTO-SKUP za gotówkę do 5 tys. 
stan obojętny. Tel. 507-572-625.

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

 Auto Service – TOBOŁA, Oświęcim-
ska 173, Kochłowice. Mechanika samo-
chodowa – Klimatyzacja – Diagnostyka 
komputerowa. Szybko i solidnie. RABA-
TY NA WYBRANE USŁUGI! Tel. 508-
281-989; 32 248-79-12. 
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 Firma BAREX z Zabrza zatrudni sa-
modzielnych pracowników ogólnobu-
dowlanych (wykończenia), elektryków 
z uprawnieniami. Prawo jazdy mile wi-
dziane. Nawiążemy również współpracę 
z małymi fi rmami budowlanymi. Kon-
takt, tel. 32 740-91-63, 696-099-922.

 Restauracja i Pizzeria Kuźnia Smaku 
w Rudzie Śląskiej, poszukuje pracowni-
ków na pełen etat na stanowiska: ku-
charz, pizzerman, kelner/kelnerka. Cv 
prosimy składać w Restauracji lub prze-
słać mailem na adres: poczta@kuznia-
smaku.pl.

 Kelnera, kelnerkę do restauracji za-
trudnię. Tel. 600-410-944.

 Zatrudnię glazurnika-gipsiarza. Tel. 
508-099-051.

 Zatrudnię fryzjerkę na 1/2 etatu – 
Kochłowice. Tel. 518-103-998.

 Szukam pracownika do wykonywania 
połączeń telefonicznych, stałe wyna-
grodzenie w Rudzie Śląskiej. Tel kontak-
towy 730-255-099. Jedna zmiana od 
rana.

 Firma Madej Wróbel Sp.  z o.o. po-
szukuje osób chętnych do podjęcia 
pracy na stanowiskach produkcyjnych. 
Kontakt: rekrutacja@madejwrobel.pl/ 
nr tel. 501-958-983. Osobiście Ruda 
Śląska, Magazynowa 45.

 Szukam pracownika do wykonywania 
połączeń telefonicznych, stałe wyna-
grodzenie w Rudzie Śląskiej. Tel kont 
730-255-099. Jedna zmiana od rana.

 Restauracja-Cukiernia  VERTIGO w 
Paniówkach i w Rudzie Śląskiej zatrudni 
kelnerów. Tel. 515-262-173, 515-081-
174.
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 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. Westerplatt e 36. Tel. 607-
468-787.

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

wykazu garażu usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska: 

ul. Katowickiej-Otylii – garaż nr 220, 

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Ruda Śląska – Kochłowice 
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66, 
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

Centrum Ubezpieczeń i Kredytów
Bogata oferta ubezpieczeń – • Najtańsze rozwiązania – tylko u Nas 
Komunikacyjne, majątkowe, turystyczne, na życie, fi rmowe i inne.• 
Duży wybór kredytów gotówkowych, konsolidacyjnych • 
i hipotecznych – Pomagamy w uzyskaniu kredytu ludziom 
w trudnych sytuacjach

Małgorzata Uba
512-391-977
512-379-799

ul. Halembska 21
41-706 Ruda Śląska

Godziny otwarcia: pn.-pt.: 9.00-17.00
posrednictwofi nansowe@sluzbowy.email

Zatrudnię na umowę o pracę tokarza 
koło Ostrowa Wielkopolskiego na tokarce uniwersalnej. 

Powinien umieć robić gwinty, długie materiały do 2,5 m, toczyć. Praca przy siłownikach 
hydraulicznych każdego rodzaju: budowlane, rolnicze, komunikacyjne, kopalniane, dźwi-
gi. Oferujemy 2.000 nett o na początek, 9 godzin pracy dziennie, w tym godzina przerwy. 
Dodatkowo możliwość pracy w sobotę 10zł/godz., lub nadgodziny w tygodniu. Pracow-
nik, emeryt, rencista. Możliwość zatrudnienia małżonki i zakwaterowania. Obejrzenie i 

transport na koszt pracodawcy. 
Tel. 512-572-310.

ATRAKCYJNA PRACA
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Energia 1683 kcal; białko 75 g; tłuszcz 
65 g; węglowodany 200 g; magnez 
100% dziennego zapotrzebowania; wi-
tamina B1 70%; witamina B2 246%; 
B6 170%; kwas foliowy 260%.
Śniadanie: mix płatków zbożowych 

z jogurtem (370 kcal)
Składniki:

wymieszane po łyżce płatki • 
owsiane, płatki gryczane i płat-
ki ryżowe
jogurt naturalny odtłuszczony • 
150 g
łyżeczka mielonego siemienia • 
lnianego
szczypta cynamonu• 

II śniadanie: 
pumpernikiel z twarożkiem 
z pomidorkami (224 kcal)

Składniki:
pumpernikiel, kromka• 
chudy ser 50 g• 
suszony pomidor, odsączony • 
z oleju i pokrojony
garść listków bazylii• 

Obiad: wątróbki drobiowe 
w warzywach 

(450 kcal)
Składniki:

wątróbki drobiowe 3 sztuki• 
1 papryka• 
2 średnie pomidory• 
czosnek zmiażdżony• 
łyżeczka oliwy z oliwek• 
3 łyżki kaszy gryczanej• 

Podwieczorek: 
shake owocowy (170 kcal)

Składniki:

Dieta biegaczki: przykładowy jadłospis

Żyj zdrowo ze Zdrowitem (cz. I)
I Rudzki Półmaraton Industrialny za pasem. Od kwietnia wszyscy uczestnicy 
mogą przygotowywać się do startu  poprzez udział w bezpłatnych zajęciach 
biegowych i nordic walking. Teraz wspólnie  z partnerem naszego 
półmaratonu zapraszamy do lektury porad dietetycznych specjalnie 
przygotowanych dla biegaczy. Dziś pierwszy odcinek.

Dla nikogo nie będzie niespodzian-
ką stwierdzenie, że większość począt-
kujących biegaczy zaczyna swoją 
przygodę z jednego powodu – chcą 
schudnąć. Z czasem jednak okazuje 
się, że to nie takie proste. Samo biega-
nie nie zawsze w tym wypadku wy-
starcza, co potwierdzają spowszednia-
łe już slogany, głoszące, że 70% suk-
cesu w odchudzaniu jest zasługą diety, 
a 30% ćwiczeń.

Od czego zacząć? Po pierwsze, 
przyjrzyj się temu co jesz. Prowadź 
dzienniczek żywieniowy i wyrzuć 
z codziennego menu produkty nieod-
powiednie dla biegacza. Notuj rów-
nież godziny, w których zjadasz posił-
ki, przekąski oraz co pijesz. Na po-
czątku zacznij od zamiany niezdro-
wych produktów zdrowszymi odpo-
wiednikami, np. słodkie desery zamień 
na owoce i jogurt. Ryby jedz zamiast 
hamburgera, zrezygnuj także z białego 
pieczywa na konto chleba pełnoziarni-
stego. Czipsy, herbatniki i czekoladki 
wymień na owoce suszone, batony 
zbożowe, orzechy. Regularnie planuj 
swoje menu. Zrób listę produktów do 
kupienia i raz w tygodniu ją zrealizuj. 

Wtedy nie sięgniesz po śmieciowe je-
dzenie ani fast food.

Jeśli zaczynasz bieganie, zacznij od 
wyliczenia ilości kalorii, których po-
trzebujesz. Biegacze, jak wszyscy, 
muszą jeść różnorodnie, a ich dieta 
powinna zawierać wszystkie z pięciu 
grup spożywczych (zboża, owoce, wa-
rzywa, mleko i mięso). Kaloryczność 
diety zależy od płci, masy ciała oraz 
poziomu aktywności i przebieganego 
dystansu. Im dłużej będziesz biegać, 
tym twoje zapotrzebowanie na kalorie 
będzie większe. Wylicz ile ich potrze-
bujesz na początek.

Oblicz podstawowe zapotrzebowa-
nie na kalorie:

Kobiety 10-18 lat 12,2 x wiek + 
746, 19-30 lat 14,7 x wiek + 496, 31-
60 lat 8,7 x wiek + 829. Następnie po-
mnóż ten wynik przez współczynnik 
aktywności:

niski 1.4 (nieregularna aktyw-• 
ność, trochę spacerów);
umiarkowany 1.7 (regularna • 
aktywność, codzienne space-
ry);
wysoki 2.0 (codziennie 1 h wy-• 
siłku).

Poniższe wartości dotyczą osoby 
o masie ciała 65 kg. Zużycie energii 
będzie wyższe u cięższej osoby, a niż-
sze dla lżejszej.

Podstawową przemianę materii 
oblicza się w ten sposób:

[17,7 x wiek + 496] x 1,4 = 892,9 x 
1,4 = 1250 kcal.

To jest podstawowa przemiana ma-
terii, do której dodaje się ilość energii, 
którą zużywa się podczas biegania:

bieganie h (6 min/km): • 
1000 kcal;
bieganie h (10 min/km): • 
600 kcal. 

Dieta biegacza powinna składać 
się w 60% z węglowodanów złożo-
nych i być bogata w produkty o wy-
sokiej zawartości białka, dlatego że 
na początku swoich treningów bę-
dziesz zużywać go więcej do rege-
neracji mięśni i drobnych napraw 
w ich ubytkach. Ważne są też skład-
niki mineralne, szczególnie żelazo, 
ale również wapń i magnez oraz wi-
taminy-antyoksydanty, które będą 
walczyć z wolnymi rodnikami pro-
dukowanymi w nadmiarze w trakcie 
biegania.

pół szklanki jagód• 
pół szklanki melona miodowe-• 
go w kawałkach
jogurt naturalny 150 g• 
łyżeczka jagód acai• 

Kolacja: 
jajecznica z łososiem 

(380 kcal)
Składniki:

łyżeczka mleka 1,5%• 
jajko• 
świeże zioła: ulubione lub ko-• 
perek
kromka chleba żytniego• 
łosoś wędzony 30 g.• 

dr n. farm.
 Justyna Kaźmierczak

  współwłaściciel
aptek Zdrowit
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Slavia: Strąk – Puschhaus, Met, 
Kowalik, Moritz – Lach, Wujec, Korban, 

Rejmanowski – Strzalla, Zalewski. 
Zmiany: Jamrozy, Babczyński, 

P. Maciaszczyk. Trener: Marek Piotrowicz.
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Jeszcze parę kolejek temu jeśli ktoś 
powiedziałby, że Slavia rozgromi na 
wyjeździe Concordię Knurów, praw-
dopodobnie uznano by to za żart. Mi-
nęło jednak kilka tygodni od czasu, 
kiedy gra rudzian nie zachwycała, 
a podopieczni trenera Piotrowicza 
w sobotę (30.05.) pokazali prawdzi-
wą piłkarską siłę. 

Od pierwszych minut mecz był dość 
wyrównany, jednak taki stan utrzymy-
wał się do momentu, kiedy rudzianie 
zdobyli pierwszego gola. W 37. minu-
cie prowadzenie Slavii dał Lach. Gdy 

w 66. minucie Slavia podwyższyła na 
2:0 (Wujec), trzy punkty dla rudzian 
były pewne i tylko od gospodarzy za-
leżało to, jak wysoki wymiar kary do-
staną. Kolejne bramki dla Slavii w tym 
spotkaniu strzelili Zalewski x 2 
i Strzalla. Knurowianie zdobyli jedno 
honorowe trafi enie. Przy stanie 3:0 
Mawo wywalczył rzut wolny w pobli-
żu pola karnego, a Maciejewski pięk-
nym strzałem pokonał bramkarza.

We wtorek (26.05.) rudzianie zmie-
rzyli się z RKS-em Grodziec. Kibice 
w pierwszej połowie oglądali wyrów-

L��� ��������, 
�����: K������� II

Problemy 
Wawelu

P���� ����� – IV ���� 2014/2015, �����: ������ I

Zdemolowali Concordię!
Tabela IV ligi, grupa: śląska I

1.  Ruch Radzionków 24 5  60-17
2.  Zieloni Żarki 25 43 50-42
3.  Sarmacja Będzin 25 42 54-35
4.  Przyszłość Ciochowice 26 42 40-36
5.  Gwarek TG 25 40 53-37
6.  Raków II Częstochowa 25 38 55-36
7.  Polonia Poraj 25 38 49-39
8.  RKS Grodziec  26 37 37-48
9.  Unia Ząbkowice 25 34 51-49
10.  Concordia Knurów 25 34 46-59
11.  Górnik Piaski 25 34 39-42
12.  Slavia Ruda Śląska 26 32 44-45
13.  Pilica Koniecpol 25 28 30-43
14.  MLKS Woźniki 25 27 48-46
15.  Fortuna Gliwice 24 4 16-98

Tabela III ligi
1.  Polonia Bytom 36 81 85-25
2.  Odra Opole 36 79 75-30
3.  Ruch Zdzieszowice 36 74 78-36
4.  BKS Stal Bielsko-Biała 36 70 72-25
5.  Rekord Bielsko-Biała 36 68 68-46
6.  GKS 1962 Jastrzębie  36 63 56-38
7.  Szombierki Bytom 36 57 59-40
8.  Górnik II Zabrze 36 54 62-48
9.  Skra Częstochowa 36 52 56-42
10.  LKS Czaniec 36 49 39-48
11.  Pniówek Pawłowice Śl 36 47 50-48
12.  Ruch II Chorzów 36 47 59-63
13.  Podbeskidzie II B-B 36 46 53-56
14.  Swornica Czarnowąsy 36 44 41-67
15.  Grunwald Ruda Śl. 36 41 46-63
16.  Piast II Gliwice 36 39 60-74
17.  Polonia Łaziska Górne 36 33 30-56
18.  Górnik Wesoła   36 29 39-71
19.  Skalnik Gracze 36 17 25-110
20.  Małapanew Ozimek 36 16 21-88

Sportowy rozkład jazdy
Podwójne Derby

6 czerwca (sobota), godz. 17.00 Wawel 
Wirek – Urania Ruda Śląska

7 czerwca (niedziela), godz. 13.00 Pogoń 
Nowy Bytom – Jastrząb Bielszowice

Wieści z A klasy
Rezerwa kochłowickiej Uranii przegrała 

z TP Jastrząb Bielszowice 0:7. 
Pogoń Nowy Bytom natomiast wygrała 

swój mecz z 0:4 z F.C Katowice.
Wyniki drużyn młodzieżowych

Rocznik 99: Jastrząb 0:6 Slavia (Wal-
czewski x 2, Cierpich x 2, Kordyński, samo-
bójcza)

Juniorzy: Pogoń Imielin 0:3 Wawel 
(Chudziński 2 Górnik) Wawel 2:0 Urania 
(Górnik, Kasiński)

Rocznik 2000: Wawel 3:1 AKS Chorzów 
(Jaworski, Labus, Matuszczak)

Rocznik 2001: Slavia 1:2 Siemianowice 
(Byrski), Ruch 9:1 Slavia, Jastrząb 0:4 Wa-
wel (Aleksa, Pacławski, Abramczuk, 
Szczyż)

Rocznik 2002: Bonito Katowice 1:8 Wa-
wel (Kamiński x 4, Hetmańczyk x 2 Pie-
trzak, Kalinowski), Zantka Chorzów – Grun-
wald 2:3 (Kazanecki, Kopiczko, Kuberek)

Rocznik 2003: Slavia 0:2 Orlik, Rozwój 
3:1 (Górka), Wawel 9:4 Pogoń (Musiał x 4, 
Engel x 2, Piekarski x 2, Bubisz ), Grunwald 
– Kamionka Mikołów 1:0 (Białecki)
Rocznik 2004: Wawel 11:1 Jastrząb (Chrza-
nowski , Bąk, Chromik x 3, Skutnik x 2, Mu-
ras, Engel, Grupa, Tomkiewcz), UKS Ruch 
Chorzów – Grunwald 14:4 (Górski 3, Tała-
dy).

W��������� C������ 2:2 
GKS W���� W����, 

GKS W���� W���� R��� Ś����� 
0:2 W���� W�����

W tygodniu swoje mecze rozgrywa-
li także piłkarze Wawelu. We wtorek 
(26.05.) rudzianie przegrali z mocną 
ekipą Wilków Wilcza. W sobotę 
(30.05.) czekało na rudzian kolejne 
wyzwanie. Podopieczni trenera Zajdla 
chcieli wyszarpać punkty Wyzwoleniu 
Chorzów.

Sobotni mecz do przerwy był dość 
wyrównany. Mimo niesprzyjającej po-

Wawel: Gawlik – Wypiór, 
K. Kałużny, Buchcik, Żur (80’ 

Deptuch) – Maciejok, Pyc, Sławik 
(72’ Niemaszyk) – Aleksa (57’ 

Rutkowski) – Foryś (68’ Leszków), 
Lux. Trener: Jarosław Zajdel.

P���� ����� – III ����

Grunwald nareszcie punktuje
P����������� II B������-B���� 1:2 (0:0) G������� R��� Ś�����, G������� R��� Ś����� 2:2 (1:1) R��� Z�����������  

Kolejne dwa mecze za Grunwaldem. 
Co najważniejsze, rudzianie zdobyli 
w minionych potyczkach cztery punk-
ty. W środę  (27.05.) „zieloni” zremiso-
wali z Ruchem Zdzieszowice, nato-

miast w sobotę (30.05.) pokonali Pod-
beskidzie II Bielsko-Biała.W sobotnim 
meczu najciekawiej było w drugiej po-
łowie. W 48. minucie po zagraniu Wol-
ka z własnej połowy Brzozowski uciekł 
obrońcom i strzelił w długi róg nie do 
obrony. Podbeskidzie zaatakowało, 
jednak ich starania przyniosły efekt do-
piero w 83. minucie po wolnym Chmie-
lewskiego i zamieszaniu pod bramką. 
Piłkę głową zgrał Felsch i Jarosz z bli-
ska pokonał Soldaka. Minutę później 

Grunwald: Soldak – Kiepura, 
Szpoton (kpt), Wolek, Łęcki – 
Włodarczyk, Maciongowski, 

Jagodziński, Stanisławski – Kot, 
Brzozowski. Rezerwa: Lamlih – 
Szczygieł, Kowalski, Jaskiernia. 

Trener: Teodor Wawoczny.

L��� ��������, �����: K������� II

Dramat w Kochłowicach!
U����� R��� Ś����� 2:3 (2:0) KS R��������, O���� M���� 7:1 (4:1) U����� R��� Ś����� 

S����� R��� Ś����� 5:1(1:0) C�������� K�����, S����� R��� Ś����� 0:0 RKS G�������

gody przed przerwą goście wyszli na 
prowadzenie po golu Wawrzyczka.

– Po przerwie kontrolowaliśmy 
mecz. Mimo że zazwyczaj tego nie ro-
bię, to po sobotnim meczu mam pre-
tensje do sędziów, bo w sytuacji, gdy 
Foryś wychodził sam na sam i był fau-
lowany, sędzia pokazał przeciwnikom 
tylko żółtą kartkę. Natomiast gdy Ja-
romin miał lekką sprzeczkę z zawodni-
kami Wyzwolenia, to arbiter ukarał go 
czerwoną kartką. Wyrównująca bram-
ka dla gospodarzy padła po rzucie 
karnym, który sędzia podyktował po 
zagraniu piłki ręką przez naszego za-
wodnika. Moim zdaniem ta decyzja też 
nie była dobra – mówił Jarosław Zaj-
del, trener Wawelu.

Wawel jednak znów wyszedł na 
prowadzenie po bramce Pyca. W ostat-
nich minutach meczu gospodarze zdo-
lali jednak wyrównać. 

Z piłkarskiego nieba do samych czelu-
ści piekieł – taką drogę przeszli sobotnie-
go ranka (30.05.) zawodnicy Uranii. 
W pierwszej połowie nic nie wskazywało 
na to, że cokolwiek może zagrozić w tym 
meczu gospodarzom. Druga połowa była 
jednak dramatyczna. 

Pierwszą część gry rudzianie mieli pod 
kontrolą. W 13. minucie gry Zalewski 
podał do Kornasa. Ten poszedł z kolei 
szybko na lewym skrzydle i uderzył moc-
no przy słupku doprowadzając do wyni-
ku 1:0. Dziesięć minut później strzał Mu-
siała w polu karnym został zablokowany 
ręką przez Kożuszka. Sędzia podyktował 
karnego. Jedenastkę pewnie i precyzyj-
nie wykorzystał Zalewski zdobywając 
drugą bramkę.

Przełomowa okazała się 77. minuta 
gry – chwilę po wejściu na boisko Morci-
nek dostał piłkę na środek pola karnego 
i strzelił pod poprzeczkę. Później zrobiło 

miny zrzedły gospodarzom, gdy w polu 
karnym Jarosz zagrał ręką, w efekcie 
czego sędzia podyktował karnego. Je-
denastkę na gola zamienił Szpoton.

W środowym meczu rudzianie też 
wychodzili dwukrotnie na prowadze-
nie. W tym przypadku jednak po go-
lach Wolka i Stanisławskiego zawod-
nicy Ruchu Zdzieszowice potrafili 
odpowiedzieć bramkami i ostatecz-
nie mecz zakończył się wynikiem 
2:2.

Urania: Pardela, Wypiór, Koniorczyk, 
Cieślik, Hejdysz, Zawisza, Garbyś (2x), 

Musiał, Kornas, Zalewski, Barciaga (67’ 
Piecha). Trener: Stanisław Mikusz.

się jeszcze groźniej, bo boisko za drugą 
żółtą kartkę musiał opuścić Gabryś. 
W tym momencie Urania już nie grała. 
Podopieczni trenera Mikusza w końców-
ce zagrali fatalną piłkę oddając całkowi-
cie inicjatywę gościom. Ci wykorzystali 
tę szansę i w 90. minucie piłkę z bliskiej 
odległości przez nogi Pardeli strzelił Sa-
rzała. Goście bezwzględnie wykorzystali 

złą dyspozycję Uranii, gdy po stałym 
fragmencie za sprawą gola Parfi eńczyka 
przechylili szalę zwycięstwa na swoją 
stronę.

We wtorek (26.05.) podopieczni trene-
ra Mikusza przeżyli większy ból. Rudzia-
nie zanotowali najwyższą porażkę w hi-
storii występów w lidze okręgowej, prze-
grywając aż 7:1 z Orłem Mokre.

Ostatni tydzień zawodnicy Uranii muszą wymazać z pamięci.

nany mecz, ale drużyna gości miała 
jedną dogodną sytuację, którą świet-
nie obronił Strąk. Natomiast w drugiej 
połowie Slavia praktycznie nie scho-
dziła z połowy przeciwnika, raz za 
razem notując groźne sytuacje. Mecz 
zakończył się bezbramkowym remi-
sem.

Zdemolowali Concordię!
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Kolumny sportowe zredagował  Robert Połzoń

Zapasy

Zapaśniczy weekend

W ostatni weekend mogli wykazać 
się rudzcy zapaśnicy. Na Mistrzostwach 
Polski w Rudniku tytuł mistrza zdobył 
Aleksander Wojtachnio. Podczas tych 
zawodów dobrze zaprezentowali się też 
zawodnicy Slavii, natomiast młodziki 

Pływanie

Maj pod znakiem MANTY
Ostatnie dwa tygodnie maja były dla 

UKS-u MANTA pełne emocjonujących 
zawodów, zarówno krajowych jak i mię-
dzynarodowych.

Pierwsi do rywalizacji przystąpili za-
wodnicy z rocznika 2002. 22 maja w Ra-
dlinie odbyła się ostatnia edycja Ligi 
Klubów Śląskich. Podczas 4. rundy za-
wodnicy wywalczyli cztery medale – po 
jednym złotym i srebrnym: Patrycja 
Szymczak (50 m stylem dowolnym, 50 
m stylem grzbietowym) i Wiktor Kijek 
(200 m stylem zmiennym, 50 m stylem 
dowolnym). Podsumowując cztery edy-
cje tych zawodów zawodnicy MANTY 
wywalczyli łącznie 20 medali (dziesięć 
złotych, siedem srebrnych, trzy brązo-
we), dzięki czemu zajęli pierwsze miej-
sce w klasyfikacji medalowej. Najlepszą 
zawodniczką okazała się Patrycja Szym-
czak, wysokie 6. miejsce zajęła Domini-
ka Nocoń, a wśród chłopców drugi był 
Wiktor Kijek. Na wysokie wyniki całego 
cyklu złożyli się: Patrycja Szymczak, 

Natalia Drażyk, Dominika Nocoń, Tatia-
na Jaworska, Wiktor Kijek i Dawid Ko-
walczyk. 

Po zakończonej rywalizacji w Radli-
nie zawodnicy ruszyli do austriackiego 
Wels, gdzie rywalizowali przez dwa dni 
na otwartym basenie 50-metrowym w 43. 
Speedo Meetingu. Mimo niesprzyjają-
cych warunków atmosferycznych (temp. 
powietrza 10oC, pogoda deszczowa) za-
wody zostały sprawnie przeprowadzone, 
a nasi podopieczni zanotowali wiele war-
tościowych wyników, poprawiając wła-
sne rekordy życiowe. W wyjeździe wzię-
ło udział 27 zawodników, najmłodsi 
z rocznika 2007. Na zakończenie zawo-
dów rozegrano sztafety mieszane 4 x 50 
m stylem dowolnym i tu mogliśmy oglą-
dać w „akcji” trenerów MANTY, którzy 
w składzie: Aleksandra Spodzieja, 
Agnieszka Zdebel, Tomasz Sobek i Ma-
teusz Niegot uzyskali wynik 2:01,46, 
zajmując 21. miejsce na 35 rywalizują-
cych ekip.

W dniach 28-29 maja do kolejnej ry-
walizacji podczas Mistrzostw Śląska 
przystąpili 13-letni zawodnicy. W skład 
ekipy weszło sześciu zawodników, któ-
rzy zdobyli osiem medali, wygrywając 
klasyfikację medalową. Miejsca medalo-
we dla klubu zdobyli: Patrycja Szymczak 
czterokrotnie zajmując pierwsze miejsce 
(100 m stylem grzbietowym, 100 m,  
200 m 400 m stylem dowolnym) oraz 
Wiktor Kijek, który trzykrotnie był 
pierwszy (200 m stylem dowolnym, 200 
m stylem zmiennym, 100 m stylem mo-
tylkowym i drugi na 100 m stylem do-
wolnym). Najlepszą zawodniczką zawo-
dów została Patrycja Szymczak, dla któ-
rej jest to trzeci tytuł z rzędu.

Kiedy 13-latkowie walczyli w Radli-
nie, o swoje trofea podczas Mistrzostw 
Śląska w Gliwicach rywalizowali 12-
latkowie. W ekipie MANTY zobaczyć 
mogliśmy: Annę Poppe, Wiktorię Wrzo-
sek, Emilię Pełkę, Arkadiusza Grychtoła, 
Maćka Michalskiego, Wiktora Balcera 

i Kewina Kowalika.  Ostatnie zawody za-
mykające sportową rywalizację w maju 
to Międzynarodowy Miting Pływacki 
ISM Cieszyn, którego 4. edycja odbyła 
się 30 maja w czeskiej Karvinie. W za-
wodach wzięło udział 17 zawodników 
MANTY, którzy wywalczyli 14 medali. 

50 m stylem motylkowym: Patrycja 
Szymczak – brązowy medal (kategoria 
12-13 lat), Michał Trzcionka – złoty me-
dal (10-11 lat), Wiktor Kijek – brązowy 
medal (12-13 lat), Arkadiusz Czyżak – 
srebrny medal (16 i starsi), Patryk Jezior-
ski – brązowy medal (16 lat i starsi).

400 m stylem dowolnym: Patrycja 
Szymczak – srebrny medal (12-13 lat), 
Natalia Drażyk – brązowy medal (12-13 
lat), Magdalena Skudlik – srebrny medal 
(16 lat i starsi), Michał Trzcionka – złoty 
medal (10-11 lat) Wiktor Kijek – srebrny 
medal (12-13 lat).

Młodzi zapaśnicy Pogoni.

 17 maja 2015 r. odszedł Paweł Gan-
carczyk, piłkarz Uranii Kochłowice i Sla-
vii Ruda, wychowanek Górnika Goduli. 
„Paulek” urodził się w Goduli 19 wrze-
śnia 1941 r. Na boisku Górnika Goduli 
rozpoczęła się Jego kariera. Już w 1954 
r. występował w drużynie trampkarzy 
z kolegami starszymi o dwa lata. Jako 
najmniejszy wzrostem zawsze stał na 
końcu drużyny. Paweł był napastnikiem 
i rozegrał w Goduli 212 spotkań. Na-

pastnicy strzelili w tym czasie 404 
bramki, a Pawłowi zaliczono 31 trafień. 
W sezonie 1964/1965 drużyna Goduli 
była w gronie trzech drużyn walczących 
o awans do III ligi śląskiej. Były to dru-
żyny Wawelu Wirek i Górnika Wesoła. 
W tym samym roku Urania uzyskała 
awans do II ligi państwowej i wymaga-
ła wzmocnienia. Władze miasta zdecy-
dowały o przeniesieniu dwóch czoło-
wych napastników do Uranii Kochło-

Wspomnienie

Pamięci Pawła Gancarczyka 

Futsal

Gwiazda dalej 
wśród gwiazd!

Po barażowym dwumeczu z Cu-
prum Polkowice rudzianie dalej grają 
w najwyższej klasie rozgrywkowej. 
W piątek (29.05.) Gwiazda po raz 
drugi wygrała, tym razem jednak 
przewagą tylko jednego gola. Mecz 
był naprawdę ciekawy. Goście od ra-
zu rzucili się do odrabiania strat. Do 
pewnego momentu radzili sobie z tym 
zadaniem dość dobrze, jednak później 
to Gwiazda pokazała swój kunszt 
i wygrała spotkanie. 

– Do samego końca były nerwy w tym 
meczu. Rywal grał bardzo agresywnie i nie 

pozwalał na wiele. Swoją ambicją i wolą 
walki bardzo nam przeszkadzał – mówił 
po meczu Tomasz Klimas, trener 
Gwiazdy. – Mówiliśmy sobie po 
pierwszym meczu, że sprawa jeszcze 
nie jest zakończona. Musieliśmy za-
grać tak, by zdobyć kilka bramek – 
dodał. Bramki dla Gwiazdy w tym 
meczu zdobyli: Łuszczek – dwie, Sia-
dul, Hewlik i Białek, natomiast dla 
Cuprum trafiali: Biały i Walasek – po 
dwie. Rudzianie wygrali pierwszą 
konfrontację 6:3 i także w rewanżu 
okazali się lepsi wygrywając 5:4.

i dzieci z Pogoni rywalizowali w My-
słowicach.

W dniach 29-31.05. w Rudniku odby-
ły się Mistrzostwa Polski Juniorów 
w stylu wolnym. Aleksander Wojtachnio 
zdobył tytuł mistrza Polski juniorów 

w kategorii 96 kg, wygrywając wszystkie 
walki dzięki przewadze punktowej. Li-
czymy, że ten sukces dał mu już paszport 
na wyjazd na ME Juniorów do Turcji 
w czerwcu. W tych samych zawodach 
Bartosz Szałowski (50 kg) i Tomasz Ki-
tel (55 kg) wywalczyli brązowe medale. 

W sobotę (30.05.) w Mysłowicach od-
był się turniej zapaśniczy w stylu kla-
sycznym (Puchar Śląska Młodzików oraz 
Otwarte Mistrzostwa Mysłowic Dzieci). 
Na turnieju nie zabrakło zawodników 
z rudzkiej Pogoni. Podopieczni trenera 
Artura Kasprzaka wywalczyli siedem 
medali.

Dzieci – złote medale wywalczyli: 
Rafał Bzdyra, Dorian Bzdyra, 

Szymon Brzeziński; 
brązowe: Franciszek Sikora, Karol 
Wrzos. Młodziki – złoto: Mateusz 
Nadulski w kategorii wagowej 66 
kg, brąz: Marcin Nadulski (59 kg).

wice. Od września 1965 r. „Paulek” grał 
w Uranii. Zawodnik znalazł się w skła-
dzie wybranym w Plebiscycie na druży-
nę 80-lecia Uranii. W kochłowickim 
klubie występował do 1972 r. (7 sezo-
nów). Miał wtedy 31 lat. Był jeszcze 
zdolny do gry. Propozycję dalszej gry 
otrzymał od Slavii Ruda Śląska.  
Występował tam dwa sezony  
– 1972/1973 i 1973/1974. Po tym sezo-
nie zakończył karierę.

To był ciężki sezon dla rudzian.

50 m stylem klasycznym – Marta Sku-
dlik – brązowy medal (14-15 lat), Patryk 
Jeziorski – srebrny medal (16 lat 
i starsi). 

4 x 50 m stylem dowolnym MIX: 1. 
miejsce: Wiktor Kijek, Patrycja Szym-
czak, Dawid Kowalczyk, Natalia Drażyk 
(13 lat i młodsi), 2. miejsce: Arkadiusz 
Czyżak, Magdalena Skudlik, Patryk Je-
ziorski, Nicole Piotrowska (14 lat i star-
si).

Na zakończenie zawodów rozdano na-
grody i pamiątkowe puchary za cykl ca-
łego ISM Cieszyn. Wśród zawodników 
MANTY w najlepszej „trójce” znaleźli 
się: Michał Trzcionka – 3. miejsce w ka-
tegorii 10-11 lat, Patrycja Szymczak– 1. 
miejsce w kategorii 12-13 lat, Wiktor Ki-
jek– 3. miejsce w kategorii 12-13 lat, Pa-
tryk Jeziorski – 3. miejsce w kategorii 16 
lat i starsi.
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MICHAŁ KOZŁOWSKI
KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI 
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 506-113-356

SZCZEPAN MAŃKA
DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI 
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 508-921-558

OMEGA Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Godula 
Ruda Śląska, ul. Stara 1 (róg ulicy Joanny i Starej), czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 725-58-88

Czy samochody mają duszę? Na pewno twierdząco na to pytanie odpowiedzą ci, którzy są w swoim posiadaniu jakiś wiekowy samochód. Starsze mo-
dele aut, mimo że nie są naszpikowane nową techniką, bardziej zużyte oraz często są bardziej narażone na awarię,  budzą w pasjonatach motoryzacji 
wiele ciepłych uczuć.  O tym, jak dbać o takie wiekowe cacka, porozmawialiśmy z Michałem Kozłowskim, kierownikiem  Okręgowej Stacji Kontroli Po-
jazdów OMEGA, należącej do fi rmy Auto-Bud Sp. z o. o. oraz ze  Szczepanem  Mańką, diagnostą z tej samej stacji. 

Historia nawinięta na koła

– Mam samochód, który jest bardzo leciwy. 
Dla mnie jako pasjonata dbanie o to auto jest 
priorytetem. Wiem, że tego typu pojazdy wy-
magają o wiele większej dbałości i poświęca-
nia im uwagi. Mój skarb na czterech kółkach 
od czasu do czasu powinien sprawdzić facho-
wiec – tłumaczy pan Mateusz, właściciel  
volkswagena garbusa.

Fachowców z Okręgowej Stacji Kontroli 
Pojazdów OMEGA zapytaliśmy o kilka rad 
dotyczących dbania o zabytkowe auta, który-
mi rzadziej wyjeżdżamy.

– Zaleca się  tankowanie baku takiego auta 
do pełna. Dlaczego? Przede wszystkim po to, 
aby w paliwie nie odkładała się woda, która 
skrapla się na ściankach pustego baku. Ko-
rzystanie z zawodnionego paliwa z pewno-
ścią negatywnie wpłynie na jednostkę napę-

dową. Ponadto w niektórych przypadkach 
zgromadzona w zbiorniku woda może dopro-
wadzić do przekorodowania zbiornika na wy-
lot i wycieku paliwa. Jeśli mamy zamiar zo-
stawić auto w jednym miejscu na dłuższy 
czas, warto je wcześniej dokładnie umyć i na-
woskować. W ten sposób nie tylko nadamy 
mu estetyczny wygląd, ale przede wszystkim 
zabezpieczymy lakier przed wpływem czynni-
ków zewnętrznych. Taki zabieg ma szczegól-
ne znaczenie dla karoserii aut zostawianych 
na zewnątrz, choć i tym garażowanym z pew-
nością nie zaszkodzi – tłumaczy Michał Ko-
złowski. – Zanim jednak umyjemy i nawosku-
jemy auto, koniecznie dokładnie obejrzyjmy 
je pod kątem korozji, usuńmy ją, a oczyszczo-
ne miejsca zabezpieczmy zaprawkami. Jeśli 
nic z tym nie zrobimy, wykwity rdzy będą się 

rozwijać i nieodwracalnie zniszczą karoserię. 
Pamiętajmy także o sprawdzaniu akumulato-
ra – dodaje.

– W momencie gdy takiego samochodu nie 
zabezpieczymy odpowiednio, to wiele jego 
podzespołów narażonych jest na uszkodzenie. 
Przede wszystkim jeśli auto przez długi czas 
ma nie być używane, warto je zostawić pod 
zadaszeniem. Słońce bowiem ma negatywny 
wpływ na uszczelki i lakier, a także może przy-
spieszyć korozję hamulców i nadwozia – przy-
pomina Szczepan Mańka, diagnosta.

By auto było uznane za zabytkowe, musi 
mieć  minimum 25 lat. Konieczne jest także, 
aby większość części była w nim oryginalna. 
Musi też upłynąć kilkanaście lat od zakończe-
nia produkcji tego pojazdu. Żółte tablice dają 
przywilej w postaci konieczności wykonania 

tylko jeden raz przeglądu. Z miłości do moto-
ryzacyjnej historii obowiązuje on po prostu 
dożywotnio. Minusem jest oczywiście to, że 
w samochodzie nie można dokonywać jakich-
kolwiek zmian bez zgody konserwatora za-
bytków.

– Samochody, które pojawiają się w naszej 
stacji, są coraz młodsze. Jest ich zdecydowa-
nie więcej na rynku niż w ubiegłym wieku. Ich 
ceny nie są aż takie wielkie. Nie jest to już 
luksus – na auto stać większość z nas. Rośnie 
przy tym świadomość tego, jak ważne jest 
utrzymanie samochodu we właściwym stanie 
technicznym. Do ludzi zaczyna docierać to, że 
im bardziej dbają oni o swój samochód, tym 
dłużej będzie im służył i tym mniejsze wydatki 
czekają ich na ewentualne naprawy – podsu-
mowuje Szczepan Mańka.
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