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Uchwała absolutoryjna unieważniona!

Uchwała Rady Miasta o nieudzieleniu prezydent Grażynie Dziedzic absolutorium z wykonania budżetu jest nieważna. Taką 
decyzję podjęło w ubiegły czwartek Kolegium  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. 
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Regionalna Izba Obrachunkowa 
podczas ubiegłotygodniowej roz-
prawy uzasadniła unieważnienie 
uchwały tym, że  nie została ona 
przyjęta bezwzględną większością 
głosów. Decyzja RIO ucina  tym 
samym jakiekolwiek komentarze 
i spekulacje na temat uchwały ab-
solutoryjnej. Przypomnijmy, że 
prezydent Grażyna Dziedzic  od sa-
mego początku wskazywała na ra-

żące nieprawidłowości, których 
dopuszczono się przy podejmowa-
niu „uchwały absolutoryjnej”. Rada 
debatowała nad nią dopiero 2 lipca 
br., choć ustawa o finansach pu-
blicznych wyraźnie mówi, że 
uchwały absolutoryjne powinny 
być przyjęte do 30 czerwca. Część 
radnych zbojkotowała sesję, a prze-
wodniczący – nie stwierdziwszy 
kworum – przerwał sesję, zamiast 
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Prezydent Grażyna Dziedzic od początku wskazywała na rażące nieprawidłowości.
Foto: MHS
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– zgodnie z Regulaminem Rady 
Miasta – ją zakończyć.

Nieprzyjęcie uchwały bezwzględ-
ną większością głosów to nie jedyne 
uzasadnienie jej unieważnienia. RIO 
dopatrzyło się też naruszenia prawa 
przy zatwierdzaniu sprawozdania 
finansowego za 2012 rok z powodu 
podjęcia uchwały w tej sprawie po 
ustawowym terminie. Zdaniem Izby 
naruszenie to ma jednak charakter 
nieistotny, w związku z czym 
uchwała ta jest ważna.  Pierwsze 
rozstrzygnięcie uniemożliwia pod-
jęcie uchwały o organizacji w Ru-
dzie Śląskiej referendum w sprawie 
odwołania prezydent miasta; drugie 
utrzymało w mocy uchwałę doty-
czącą zatwierdzenia wykonania bu-
dżetu w poprzednim roku. 

– Cieszę się, że w tej sprawie 
zwyciężyło prawo a nie polityka – 
podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Już w trakcie sesji absoluto-
ryjnej wskazywałam na liczne nie-
prawidłowości przy podejmowaniu 
obu uchwał, ale wtedy opozycja nie 
chciała mnie słuchać – komentuje 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Przypomnijmy, że prawie dwa 
tygodnie temu V skład orzekający 
RIO również negatywnie zaopi-
niował uchwałę rudzkich radnych. 
W uzasadnieniu tej decyzji Izba 
powoływała się na wydruki z elek-

tronicznego głosowania uchwały 
absolutoryjnej oraz nagrania video 
z przebiegu sesji. Wynikało z nich, 
że za jej przyjęciem głosowało 12 
radnych. To oznacza zaś, że do wy-
maganej bezwzględnej większości 
zabrakło jednego głosu. Swoją de-
cyzję RIO argumentowało też tym, 
że przewodniczący rady Jarosław 
Wieszołek nie miał prawa przyjąć 
oświadczenia jednego z radnych, 
który tuż po wyświetleniu wyni-
ków głosowania oświadczył, że się 
pomylił – zamiast głosować „za”, 
nacisnął guzik „przeciw”. 

– Od początku zwracaliśmy 
uwagę na to, że w tym przypadku 
przewodniczący Rady Miasta na-
ruszył ustawę o samorządzie po-
wiatowym, dlatego z zadowoleniem 
przyjęliśmy uchwałę RIO – pod-
kreślił wiceprezydent Michał Pie-
rończyk. Uchwała składu orzekają-
cego RIO nie jest prawomocna. 
Radzie Miasta przysługuje odwoła-
nie do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego. Czy Rada Miasta  
będzie się  odwoływać? – Decyzja 
w tej sprawie nie została jeszcze 
podjęta. Będą rozmowy na ten te-
mat, ale trudno jest mi teraz cokol-
wiek powiedzieć – mówi Włady-
sław Dryja, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta w Rudzie Śląskiej.

Monika Herman-Sopniewska



2  Wiadomości Rudzkie 31.07.2013 www.wiadomoscirudzkie.pl

KRONIKA
 TYGODNIA

Pijana matka
Na strychu jednego z domów 

w Bielsku-Białej pijana 33-
latka pochodząca z Rudy Ślą-
skiej urodziła dziecko. Badania 
wykazały, że miała 2,9 promila 
alkoholu we krwi. Kobieta 
wraz z nowo narodzonym sy-
nem trafiła do szpitala. Życiu 
dziecka nie zagraża niebezpie-
czeństwo. To nie pierwsze 
dziecko kobiety. Ma ona ich 
już pięcioro z poprzedniego 
związku. Pijanej matce grozi 
nawet 5 lat pozbawienia wol-
ności za narażenie dziecka na 
bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia i zdrowia. 
Kobieta i ojciec dzieci zostali 
pozbawieni praw rodziciel-
skich.

Mandaty
Piętą achillesową kierowców 

okazuje się plac budowy rond 
turbinowych w Rudzie przy 
ulicy 1 Maja. Od 1 do 26 lipca 
strażnicy miejscy wystawili 
tam 87 mandatów za niestoso-
wanie się do znaku zakazu ru-
chu. Za nieprzestrzeganie prze-
pisów w tym miejscu grozi 
mandat w wysokości nawet 
500 zł i 5 punktów karnych.

Pożar w  mieszkaniu
W poniedziałek w godzinach 

popołudniowych wybuchł pożar 
w budynku znajdującym się 
przy ulicy Solidarności 10  
w Rudzie Śląskiej-Halembie. 
Ewakuowano 28 osób, nikt nie 
ucierpiał. Mieszkanie znajdują-
ce się na ostatnim piętrze do-
szczętnie spłonęło. Straż pożar-
na nie zna przyczyn pożaru, 
sprawę zbada teraz policja.

Statystyki
Urodzenia  – 53
Zgony  – 19
Małżeństwa  – 11
Rozwody  –  8

M-31

Kacper Chmiel to ośmiolatek, 
którego w Rudzie Śląskiej zna już 
chyba prawie każdy. Chłopiec zma-
ga się z wrodzoną wadą serca, unie-
możliwiającą mu korzystanie z ży-
cia w taki sposób, w jaki robią to 
jego rówieśnicy. Aby długoletnie 
leczenie Kacpra mogło się zakoń-
czyć, potrzebny jest jeszcze jeden 
zabieg niemożliwy do przeprowa-
dzenia w Polsce. Szansą jest dla 
niego operacja w Niemczech. Jedy-
ną przeszkodą okazał się jej koszt 
– suma 135 tysięcy złotych prze-
kraczała możliwości finansowe ro-
dziny. Historia chłopca poruszyła 
mieszkańców, którzy mocno zaan-
gażowali się w zbiórkę pieniędzy.

– Ten cel (serce Kacpra – przyp. 
red.) przyświecał wszystkim, którzy 
od przeszło dwóch miesięcy anga-

Rudzianie po raz kolejny nie zawiedli! Pomagali wszyscy – mali 
i duzi. I udało się. Zebrano 135 tysięcy złotych, dzięki którym ośmio-
letni Kacper Chmiel pojedzie do Niemiec na operację serca. – Cieszę 
się,  że udało  się  zebrać  te pieniądze, nie umiem się doczekać, aż 
będzie po zabiegu – mówi Kacper. 

Serce dla Kacpra
żowali się w działania prowadzone 
w mieście. Do świadomości rodziny 
chłopca dotarło, że nie są sami, że 
ich problem to nie koniec świata, 
bo żaden człowiek nie jest samotną 
wyspą – podkreśla Aleksandra Po-
loczek z MOSiR-u.

Pierwsze z inicjatywą wyszło 
Miejskie Przedszkole nr 47. Od tego 
momentu lawina pomocy ruszyła. 
W parafiach, przedszkolach i szko-
łach zaczęto organizować zbiórki. 
Na rzecz chłopca odbyły się także 
liczne koncerty charytatywne. Pod 
koniec czerwca biegacze nie tylko 
z Rudy Śląskiej, ale i okolicznych 
miast, wzięli udział w biegu „Po ser-
ducho dla Kacpra”. W pomoc włą-
czyli się również rudzcy urzędnicy, 
przedsiębiorcy i arcybiskup Wiktor 
Skworc. Udało się.

 – Czujemy ogromną radość, że 
udało się zebrać pieniądze na rato-
wanie serca naszego syna  
i wdzięczność dla wszystkich ludzi 
dobrej woli. Z całego serca im dzię-
kujemy. Jesteśmy wdzięczni za każ-
dą, nawet najmniejszą wpłatę – mó-
wi Janina Studołka, mama Kacpra.

Dzięki zebranym pieniądzom już 
27 sierpnia, w Niemczech, Kacper 

przejdzie zabieg, dzięki któremu 
otrzyma nowe serce i nowe ż̇ycie.

– Pojawiają się już emocje i nie-
pokój związane z zabiegiem. Mimo 
to, wierzę, że wszystko się uda. 
Mam nadzieję, że po zabiegu Kac-
per będzie szaleć, jeździć na rowe-
rze i spędzać czas jak każdy ośmio-
latek – dodaje mama chłopca.

 Agnieszka Pach

REKLAMA

Pod koniec sierpnia Kacper pojedzie na zabieg do Niemiec. Foto: MS

– To jest sprzęt, który doposaży 
i unowocześni Bank Mleka. Jeśli 
chodzi o prowadzenie malutkich 
dzieci z bardzo małą masą ciała 
(poniżej 1 kilograma) – to takie 
dzieci udaje się uratować przy za-
stosowaniu mleka kobiecego. Zda-
rza się, że mamy wcześniaków ma-
ją bardzo mało mleka lub wcale go 
nie mają i wtedy posiłkujemy się 
mlekiem od dawczyń. Dawczynia-
mi są mamy, które urodziły wcze-
śniaka i są tutaj hospitalizowane. 
Nadwyżki mleka przeznaczają do 
naszego Banku Mleka – tłumaczy 
dr Marta Twardoch-Drozd, lekarz 
neonatolog. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy rudzkiemu szpitalowi po-

Nowy sprzęt w Banku Mleka

Marta Twardoch-Drozd prezentuje w pełni zautomatyzowany pasteryzator.
Foto: MHS

Nowoczesny sprzęt o wartości ok. 0,5 mln zł trafił do Banku Mleka 
Kobiecego w Ośrodku Perinatologicznym Szpitala Miejskiego w Ru-
dzie Śląskiej. Sprzęt podarowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy. Do rudzkiego szpitala przekazany został m.in. analizator składu 
mleka,  homogenizator  –  pozwalający  bardzo  dokładnie  je wymie-
szać,  dezynfektor,  zamrażarka  z  rejestracją  temperatury,  podgrze-
warka, pasteryzator i elektryczne laktatory. 

darowała również pasteryzator. – 
Mleko, żeby było bezpieczne, pod-
lega procesowi pasteryzacji i stąd 
właśnie prosiliśmy WOŚP o paste-
ryzator. Po pasteryzacji giną bakte-
rie i wirusy. Poza tym otrzymaliśmy 
bardzo nowoczesny sprzęt służący 
do analizy mleka i teraz bardzo do-
kładnie możemy oznaczyć, ile biał-
ka zawiera dana porcja mleka i jak 
można je wzbogacić – wyjaśnia dr 
Marta Twardoch-Drozd. 

Bank Mleka otrzymał również 
cały pakiet sprzętu do stymulacji 
laktacji u mam, w sumie dwadzie-
ścia laktatorów. 

– Teraz każda mama może od-
ciągać mleko na własnym sprzęcie. 
Mamy, które wychodzą do domu 

z wcześniakiem, będą mogły wypo-
życzyć ten sprzęt. Otrzymaliśmy 
również bardzo nowoczesne pod-
grzewacze mleka. Co niezwykle 
ważne – z przyczyn epidemiolo-
gicznych – mleko teraz podgrze-
wane jest tylko gorącym powie-
trzem – dodaje.

Bank Mleka Kobiecego powstał 
w rudzkim szpitalu jako pierwsza 
tego typu placówka w woj. ślą-
skim, a druga w Polsce. Teraz 
wszystkie wcześniaki urodzone 
w rudzkim szpitalu są karmione 
mlekiem kobiecym. 

Monika Herman-Sopniewska
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Magdalena Szewczyk – magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

Często wydaje nam się, że ten problem nas nie dotyczy. Myślimy, że traktujemy temat z dystansem, żartobliwie, 
dlatego uważamy, że nic nam nie zagraża. Czy aby na pewno? Rozmowa o sektach, satanizmie, okultyzmie i opę-
taniach z Grzegorzem Felsem, teologiem, katechetą, redaktorem naczelnym byłego kwartalnika „Sekty i fakty”.

Szatan nie zna się na żartach
– Coraz częściej słyszy się o satani-

zmie czy opętaniach. Czy przeciętny 
katolik, który zarzeka się, że chodzi 
do kościoła i często się modli, jest 
w kręgu osób zagrożonych?

– Może być zagrożony, nawet nie 
biorąc realnego udziału w jakiejś sata-
nistycznej sekcie. Przykładowo, chłop-
cy uczestniczący w mordzie satani-
stycznym, który miał miejsce w 1999 
roku na Halembie, nie należeli do sfor-
malizowanej grupy satanistycznej, ale 
utworzyli własną, i to nieświadomie. 
Zaczynali od spotkań w bunkrach i wy-
woływania duchów, powoli wchodząc 
w satanizm. We Włoszech jest najwię-
cej grup satanistycznych i są one kilku-
osobowe, już grupa dwóch, trzech 
osób może mieć wspólne zaintereso-
wania, wszystko może zacząć się od 
zabawy, sprawdzania haseł satani-
stycznych w Internecie, ciekawość się 
rozwija.

– A czym różni się satanizm od 
okultyzmu? 

– Satanistą jest ten, który szerzy kult 
szatana i w niego wierzy lub go propa-
guje. Okultysta wcale nie musi być sa-
tanistą, bazuje on na wywoływaniu du-

chów, na przywoływaniu jakichś sił, 
które istnieją. Satanista natomiast nie 
musi być okultystą. Istnieje na przykład 
satanizm potocznie nazywany ate-
istycznym, a jego wyznawcy nie wierzą 
w szatana. Ale jest też satanizm, który 
jak najbardziej uznaje istnienie złego 
ducha, traktuje go jak własnego boga 
i oddaje mu cześć.

– A jeśli założymy, że to tylko „za-
bawa” satanizmem, że to tylko przy-
brany wizerunek – może skończyć się 
to dla takiej osoby opętaniem?

– Tak, jak najbardziej może dopro-
wadzić do opętania. Podkreślam, że 
może. Nie mówię, że musi. 8 czerwca, 
z „Morcinka” jechaliśmy do Często-
chowy na spotkanie wspólnoty Mamre 
i tam właśnie było kilkanaście przy-
padków opętania, ja wcześniej się 
z czymś takim nie spotkałem, młodzież 
też nie dowierzała – to naprawdę było 
przerażające. Większość z tych osób 
udało się uwolnić, ale nie wszystkich. 
Ksiądz natomiast mówił, że Jezus 
uwalnia wszystkich tych, którzy mieli 
kontakt z satanizmem. Więc tak jak 
mówiłem, można mieć kontakt, uda-
wać, że się nie wierzy, można tylko 

propagować, ale to może prowadzić do 
opętania.

– Czyli nie można bawić się sata-
nizmem?

– Nie. To jest poważna sprawa. Ko-
muś może się wydawać, że to wygłu-
py, żarty, ale szatan nie zna się na żar-
tach.

– Jak się przed tym chronić? Była 
głośna sprawa Harry’ego Pottera, 
Monster High, czy ostatnio Hello 
Kitty, czyli sytuacja, w której ojciec, 
po wyzdrowieniu swojego dziecka, 
chciał uczcić szatana poprzez postać 
miłej kotki.

– W niektórych przypadkach nie 
możemy popadać w skrajności. Oczy-
wiście słyszałem o sprawie z Hello 
Kitty, ale pojawia się pytanie: czy to 
nie jest plotka? Ja tego nie wiem, mo-
gę tylko głośno myśleć. Czy to nie po 
to, by ośmieszyć tych, którzy napraw-
dę w to wierzą? Harry Potter to trochę 
inna historia. Moje dzieci, które stu-
diują teraz teologię, wgłębiły się w książ-
kę i zauważyły pewne zagrożenia, wy-
mieniły elementy, których nie powinno 
być. Autorka książki wykorzystuje na-
zwiska okultystów czy przedmioty 

Mord satanistyczy w Rudzie Śląskiej także zaczął się od spotkań w bunkrach i wywoły-
wania duchów. Foto: MS

służące do okultyzmu, zachowania 
wróżek. Zdarza się, że to właśnie przez 
Harry’ego Pottera dzieci szukają w In-
ternecie niebezpiecznych informacji 
na temat magii czy okultyzmu. 

– Zbliżają się wakacje, młodzież 
się nudzi. Jak można ustrzec się np. 
od sekt?

– Mówi się, że ciekawość to pierw-
szy stopień do piekła. Zatem nie 
wchodźmy na takie strony, nawet z cie-
kawości. Ja przyznaję, wchodziłem, ale 
już jako student teologii i po to, żeby 
przestrzec innych. Jako laik bałbym się. 
Grupy przesadnie miłych ludzi również 
są podejrzane – sekty takim sposobem 
często werbują ludzi. Trzeba dokładnie 
sprawdzać nazwę grupy, lidera.

– Ostatnio wydał Pan książkę, ale 
o nieco innej tematyce, mianowicie 
o aniołach.

– Kilkanaście lat temu doświadczy-
łem realnej pomocy anioła – po prostu 
uratował mi życie. W książce opisuję 
szczegóły tej sytuacji. Już żegnałem 
się z życiem, brakowało sekund. Uda-
ło mi się także zebrać przypadki ludzi, 
którzy doświadczyli takiej pomocy 
anielskiej w swoim życiu. Starałem się 
być wiarygodny, więc przedstawiam 
historie z autentycznymi nazwiskami. 
Wiele bohaterów jest z naszego mia-
sta.

– Dziękuję i zachęcam Czytelni-
ków do lektury „Uwierzcie w Anio-
ła”.



W poszukiwaniu Okcydentu

WOKÓŁ NAS

wymiany. – To niesamowita przy-
goda. Można zobaczyć zupełnie in-
ne rzeczy. Najbliższe miasto od 
Krasnojarska jest oddalone o jakieś 
300 kilometrów. Dla porównania, 
u nas można stanąć na granicy 
dwóch miast – opowiada.

W tym roku tematem wiodącym 
wymiany była codzienność.

– Oni tak samo jak my chodzą do 
szkoły czy pracy. Inny jest system 
szkolnictwa i kalendarz, a kuchnia, 
podobnie jak w innych obcych kra-
jach, ma swoje charakterystyczne 
potrawy, ale poza tym się nie różni-
my – podsumowuje z uśmiechem 
Agnieszka.

Wymiana została zorganizowana 
w ramach projektu „Poznaj Sąsiada 
– Poznaj Siebie” będącego efektem 
współpracy Stowarzyszenia Genius 
Loci – Duch Miejsca z krasnojarską 
organizacją pozarządową INTER-
RA.

 Sandra Hajduk

Chrupiący „Rudzianin”
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Zdobyć nową wiedzę z zakresu 
kultury i języka drugiego kraju mo-
gła grupa młodzieży, która wzięła 
udział w bilateralnej wymianie. 
W lipcu młodzi z Górnego Śląska 
pojechali do Kraju Krasnojarskie-

 Z wizytą w Rosji

go. We wrześniu Rosjanie przyjadą 
na Śląsk.

– Rosjanie byli bardzo pozytyw-
nie do nas nastawieni i chyba to 
nas najbardziej zaskoczyło – mówi 
Agnieszka Potoczek, uczestniczka 

Ma chrupiącą skórkę, jest robiony na 
naturalnym zakwasie z dodatkiem sło-
necznika, łamanego żyta i słodu żytnie-
go. Jest wypiekany według specjalnie 
opracowanej receptury, a poznać go 
można po charakterystycznej „erce”. 
Chleb „Rudzianin” to produkt, dzięki 
któremu o Rudzie Śląskiej znów może 
zrobić się głośno. Autorem receptury 
jest znana w Rudzie Śląskiej piekarnia 
„Jakubiec”.

– Odebraliśmy wiele pozytywnych 
sygnałów dotyczących precla z rudzką 
„erką”, więc postanowiliśmy stworzyć 
kolejny produkt, który będzie symboli-
zował nasze miasto, by wszystkim mile 
kojarzył się z Rudą Śląską – mówi Ma-
rek Jakubiec, właściciel piekarni.

– Mam nadzieję, że pieczywo z logo 
miasta – charakterystyczną rudzką „er-
ką” – na stałe zagości na naszych sto-
łach. Rudzianie będą mogli też się nim 

zajadać podczas miejskich imprez – do-
daje Michał Pierończyk, wiceprezydent 
Rudy Śląskiej.

Główna siedziba piekarni znajdująca 
się przy ulicy Piastowskiej 6 w Rudzie 
Śl.-Rudzie to jedno z miejsc, gdzie 
można kupić ten wyjątkowy wypiek. 
Adresy pozostałych punktów sprzeda-
ży znajdują się na stronie: http://jaku-
biec-rsl.pl.

 Sandra Hajduk

Charakterystyczny chleb to jeden z po-
mysłów na promocję miasta. Foto: arch.

Kącik adopcyjny
Teska to 5-letnia suczka, którą porzucono pod sklepem, gdy miała niespełna 

rok. Bardzo to przeżyła.  To wspaniały psiak, który zaraża swoją energią. Teska 
kocha dzieci, a za swym opiekunem pójdzie na koniec świata. Suczka uczestni-
czyła w szkoleniu, dzięki czemu zna podstawowe komendy i jest bardzo po-
słuszna. Kontakt w sprawie adopcji: tel. 514-044-930.

Uczestnicy wymiany we wsi Oriesznoje.  Foto: arch.

Trzech nauczycieli z Rudy Ślą-
skiej wzięło udział w kursie unij-
nym, który odbył się na Azorach. 
Barbara Galwas (SP nr 13, Biel-
szowice), Katarzyna Kołodziej 
(SP nr 20, Kochłowice) oraz Woj-
ciech Kołodziej (Gimnazjum nr 
9, Halemba) poznawali historię 
i specyfikę portugalskiego archi-
pelagu. – Ogromnym zaskocze-
niem dla nas było to, że w zaled-

wie kilkuosobowej reprezentacji 
z Polski znalazło się trzech na-
uczycieli z Rudy Śląskiej. Spotka-
liśmy się na lotnisku w Katowi-
cach i tam okazało się, że wspól-
nie jedziemy na ten kurs – opo-
wiada Wojciech Kołodziej z Gim-
nazjum nr 9.

Kurs skierowany był do nauczy-
cieli z całej Europy, których szko-
ły biorą udział w programie Com-

menius.  Kilkudniowy wyjazd na 
Azory odbył się ramach europej-
skiej akcji „Mobilność szkolnej 
kadry edukacyjnej”. 

– Nie jest łatwo dostać się na ta-
ki wyjazd, trzeba uzasadnić swoją 
obecność na nim i znać dobrze ję-
zyk angielski. Dla wielu nauczy-
cieli to spora przeszkoda – dodaje 
Wojciech Kołodziej.

Monika Herman-Sopniewska Polska reprezantacja nauczycieli biorąca udział w kursie na Azorach.  Foto: WK

W upalną sobotę mieszkańcy 
mogli miło spędzić czas na świe-
żym powietrzu. Stowarzyszenie 
Prawo Rodzina Obywatel oraz  po-
seł Grzegorz Tobiszowski, po raz 
kolejny zaprosili na „Biesiadę Ślą-
ską”, która tym razem odbyła się 
w dzielnicy Ruda, w Parku im. A. 
Kozioła.

– Te biesiady to już ośmioletnia 
tradycja. Jak co roku organizuje je 
nasze stowarzyszenie. Niestety, przez 
kłopoty finansowe, w tym roku jest 
ich trochę mniej – wyjaśnia Kazi-
mierz Myszur, wiceprezes Stowa-
rzyszenia Prawo Rodzina Obywatel.

Organizatorzy podkreślają, że 
ich hasło przewodnie brzmi: „Ro-
dzina to tradycja, rzecz święta”. 

Dlatego przybyli mogli skorzystać 
z licznych atrakcji przeznaczonych  
nie tylko dla starszych, ale także 
i dla najmłodszych członków rodzi-
ny. Oprócz występów Bernadety 
Kowalskiej i Przyjaciół, czy Jacka 
Kieroka z zespołem, można było 
m.in. wylosować przygotowane na-
grody.

– Bardzo fajny pomysł z organi-
zacją biesiad, jest wiele atrakcji. 
Aż szkoda, że nie odbywają się tu 
takie imprezy częściej – mówiły pa-
nie Hania i Bernadeta z Rudy.

Kolejne biesiady odbędą się 10 
sierpnia na stadionie Grunwaldu 
i 24 sierpnia w ogrodzie Miejskiego 
Centrum Kultury.

Magdalena Szewczyk

Rudzkie biesiadowanie

Biesiada odbyła się w Parku im. A. Kozioła. Foto: MS



STARE!!!!

Weź paragon
WOKÓŁ NAS

Informator pacjenta
Kiedy, gdzie i z jakiego po-

wodu korzystałeś z opieki lekar-
skiej? Ile kosztowało Twoje le-
czenie? Na te i inne pytania od-
powie Zintegrowany Informator 
Pacjenta. Wystarczy zarejestro-
wać się w serwisie ZIP Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Takiej 
rejestracji będzie można doko-
nać już niebawem w siedzibie 
Urzędu Miasta Ruda Śląska – 
od 12 do 14 sierpnia oraz od 19 
do 20 sierpnia. W tych dniach 
przy specjalnie oznakowanych 
stanowiskach na parterze głów-
nego budynku, przy Biurze Ob-
sługi Mieszkańców będą dyżu-
rować pracownicy Narodowego 
Funduszu Zdrowia.  Od 1 lipca 
każdy pacjent może śledzić da-
ne dotyczące swojego leczenia. 
Jest to możliwe dzięki kontom 
internetowym, które każdy pa-
cjent posiada w serwisie inter-
netowym w ramach Zintegro-
wanego Informatora Pacjenta. 

Lato z radiem
„Lato z radiem” w Rudzie 

Śląskiej? Tak! Już 17 sierpnia 
od godziny 16.00 wielka impre-
za na Orzegowie. Na terenie 
MOSiR-u zagrają znani artyści 
– Krzysztof Krawczyk i Patry-
cja Markowska. Organizatorzy 
przewidują także atrakcje dla 
najmłodszych. Wstęp wolny.

Festiwal Orkiestr Dętych
To będzie kolejny, bo trzyna-

sty, Festiwal Orkiestr Dętych 
im. Augustyna Kozioła. Już  
11 sierpnia o godz. 15.00 roz-
pocznie się przemarsz orkiestr 
od Muzeum Miejskiego do 
Parku im. A. Kozioła, 
a o godz. 15.30 wielkie otwar-
cie, czyli start pokazów i kon-
certów. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie Krystyna Prońko. Impre-
zie towarzyszyć będą stoiska 
gastronomiczne i handlowe 
oraz atrakcje dla dzieci.
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W skrócie

Profilaktyka nie ma wakacji
Rudzianie mieli rzadką okazję 

przeprowadzić w jednym miejscu 
wiele różnorodnych badań. Z taką 
inicjatywą wyszły: Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Rudzie Śląskiej oraz Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Katowicach, które przy współpra-
cy z Aquadromem zorganizowały  
w piątek „Lato ze zdrowiem”.

– Razem z Wojewódzką Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną re-
alizujemy ogólnopolski projekt 
profilaktyki w zakresie uzależnień 
od alkoholu, tytoniu i środków 
psychoaktywnych. Dzisiejsze spo-
tkanie jest przedłużeniem naszych 
wcześniejszych działań – tłuma-
czyła Danuta Balcer, powiatowy 
koordynator ds. oświaty zdrowot-
nej i dodała: – Badania, które dzi-
siaj oferujemy, są całkowicie bez-
płatne. To wszystko dzięki dobrej 
woli placówek, stowarzyszeń 
i firm.

Wśród ogromnej liczby stano-
wisk każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie: – Oprócz pomiarów w za-

kresie profilaktyki antytytoniowej, 
oferujemy między innymi pomiar 
CO w wydychanym powietrzu, ci-
śnienia krwi, poziomu cukru, moż-
na wykonać diagnostykę wzroku, 
słuchu, a także skorzystać ze sta-
nowiska dietetyczek i kosmetyczek 
– wymieniała Danuta Balcer.

– O badaniach dowiedziałam 
się w kościele. Nie spodziewałam 
się, że będzie tak wiele stoisk. Po-
staram się skorzystać z tych naj-
ważniejszych badań – mówiła pani 
Regina z Halemby.

 Magdalena Szewczyk

Do 31 sierpnia potrwa akcja 
akcja „Weź paragon”. Jej podsta-
wowym założeniem jest kontrola 
wywiązywania się przez przed-
siębiorców z obowiązków ewi-
dencjonowania sprzedaży na ka-
sach rejestrujących i wydawania 
pragonów. Osoby nieuczciwe ka-
rane są mandatami w wysokości 
nawet do 3 tysięcy złotych. 

– Akcja ma na celu nie tylko 
sprawdzanie prawidłowości wy-
wiązywania się przez podatników 
z obowiązków w zakresie ewiden-
cjonowania obrotu przy zastoso-
waniu kas rejestrujących i wyda-
wania paragonów, ale również 
prowadzenia działań o charakte-
rze informacyjnym i edukacyjnym 
– mówi Edyta Meisner, zastępca 

naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Rudzie Śląskiej.

Choć przy kasie zdarza się 
o nim zapomnieć, warto wie-
dzieć, że z posiadania paragonu 
płyną same korzyści. 

– W pierwszej kolejności za-
pewniamy sobie prawo reklama-
cji lub zwrotu towaru. Bez para-
gonu jesteśmy tej możliwości po-
zbawieni. Zyskujemy również 
możliwość porównania cen pro-
ponowanych przez różnych usłu-
godawców. Wspieramy uczciwą 
konkurencję, zyskujemy pewność, 
że nie zostaliśmy oszukani. Taka 
świadomość przyczynia się do 
zmniejszania szarej strefy – tłu-
maczy Edyta Meisner.

Monika Herman-Sopniewska

REKLAMA

Weź paragon – potem możesz zwrócić lub reklamować towar.  Foto: MS

Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
stoisko, przy którym można było zbadać 
wzrok. Foto: MS

Koszmar nocy letniej

To chyba najbardziej irytujące 
owady jakie występują na ziemi.  
W tym roku wydaje się, że jest ich 
jeszcze więcej. Mowa o komarach, 
które ludzki zapach zwietrzyć potra-
fią z odległości nawet 30 metrów. 

Najwięcej jest ich przy zbiorni-
kach wodnych, czyli na terenie wil-
gotnym lub zacienionym. Wystarczy 
im nawet sadzawka czy kałuża – ta-
kie właśnie miejsca sprzyjają skła-
daniu  jaj. Jak ustrzec się przed ugry-
zieniami i czy istnieją sprawdzone 
sposoby na walkę z komarami?

– Przy oknach, drzwiach, tara-
sie – można posadzić plektrantusa,  
potocznie zwanego komarzycą. 
Wystarczy, że potrze się jego biało-
zielone liście, a wydzielą mocno 
cytrynowy zapach, którego koma-
ry wprost nienawidzą. Komary nie 
cierpią też zapachu lawendy, koci-
miętki, pelargonii, bazylii, pomi-
dorów, czosnku i cebuli. Dorośli 
łykać mogą również witaminę B1 
– mówi dr nauk med. Adam Roze-
wicz. 

Magdalena Szewczyk

Istnieje wiele metod walki z komarami. Foto: MS
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Widok na Śląsk przez obiektyw

Przed jego obiektywem „staje” głównie Śląsk i jego architektura. Fotografia to jego hobby. Sam przy-
znaje, że jest bardziej stomatologiem niż fotografem. Ciekawe i oryginalne prace Tomka można znaleźć 
na portalu Odkryj Śląskie.

Imię i nazwisko:  Tomek Szklarski
Wiek:   31 l.
Stan cywilny:              żonaty
Zawód:   stomatolog
Zainteresowania: fotografia, strony www

– Pamiętasz swoje pierwsze 
zdjęcie?

– W sumie nie pamiętam. Wiem, 
że kiedyś bawiłem się aparatem ta-
ty – starym zenitem – i zawsze 
chciałem mieć swój aparat. Ale 
pierwszego zrobionego przez siebie 
zdjęcia nie pamiętam.

– Można powiedzieć, że ta za-
bawa to początek Twojej pasji?

– Nie, myślę że nie. To przyszło 
gdzieś na studiach, wtedy zacząłem 
się bardziej interesować fotografią.

– Na studiach stomatologicz-
nych?

–  Tak.
– Te dziedziny nie wykluczają 

się wzajemnie?
– Często robiłem zdjęcia do do-

kumentacji przypadków klinicz-
nych. Wykorzystywałem je w pu-
blikacjach naukowych, na różnych 
konferencjach i zjazdach. Przy oka-

– Czym wyróżniają się Twoje 
zdjęcia?

– Nie wiem, czy się wyróżniają. 
Lubię po wykonaniu zdjęcia trochę 
czasu poświęcić na ich obróbkę. 
Chcę, żeby były ciekawsze i poka-
zywały dane miejsce inaczej niż na 
fotografiach u większość ludzi.

– Planujesz wcześniej, co bę-
dziesz fotografować?

– Raczej nie. Czasem zdarza się, 
że jak jadę w konkretne miejsce, to 
chcę zobaczyć co tam jest ciekawe-
go i jakoś to zaplanować. Zdarza mi 
się również, że po prostu wsiadam 
do autobusu i gdzie wysiądę, tam 
fotografuję. Są miejsca, które 
chciałbym pokazać i jadę tam z pre-
medytacją, a czasem po prostu idę 
z aparatem „gdzieś” i fotografuję 
to, co spotkam ciekawego.

– Twoje zdjęcia można zoba-
czyć na portalu Odkryj Śląskie, 
to Twój własny projekt?

– Tak. Celem przyświecającym mi 
podczas tworzenia projektu „Odkryj 
Śląskie” było odczarowanie mitu 
i obalenie stereotypu, jakoby nasze 
województwo nie miało nic ciekawe-
go do zaoferowania. W ogóle zaczęło 
się to od strony Śląsk w Obiektywie. 

Działała ona przez rok. Po-
tem stwierdziłem, że sama 
fotografia przyciąga za wą-
ską grupę odbiorców. Do 
tego pojawiły się jeszcze 
problemy, bo ludzie zaczęli 
do mnie pisać czy to tylko 
Śląsk, czy Dolny Śląsk 
i Cieszyński również. Po-
stanowiłem to jasno okre-
ślić i dodatkowo stwierdzi-
łem, że chcę poszerzyć ten 
projekt, żeby nie było tam 
tylko zdjęć. Teraz chciał-
bym wprowadzić coś w for-
mie przewodnika, gdzie 
będą zdjęcia i opisy, ale nie 
tylko suche i encyklope-
dyczne, ale również cieka-
wostki kulturalne i rozryw-
kowe. Stąd też nazwa Od-
kryj Śląskie, bo chodzi mi 
konkretnie o województwo 
śląskie.

– Portal prowadzisz 
sam?

– Głównie sam. Współ-
pracuję z paroma osobami, 
które udostępniają swoje 
zdjęcia, bo nie wszystkie 
na stronie są moje. Taki też był za-
mysł. Nie chciałem stworzyć kolej-
nego prywatnego fotobloga, któ-
rych w sieci jest całe mnóstwo, ale 
w jednym miejscu zebrać fotografie 
kilku, kilkunastu osób. Jedni foto-
grafują opuszczone miejsca, są ta-
cy, którzy uwieczniają kopalnie 

i zakłady, inni jeszcze coś innego. 
Dzięki temu tworzy się powoli ca-
łość. Obecnie szukam osób, które 
będą chciały pisać teksty, bo to nie 
dla mnie, ja wolę fotografować.

– Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia.

Agnieszka Pach

zji rozwinęło się to w fotografię 
ogólną.

– Co najbardziej lubisz foto-
grafować?

– Architekturę. Zaczynałem od 
fotografii kościołów. To mi się 
najbardziej podobało. Na począt-
ku były to kościoły, teraz już co-
raz więcej architektury. Powoli 
zaczynam też fotografować ludzi. 
Z fotografią portretową dopiero 
próbuję, bo zawsze się tego oba-
wiałem. Architektura jest bez-
pieczniejsza.

– Masz takie miejsce, do które-
go wracasz z aparatem?

– Nie, przez to, że prowadzę stro-
nę Odkryj Śląskie to staram się nie 
być dwa razy w tym samym miej-
scu. Pokazuję jak najwięcej cieka-
wych miejsc w naszym wojewódz-
twie, bo Śląsk to nie tylko kopalnie, 
hałdy i familoki.

REKLAMA

Foto: arch. prywatne
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INTERWENCJA

Na naszą skrzynkę mailową 
otrzymaliśmy wiadomość od 
mieszkańca Nowego Bytomia, 
który skarży się na zaniedbanie 
miejskiej zieleni: – „Zależy mi na 
jak największej ilości roślinności 
w mieście, a właściwie dzielnicy, 
w której mieszkam, czyli w Nowym 
Bytomiu. Zauważyłem słabą kon-
dycję wielu starych drzew w dziel-
nicy i proponuję odpowiednio 
wcześniejsze nasadzenie nowych 
drzew tuż obok starych – tak, aby 
w momencie całkowitej degradacji 
starych drzew, w pobliżu rosły już 
duże i okazałe drzewa. Mamy 
w naszej dzielnicy także dużo kasz-
tanowców, które od kilku lat ciężko 

chorują. Szczególnie dużo kaszta-
nowców rośnie przy ul. Niedurne-
go oraz w parku za MCK. Jeżeli 
tam znikną, to park przestanie ist-
nieć w swej aktualnie wspaniałej, 
zacienionej w gorące lato, formie” 
– pisze pan Jan z Nowego Byto-
mia. 

Nasz korespondent nie pominął 
także głośnej kwestii braku zieleni 
na rudzkim rynku: – „Powracam 
też do nasadzenia drzew na rynku. 
Takich, które mają niskie i rozłoży-
ste korony tak, aby można ustawić 
pod nimi w cieniu ławki. Póki co, 
mamy całkowicie nieprzyjazną lu-
dziom, kamienną pustynię” – doda-
je.

Rudzki magistrat odpiera zarzu-
ty. – Ruda Śląska wbrew pozorom 
obfituje w tereny zielone. W dzielni-
cy Nowy Bytom miasto utrzymuje 
tereny zieleni o powierzchni ok. 15 
ha – podkreśla Jacek Morek, za-
stępca prezydenta miasta i dodaje:

– Park za MCK zlokalizowany 
jest na działkach będących w bez-
płatnym użytkowaniu przez Miej-
skie Centrum Kultury im. Henryka 

Na razie mieszkańcy Nowego Bytomia muszą zadowolić się ustawionymi na rynku 
kwietnikami.  Foto: MS

– Przy ulicy Olszynowej 5 
i 7 znajdują się bloki Rudzkiej 
Spółdzielni  Mieszkaniowej, 
ale obok jest teren należący do 
miasta.  I  to  właśnie  na  tym 
fragmencie  ziemi  są  wysokie 
trawy i krzaki, którymi nikt się 
nie  interesuje. Dlaczego mia-
sto  do  tej  pory  nie  zajęło  się 
ich wycięciem? Czy można to 
jakoś  sprawdzić  i  wreszcie 
zrobić  z  tym  porządek?  Ten 
nieład  szpeci  okolicę  – rela-
cjonował nam interweniujący 
mieszkaniec Halemby w roz-
mowie telefonicznej.

– Teren obok bloków przy ul. 
Olszynowej 5 i 7 jest porośnię-
ty wysoką trawą i chwastami. 
Zostaną one skoszone do koń-
ca lipca. Działka ta nie jest 
aktualnie objęta stałym utrzy-
maniem przez miasto, ponie-
waż miała zostać sprzedana. 
Tym niemniej teren ten jest ko-
szony po każdorazowym zgło-
szeniu mieszkańców, a w przy-
szłym roku zostanie objęty sta-
łą opieką – odpowiada Renata 
Młynarczuk, naczelnik Wy-
działu Komunikacji Społecz-
nej i Promocji Miasta.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

Bisty, które zgodnie z umową uży-
czenia, zobowiązane jest do utrzy-
mania tego terenu.

Kolejne informacje dowodzą, że 
z parkiem przy ul. Niedurnego nie 
jest tak źle – tu więcej się sadzi niż 
wycina. Poza tym,  zbyt gęsto ro-
snące drzewa utrudniają dostęp do 
światła, a to powoduje następny 
problem. W ubiegłym roku wysiana 
trawa nie przyjęła się najprawdopo-
dobniej właśnie z tego powodu.  

– Co do propozycji urządzenia 
rynku informuję, że z uwagi na obo-
wiązujące przepisy z zakresu trwa-

łości i niezmienności projektu, 
w okresie kilku najbliższych lat 
miasto nie będzie mogło wprowa-
dzić zasadniczej modyfikacji w za-
kresie zagospodarowania placu. 
Jednakże w ramach „ożywiania” 
rynku  ustawiono na nim cztery 
sztuki przenośnych konstrukcji 
kwiatowych – tłumaczy Jacek  
Morek.

Dla pesymistów dobra informa-
cja.  Jesienią i wiosną planowane 
jest na terenie miasta kolejne sadze-
nie drzew.

Magdalena Szewczyk

Ruda zielona?

Gospodarka zielenią niemal w każdym mieście budzi kontrowersje. 
Czy Nowy Bytom, jako centralna dzielnica miasta, jest za mało zie-
lony? A może wręcz przeciwnie – jak na miasto przemysłowe, są tu 
wyjątkowo piękne parki? Wreszcie, czy władze odpowiednio troszczą 
się o roślinność?

REKLAMA

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

monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ALARM

PROMOCJA
1899 zł 
(netto)

Największy 
wybór 
drzwi 
w regionie!

www.prohaus.zabrze.pl



8  Wiadomości Rudzkie 31.07.2013 www.wiadomoscirudzkie.pl

W czerwcu na terenie Rudy 
Śląskiej, decyzją Prezydent Mia-
sta, w pięćdziesięciu sklepach 
spożywczych i restauracjach, zo-
stało przeprowadzone badanie 
metodą „tajnego klienta”, pole-
gające na próbie zakupu alkoho-
lu przez osobę wyglądającą na 
nieletnią. Wyniki są porażające: 
tylko w ośmiu placówkach pra-
cownicy poprosili o dowód toż-
samości! W pozostałych sprze-
dawcy sprzedali kupującej nasto-
latce dwa piwa.

Właściciele wytypowanych do 
badania sklepów otrzymali „Kar-
ty ostrzegawcze” i obowiązkowe 
zaproszenie na spotkanie i szko-
lenie, które odbędzie się 5 sierp-
nia br. o godz. 9.00 w sali sesyj-
nej  Urzędu Miasta. Pod koniec 
wakacji wspomniane badanie zo-
stanie ponowione. 

A gdyby to było 
Twoje dziecko???

Polskie prawo zabrania sprzedaży i podawania napojów al-
koholowym dzieciom i nastolatkom do 18. roku życia. To fakt. 
Ale to, że ustawa  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (z późn. 
zm.) jest notorycznie łamana, to kolejny fakt, wobec którego 
władze miasta nie są obojętne.

„Dziwny to świat, w którym 
więcej sensacji wzbudza w towa-
rzystwie osoba, która nie pije 
w ogóle, niż ta, która notorycznie 
zwala się pod stół. Dziwny to 
świat, w którym dyskutuje się 
o zagrożeniach wśród dzieci i na-
stolatków, a jednocześnie toleruje 
się ich picie, ba, często się pije 
razem z nimi, co ma świadczyć  
o dobrych, niezakłamanych rela-
cjach” – pisze Agnieszka Juce-
wicz w „Wysokich Obcasach”  
nr 28. 

Dziwny to świat, w którym in-
westujemy we własne dzieci, 
a bez mrugnięcia okiem podaje-
my alkohol nastolatkowi, bo: „pi-
wo to nie alkohol” lub „jak nie 
u mnie, to kupi za rogiem”. 

A gdyby to było Twoje dziecko? 
Oprac. Wydział Zdrowia i Spraw 

 Społecznych UM Ruda Śląska 

Rysunek 
Kuby ze Szkółki 

Rekreacyjno-Sportowej 
„Orlik” 

Ruda Śląska

Art. 15
1. Zabrania się sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych:
1.1.osobom, których zachowanie 
wskazuje, że znajdują się w stanie 
nietrzeźwości,
1.2.osobom do lat 18, (…).
2. W przypadku wątpliwości co 
do pełnoletności nabywcy sprze-
dający lub podający napoje 
uprawniony jest do żądania 
okazania dokumentu stwierdza-
jącego wiek nabywcy.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Art. 43 
1. Kto sprzedaje lub podaje napoje 
alkoholowe w wypadkach kiedy 
jest to zabronione albo bez wyma-
ganego zezwolenia lub wbrew je-
go warunkom, podlega grzywnie. 
2. Tej samej karze podlega kie-
rownik zakładu handlowego lub 
gastronomicznego, który nie do-
pełnia obowiązku nadzoru i przez 
to dopuszcza do popełnienia 
w tym zakładzie  przestępstwa 
określonego w ust. 1.

3. W razie popełnienia przestęp-
stwa określonego w ust. 1 albo 2 
można orzec przepadek napojów 
alkoholowych, chociażby nie były 
własnością sprawcy, można także 
orzec zakaz prowadzenia działal-
ności gospodarczej polegającej na 
sprzedaży lub podawaniu napojów 
alkoholowych.
4. Orzekanie w sprawach o prze-
stępstwa określone w ust. 1 i 2 na-
stępuje na podstawie  przepisów 
o postępowaniu karnym.

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!
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Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne EntuzjA

Filip Pikul
syn Agnieszki i Stanisława
ur. 23.07. (4020 g, 59 cm)

Dominik Wiech
syn Ilony i Beniamina

ur. 22.07. (3500 g, 56 cm)

Karol Sykulski
syn Beaty i Krzysztofa

ur. 17.07. (3520 g, 54 cm)

Maksymilian Szczerba 
syn Joanny i Marcina

ur. 22.07. (2970 g, 56 cm)

Maciej Rurański
syn Anny i Adama

ur. 23.07. (4110 g, 60 cm)

Agnieszka Dzida
córka Agaty i Tomasza

ur. 15.07. (3000 g, 52 cm)

Nikodem Miozga
syn Elżbiety i Artura

ur. 22.07. (3540 g, 56 cm)

Kamila Zug
córka Angeliki i Romana

ur. 23.07. (3330 g, 53 cm) 

Karol Soporowski
syn Moniki i Sławka

ur. 23.07. (4590 g, 59 cm)

Maja Adamiak
córka Dominiki i Pawła

ur. 22.07. (3420 g, 52 cm)

Szymon Żydek
syn Sabiny i Andrzeja
ur. 14.06. (1150 g)

Zuzanna Woźniok
córka Anny i Romana

ur. 22.07. (2320 g, 53 cm)

Przemysław Żydek
syn Sabiny i Andrzeja
ur. 14.06. (1390 g)



Ginąca architektura

WOKÓŁ NAS
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M-30

Po raz czwarty, dzięki Stowarzy-
szeniu „Barwy Śląska” oraz Cen-
trum Kultury Śląskiej w Nakle Ślą-
skim,  amatorzy pędzla mogą wziąć 
udział w konkursie sztuki intuicyj-
nej im. Juliusza Marcisza.  Tym 
razem tematyką prac będzie „Giną-
ca architektura”. – W tym roku au-
torzy mogą przedstawiać stare, 
opuszczone budynki. Nie chcemy 
ograniczać artystów, dlatego mogą 
to być obiekty nie tylko ze Śląska, 
ale także z Polski i świata – tłuma-
czy Magdalena Mateoszek ze Sto-
warzyszenia „Barwy Śląska”.

Chętni swoje prace (maksymal-
nie 4) mogą składać w siedzibie 
Stowarzyszenia, przy ulicy Młyń-
skiej 16 do 10 września. – Dopusz-
czalne techniki to akryl, olej, 
akwarela i grafika. Do konkursu 
dopuszczone zostaną prace nigdzie 
nieprezentowane, oprawione w li-
stwy lub proste, nieozdobne ramy 

– przedstawia warunki uczestnic-
twa w konkursie Magdalena Mate-
oszek. – Opłata wpisowa wynosi 
20 zł – dodaje. 

 – Zeszłoroczna wystawa pokon-
kursowa była bardzo udana – pod-

sumowuje Stanisław Trefoń, arty-
sta i organizator, z nadzieją, że ko-
lejna również będzie owocna. Kon-
kurs objęła honorowym patronatem 
prezydent Grażyna Dziedzic

 MS

– Jest Pan pierwszy raz w Ru-
dzie Śląskiej?

– Nie, pierwszy raz nie. Byłem 
tu w latach 70., kiedy dużo kon-
certowałem, także na Śląsku.

– Słyszał Pan wcześniej o miej-
scu, w którym właśnie jeste-
śmy?

– Kiedy dostałem propozycję 
koncertu w Muzeum PRL-u, nie 
zastanawiałem się nad tym, co tu 
zastanę, ale oglądając to wszystko 
stwierdzam, że to Muzeum to coś 
niesamowitego. Zawsze intereso-
wałem się samochodami, widzę, 
że jest tu piękny zbiór pojazdów 
z tamtych lat. Świetne miejsce.

– Impreza odbywa się w kli-
matach lat 60. Z czym Panu ko-
jarzy się ten okres?

– Nie mogę za bardzo narze-
kać na te lata, bo w tym czasie 
grałem w kwartecie Jana Wró-
blewskiego i mieliśmy wtedy 
możliwość wyjazdu za granicę. 
Często graliśmy  w RFN. Jako 
zespół zza żelaznej kurtyny byli-
śmy bardzo mile witani. Poja-
wiały się artykuły prasowe na 
nasz temat. Wtedy robiliśmy do-
brą robotę.

– Jaki repertuar przygotował 
Pan dla mieszkańców Rudy Ślą-
skiej?

– Nagrałem 150 piosenek, wie-
le z nich jest naprawdę pięknych, 
a leżą gdzieś w radiowych archi-
wach. Jednak gdziekolwiek do-
staję propozycję zaśpiewania, lu-
dzie zawsze proszą o te najbar-

dziej znane. Dla mnie „Do zako-
chania jeden krok” jest jak 
„Pszczółka Maja” dla Zbigniewa 
Wodeckiego.

– Czy obecnie często Pan kon-
certuje?

– Nie, niespecjalnie. Nie mam 
menadżera, nie staram się także 
celowo załatwiać występów. Naj-
częściej korzystam tylko z propo-
zycji, które są mi oferowane.

– Odsłonił Pan własną gwiaz-
dę w Alei Gwiazd Polskiej Pio-
senki.

– Ja tam się nigdy gwiazdą nie 
czułem. Nie lubię tego słowa, je-
stem muzykiem i to jeden z moich 
zawodów, podobnie jak mój inny 
zawód – kierowca rajdowy.

MS

Podczas 5. Festiwalu Wspomnień, organizowanego w Muzeum PRL-u, mieliśmy okazję porozmawiać  
z gościem specjalnym imprezy – Andrzejem Dąbrowskim, który przed koncertem pozwolił sobie na mały 
spacer po „socjalistycznym” obiekcie.

Nigdy nie czułem się gwiazdą

Magdalena Mateoszek oraz Stanisław Trefoń ogłoszenie wyników i wystawę zapowia-
dają na październik. Foto: MS

Andrzej Dąbrowski – nie tylko wokalista i muzyk, ale także fotograf i rajdowiec
Foto: MS

Istnieje wiele sposobów na wy-
promowanie miasta, ale takiego 
mogą nam tylko pozazdrościć są-
siedzi Rudy Śląskiej. Zdolni, am-
bitni, kreatywni zadbali o teatralną 
promocję nie tylko własnej grupy, 
ale także miejsca, w którym żyją, 
uczą się, działają. Mowa o „Scenie 
Muzycznej I LO”, która pokusiła 
się na nietuzinkową formę teatru 
ulicznego. 

– Chcemy, aby miasto było po-
strzegane pozytywnie, bo to prze-
cież miejsce wielu pozytywnie za-
kręconych ludzi – podkreśla Karoli-
na Kaliska-Skrabania, współzało-
życielka oraz opiekunka rudzkiego 
teatru amatorskiego.

– Jako teatr jesteśmy otwarci na 
nowe wyzwania i pomysły. Tym ra-
zem we współpracy z Miastem, po-
stanowiliśmy, że będziemy poprzez 
teatr uliczny przełamywać stereoty-
py patrzenia na Rudę Śląską. 

I LO sposób na reklamę

Pierwszą akcję przeprowadziliśmy 
w Katowicach, co cieszyło się du-
żym zainteresowaniem przechod-
niów – tłumaczy Karolina Kaliska-
Skrabania. Artyści zapowiadają 
więcej takich wakacyjnych działań. 
Gratulujemy pomysłu i czekamy na 
efekty. MS

Artyści zapewne skupiali na sobie uwagę 
przechodniów. Taki właśnie mieli cel.

Foto: Scena Muzyczna I LO

PUNKTY DYSTRYBUCJI ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH”

BIELSZOWICE
KWK „Bielszowice” – ul. Halembska 160; Przychodnia 
Rejonowa SP ZOZ – ul. Księdza Niedzieli 51b; Szpi-
tal Miejski w Rudzie Śląskiej – ul. Główna 11; Dom 
Kultury – ul. Kokota 170; Sklep RSS Społem – ul. Pio-
nierów 24; Kiosk „RUCH” – ul. Kokota 169, Kopalnia 
Bielszowice; Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej 
ul. Główna 11; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6 – 
ul. Kokota 166; Kiosk „RUCH” – ul. Główna 11, Szpital 
Bielszowice; Kiosk Wielobranżowy – ul. Kokota 150.
HALEMBA
ADM-4 RSM – ul. Energetyków 25; KWK „Halemba-
Wirek” – ul. Kłodnicka 54; Targowisko – ul. Solidarno-
ści 13; Targowisko – ul. Brodzińskiego; Intermarche – 
ul. Kłodnicka 56; Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. 
Makuszyńskiego 7; Spółdzielnia Nasz Dom – ul. Kłod-
nicka 97; Sklep Piekarni Gerlach – ul. Energetyków 
25; MPGM REB nr 3 – ul. Solidarności 22; Centrala 
RSS Społem – ul. Śmiłowicka 24; Sklep LUX RSS 
Społem – ul. Solidarności 11f; Sklep RSS Społem – ul. 
Grodzka 5; Sklep RSS Społem – ul. Zamenhoffa 2a; 
Hala widowisko-sportowa MOSIR – ul. Kłodnicka 95; 
Sklep Spożywczy „WOMI” – ul. Grodzka 5/08; Miejska 
Biblioteka Publiczna Filia nr 18 – ul. 1 Maja 32; Miej-
ska Biblioteka Publiczna Filia nr 8 – ul. Kaczmarka 

38; Kłodnica – Sklep spożywczo-przemysłowy – ul. 
Kłodnicka 2; Aquadrom – ul. Kłodnicka 95a; Miodowa 
Chatka, ul. Miodowa 2.
WIREK
Rondo Górników – przystanek autobusowy; KWK 
„Pokój” – ul. Niedurnego 13; MPGM – ul. 1 Maja 218; 
Opel Kanclerz – ul. Westerplatte 26; Bank Zachodni 
WBK – ul. Nowary 1a; ADM-4 RSM – ul. Różyckiego 
30; MPGM REB nr 2 – ul. Osiedlowa 6; Sklep RSS 
Społem – ul. Różyckiego 30; Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Rudzie Śląskiej – ul. Dąbrowskiego 18; 
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 17 – ul. Osiedlo-
wa 1; Targowisko Biuro Obsługi Klienta – ul. Kupiecka 
2; Kiosk „RUCH” – ul. Główna 1; Kwiaciarnia 100krot-
ka, ul. 1 Maja 275, NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa 
Sp. z o.o., ul. 1 Maja 288, Centrum Ogrodnicze, ul. 
Polna 2, Supermarket ANIA, ul. Obr. Westerplatte 
7 – nowe punkty!!!
CZARNY LAS
Tesco – ul. 1 Maja 370a; Agencja Pocztowa – ul. Toł-
stoja 6.
NOWY BYTOM
Urząd Miasta – plac Jana Pawła II; Huta Pokój S.A. 
– ul. Niedurnego 79; MCK – ul. Niedurnego 69; Przy-
chodnia Specjalistyczna SP ZOZ – ul. Niedurnego 50; 

Bank Zachodni WBK – ul. Niedurnego 44; Skrzyżowa-
nie róg Niedurnego/Czarnoleśna; PWIK – ul. Pokoju 
13; Redakcja Wiadomości Rudzkich – ul. Niedurnego 
36; MOSIR Basen Kryty – ul. Pokoju 13; Hala MOSiR 
– ul. Hallera 16b; MOPS – ul. Markowej 20; ADM-2 
RSM – ul. Pokoju 18; MPGM REB nr 6 – ul. Markowej 
22; Sklep RSS Społem – ul. Niedurnego 53; Kiosk 
„RUCH” ul. Kościuszki 2, Nowy Bytom – postój TAXI; 
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4 – ul. Niedurne-
go 69; FHU JOY – ul. Niedurnego 27;  Kiosk – skrzy-
żowanie ul. Pokoju z Chorzowską; Sklep Rolno-Spo-
żywczy – ul. Podgórze 6/2.
CHEBZIE
Urząd Skarbowy – ul. Kokotek 6; Sklep spożywczy 
U Celiny – ul. Dworcowa 23.
GODULA
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – ul. Lipa 2; Przy-
chodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Lipa 3; Rudzki In-
kubator Przedsiębiorczości – ul. Karola Goduli 36; 
ADM-1 RSM. – ul. Joanny 12; Tesco – ul. Karola Go-
duli 45; ADM-7 RSM – ul. Zielińskiego 8; Sklep RSS 
Społem – ul. Karola Goduli 13; Okręgowa Stacja Kon-
troli Pojazdów OMEGA – ul. Stara 1; Miejska Bibliote-
ka Publiczna Filia nr 13 – ul. Joanny 20/8, Sklep Klau-
dia, pl. Niepodległości 8; Sklep AGA, ul. Goduli 7. 

ORZEGÓW
Hala MOSiR – ul. Bytomska 13; Sklep Rumcajs – ul. 
Hlonda 40; MPGM REB nr 4 – ul. Kard. A. Hlonda 
29; Dom Pomocy Społecznej Senior – ul. Puszkina 
7; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14 – ul. Zieliń-
skiego 8; Sklep ogólnospożywczy – ul. Orzegowska 
38/2. 
BYKOWINA
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Szpaków 33; 
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Sztolniowa 6; 
Sklep Spar – ul. Potyki 16; ADM-6 RSM – ul. Gwa-
recka 4; Tesco – ul. Górnośląska 45; Maria Sklep 
Odido – ul. 11 Listopada 43; Sklep RSS Społem – ul. 
Plebiscytowa 20; Lambertz Polonia Sp. z o.o. – ul. 
Katowicka 170; Sklep Spożywczy „MIŚ – ul. Kowal-
skiego 2a; Stacja Kontroli Pojazdów ALFA – ul. Szpa-
ków 51; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 21 – ul. 
Grzegorzka 8; Centrum Inicjatyw Społecznych – ul. 
11 Listopada 15a; Sklep ,,Gucio”, ul. 11 Listopada 19; 
,,Intermarche Bogota Sp z o.o.” – ul. Górnośląska 11.
KOCHŁOWICE
KWK „Wujek” Ruch Śląsk – ul. Kalinowa 12; ADM-4 
RSM – ul. Oświęcimska 87; Spółdzielnia Perspektywa 
– ul. Tunkla 147; KWK „Halemba-Wirek” Ruch Wirek – 
ul. Tunkla 112; MOSIR Basen Kryty – ul. Oświęcimska 

90; MPGM REB nr 5 – ul. Radoszowska 106; Sklep 
RSS Społem – ul. Oświęcimska 83; Sklep RSS Spo-
łem – ul. Piłsudskiego 16; Piekarnia Poloczek – ul. 
Tunkla 110; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 15 
– ul. Brzozowa 4; ,,Pieczywo”, ul. Oświęcimska 79; 
Kochłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Łowiecka 
10a, Sklep Ogólnospożywczy LOBO – ul. Wyzwo-
lenia 58 – nowy punkt!!! 
RUDA
Urząd Pracy – ul. Ballestremów 16; Rudzka SM – ul. 
Magazynowa 12; Basen kryty MOSiR – ul. Chryzan-
tem 10; ADM-3 RSM – ul. Wolności 20; PUK – ul. Ko-
kotek 33; MPGM REB nr 1 – ul. Janasa 13a; Sklep 
RSS Społem – ul. Wolności 7; Sklep RSS Społem 
– ul. Norwida 8; Mewa Druk – ul. Achtelika 2; Sklep 
NIKA – ul. Wolności 14/5; Sklep Herbolek – ul. Ró-
żana 7; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 – ul. 
Fiołków 10b; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16 
– ul. Wolności 20; Rudzka Agencja Rozwoju „Inwe-
stor” Sp. z o.o. – ul. Wolności 6; Muzeum Miejskie im. 
Maksymiliana Chroboka – ul. Wolności 26; Sklep zoo-
logiczno-wędkarski Reksio, ul. Zabrzańska 62; Sklep 
Ogólnospożywczy ul. Piastowska 48; Sklep ,,Kuź-
nica”, ul. Sobieskiego 47; Salonik Prasowy RUCH, 
ul. Wolności 2 – nowe punkty!!! 



KĄCIK MALUCHA

Poziomo: 1 – buziak, 5 – odmia-
na królików, 8 – w mitologii grec-
kiej syn Zeusa i Antiopy, 9 – owca 
górska, 11 – poczet, świta, 12 – do-
wódca kozaków, 15 – teren, 17 – 
używana do kąpieli, 20 – włókno 
poliestrowe, 21 – zając, 24 – sitarz, 
maślak, 25 – lichy utwór, 28 – in-

strument strunowy szarpany, 29 – 
nisza, dawna sypialnia, 32 – statek 
rybacki, 33 – bania, 36 – punkt wi-
dzenia, 39 – utwór literacki, 42 – 
ziarno gorszego gatunku, 43 – śro-
dek cyrku, 45 – biała broń sieczna, 
46 – ukochana Rembrandta, 47 – 
ozdoba tałesu. 
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Pionowo: 1 – bibelot, 2 – kabłąk, 

łuk, 3 – odzienie, 4 – atom pierw., 5 
– staropolski zwrot grzecznościo-
wy, 6 – hreczka, poganka, 7 – pier-
wiastek chemiczny, 10 – błękit, 13 
– żuwipalma, 14 – pisarz brazylij-
ski, 16 – lilak, 17 – lennik, 18 – cię-
żar towaru bez opakowania, 19 – 
kotew, 21 – indyjski zwrot grzecz-
nościowy, 22 – lek przeciw anginie, 
23 – ptak podobny do tukana, 26 – 
utwór wokalny, 27 – ganek, 30 – 
włoski biały marmur, 31 – słoik, 34 
– elektroda dodatnia, 35 – rodzaj 
pilniczka, 37 – wada, 38 – szlak, 40 
– zabieg płucny, 41 – raj, 44 – jado-
wity wąż. 

Hasło krzyżówki nr 28 brzmiało:  
Kwiat nie daje słomy. Nagrodę 
otrzymuje Aniela Wypiór z Rudy 
Śl. Po odbiór nagrody – kuponu 
o wartości 50 złotych, który jest do 
zrealizowania w Firmie Handlowej 
„Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 
38-40) zapraszamy do redakcji 
„WR” od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-15.30. Nagrodę z tej 
krzyżówki otrzyma jedna osoba 
spośród tych, które nadeślą na ad-
res redakcji (41-709 Ruda Śląska, 
ul. Niedurnego 36) zamieszczony 
poniżej kupon oraz hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na roz-
wiązania czekamy do dwóch tygo-
dni od daty zamieszczenia konkur-
su. 
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Salon Wróżb 
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska 
( Halemba)
Wróżka 
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

TELEFONY 
ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe•  
999, 32 248-79-04 

Straż pożarna  • 
998, 32 244-70-60 

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

Pogotowie gazowe • 992, 
32 244-36-05 

Pogotowie ciepłownicze • 
993, 32 344-78-00 

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

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

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

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

Pogotowie  • 
energetyczne 991 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta  • 
32 248-62-81 do 89 

Urząd Skarbowy  • 
32 342-04-00 

Powiatowy Urząd Pracy •  
32 771-59-00 

Miejski Ośrodek Pomocy • 
Społecznej  
32 344-03-23 

Prokuratura Rejonowa •  
32 788-15-20 – 21

Szpital Miejski w Rudzie • 
Śląskiej Sp. z o.o. 
tel 32 344-07-24

Baran – Drogi Baranie, nastał pomyśl-
ny dla Ciebie czas. Właśnie teraz znaj-
dziesz siłę i odwagę na załatwianie spraw, 
które od dawna odwlekałeś. Nie daj się po-
nieść lenistwu.

Byk – Relaks i odpoczynek sprawią, że 
zaczniesz zastanawiać się nad swoim ży-
ciem. Pamiętaj jednak, aby podejmować 
wyłącznie te decyzje, do których jesteś  
w pełni przekonany.

Bliźnięta – To idealny czas na robienie 
tego, co lubisz. Być może odkryjesz w so-
bie nowe pasje. Chociaż nie wszystkie pla-
ny uda Ci się zrealizować, to przekonasz 
się, że Twoje życie zmierza we właściwym 
kierunku.

Rak – Powinieneś wykorzystać ten czas 
na odpoczynek. Nie zapominaj jednak 
o tym, że zrelaksować się można uprawia-
jąc różne sporty. Pamiętaj, aby zatrzymać 
się na moment i dokładnie przemyśleć 
swoje dalsze plany. 

Lew – Przed Tobą bardzo udany okres. 
Planety Ci sprzyjają. Będziesz miał dużo 
siły i dobrych pomysłów. Kwestie sporne 
i niejasne w końcu znajdą rozwiązanie.

Panna – Pozwól sobie w końcu na 
odrobinę luzu i swobody. Nie przesadzaj 
z ilością ważnych spraw. I tak okres waka-
cyjny sprawi, że z częścią z nich nie zdo-
łasz się uporać. Nie miej jednak z tego po-
wodu wyrzutów sumienia.

Waga – Zapowiada się czas pełen towa-
rzyskich spotkań. Nie ominą Cię przy tym 
niespodzianki. Planety sprzyjają wakacyj-
nym podróżom oraz zawieraniu nowych 
znajomości. Zarezerwuj czas na własne 
hobby.

Skorpion – Nie zabraknie Ci w tym 
okresie pewności siebie. Podczas gdy 
wszyscy zajmą się planowaniem urlopu, Ty 
zaplanujesz swoją karierę. Pamiętaj, że za-
wsze możesz liczyć na rady osób starszych. 
One okażą się być cenne.

Strzelec – To czas pomyślny, ale możli-
we są większe wydatki. Bez problemów 
powinieneś jednak zrealizować swoje pla-
ny. Nie żałuj czasu na to, co sprawia Ci 
przyjemność.

Koziorożec – Staniesz się bardzo docie-
kliwy i wybredny w wyborach. W końcu 
uda Ci się jednak przekonać do własnych 
pomysłów tych, którzy dotychczas nie-
przychylnie spoglądali na Twoje działania. 
Jeśli masz coś ważnego do zaplanowania – 
zrób to teraz.

Wodnik – Będziesz potrzebny swoim 
przyjaciołom. Nie obejdzie się bez  
porad i pomocy. Nie pozwól jednak na to, 
by w ramach rewanżu inni wtrącali się  
w Twoje sprawy prywatne. Załatwiaj je dy-
plomatycznie i ostrożnie.

Ryby – Spojrzysz krytycznym okiem na 
to, co dzieje się wokół Ciebie. Zastanów 
się nad tym, co zrobić, by żyć wygodniej. 
Być może warto podzielić obowiązki mię-
dzy wszystkich domowników. Zakończ 
nudne i niepotrzebne znajomości.
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mgr Monika Macioszek – 
dietetyk, Centrum
Poradnictwa i Edukacji
Zdrowotnej Medietic

PORADY DietetYkA

Osoby z nadmierną masą ciała 
szybciej się męczą i gorzej znoszą 
upały. Wtedy również trudniej 
ukryć nam defekty figury. Dlatego 
początek lata to dobry okres, by po-

Co latem najbardziej szkodzi naszej figurze? Na jakie produkty po-
winnam zwrócić uwagę żeby nie przytyć?

Kasia 27 l., Nowy Bytom

Lato nie lubi nadwagi
prawić sylwetkę. Musimy jednak 
pamiętać o kalorycznych pułap-
kach, które latem na nas czekają. 
Pierwszą z nich  są uczty i grille. 
Długie ciepłe wieczory sprzyjają 

spotkaniom z przyjaciółmi na świe-
żym powietrzu i grillowaniu. Gril-
lowane nie zawsze znaczy zdrowe. 
Jeśli położymy na grill kiełbasę lub 
tłuste wieprzowe mięso, nie liczmy 

na to, że w czasie pieczenia tłuszcz 
i kalorie wyciekną a pozostanie tyl-
ko wspaniały smak. Dlatego jeśli 
zależy nam na figurze i zdrowiu, 
wybierajmy chudsze mięso – kur-
czaka, indyka czy ryby, które nie 
wymagają zbyt długiego opiekania. 
Inną zdrową propozycją na grilla są 
warzywa. Plastry bakłażana, cuki-
nii, papryki, pieczarki lekko skro-
pione oliwą i posypane ziołami 
również dobrze smakują. Latem 
częściej też sięgamy po desery owo-
cowe. Owoce są zdrowe, dostarcza-

ją wielu witamin, ale należy jeść je 
z umiarem. Starajmy się wybierać 
raczej te niskokaloryczne, np. tru-
skawki, maliny, porzeczki, grejp-
fruty czy arbuz. W okresie letnim 
dużą popularnością cieszą się lody. 
Chętnie jemy sorbety wierząc, że 
nie  zaszkodzą naszej figurze, bo nie 
zawierają tłuszczu. Najlepiej jednak 
robić je samodzielnie w domu z za-
mrożonych i zmiksowanych owo-
ców, w kupnych możemy spotkać 
się bowiem z kalorycznym dodat-
kiem w postaci sporej ilości cukru. 

Mikropigmentacja artystyczna, 
potocznie zwana makijażem per-
manentnym, jest coraz bardziej 
popularną usługą wykonywaną 
w gabinetach piękności w Polsce. 
Makijaż permanentny stosuje się 
do poprawienia wyrazistości ust, 
brwi, rzęs, stosuje się go również 
podczas korekcji wszelkich prze-
barwień skórnych, blizn i asyme-
trii twarzy. Tą samą metodą wyko-
nuje się też rekonstrukcję brodaw-
ki sutkowej. Dzięki mikropigmen-

Katarzyna Łucka
www.dobrykosmetolog.pl
tel. 502-860-907

PORADY kOSMetOLOGA

Makijaż permanentny coraz bardziej popularny
tacji można uzyskać naturalnie 
piękny wygląd 24 godziny na do-
bę, a co najważniejsze w okresie 
letnim – mikropigmentacja jest 
całkowicie odporna na działanie 
wody i innych czynników ze-
wnętrznych. Zabiegi te, poza oczy-
wistym efektem naturalnego 
i pięknego makijażu, zaleca się 
także osobom starszym, dla któ-
rych wykonywanie codziennych 
czynności związanych z malowa-
niem ust, brwi czy kresek jest po 

prostu kłopotliwe, bądź też w nie-
których przypadkach, całkowicie 
niemożliwe. Warto też się zainte-
resować zabiegiem mikropigmen-
tacji  gdy codzienny makijaż za-
biera nam po prostu zbyt dużo 
czasu. Wiele kobiet waha się przed 
podjęciem takiej decyzji, ze wzglę-
du na wiele mitów, które na ten 
temat krążą. Jak wiadomo, zabieg 
mikropigmentacji zaliczany jest 
do kosmetologii profesjonalnej 
i powinna go przeprowadzać oso-

ba doskonale w tym kierunku prze-
szkolona. Na rynku jest wiele   ga-
binetów wykonujących tego typu 
zabiegi, ale jakość wykonywanej 
usługi drastycznie się różni. Dlate-
go zawsze przed wykonaniem za-
biegu należy się umówić na wizytę 
kontrolną, podczas której kosme-
tolog przeprowadzi z klientką wy-
wiad, rozwieje wszelkie jej wątpli-
wości i udzieli niezbędnych infor-
macji. MIT: Trwałość makijażu 
permanentnego w niezmienionej 
formie w skórze to od 3 do 5 lat. 
FAKT: Trwałość profesjonalnie 
wykonanego makijażu permanent-
nego utrzymuje się na skórze od  
roku do kilku lat. Niemożliwym 
jest ustalenie dokładnego czasu 
obecności pigmentu w skórze pa-
cjentki ze względu na wiele czyn-
ników, które mają bezpośredni 

wpływ na trwałość makijażu, ta-
kich jak przemiana materii, od-
działywanie promieni UV, odcień 
skóry, gradient pigmentu, pielę-
gnacja skóry. Z czasem makijaż 
permanentny lekko blaknie, aż do 
całkowitego wyblaknięcia na skó-
rze pacjentki. Po pierwszym za-
biegu niezbędne jest przeprowa-
dzenie korekty, która powinna na-
stąpić do miesiąca czasu od zabie-
gu i w większości gabinetów jest 
ona wliczona w cenę. MIT: Maki-
jaż permanentny pozostaje w skó-
rze na zawsze. FAKT: Mikropig-
menty, których używa się do wy-
konywania zabiegu są nieorga-
niczne i podlegają naturalnym 
procesom wchłaniania przez orga-
nizm. Po kilku latach od zabiegu 
w skórze nie ma śladów po pig-
mencie. 
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Ruda Śląska w Twoim obiektywie

Niezwykle ciekawie zapowiada się konkurs fotograficzny dla miłośników zabytków poprzemysłowych. Nagrodzone zdjęcia mają się znaleźć 
w Alternatywnym Fotoprzewodniku Postindustrialnym. – W tym przewodniku nie może zabraknąć zdjęć z Rudy Śląskiej – uważa Renata Mły-
narczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.  – Dlatego apelujemy do wszystkich pasjonatów fotografii i rudzkich 
zabytków poprzemysłowych o udział w konkursie – dodaje. 

Prace przedstawiające śląskie zabyt-
ki poprzemysłowe oraz ich historię, 
można przesyłać do 16 sierpnia 2013 r. 
na adres konkurs@gwsp.gliwice.pl. 
Zdjęcia prezentujące zabytki muszą 
przedstawiać budowle z terenu woje-
wództwa śląskiego, ale takie, które nie 
znajdują się na Szlaku Zabytków Tech-
niki. Nie ma też znaczenia, czy fotogra-
fowane zabytki będą zaniedbane, czy 
też odnowione. Chodzi przede wszyst-
kim o promowanie obiektów mniej zna-
nych, ale również wartych uwagi. Orga-
nizatorzy konkursu chcą przywrócić je 
do życia, przedstawiając ich historię 
oraz rolę jaką pełniły kiedyś  i pełnią 
obecnie w życiu lokalnej społeczności. 

– W naszym mieście jest mnóstwo 
atrakcyjnych zabytków, np. wieża wod-
na z początku XX wieku, dworzec kole-
jowy w Chebziu, budynek nadszybowy 
szybu „Andrzej” czy tereny dawnej cyn-
kowni „Hugo”, które są mało znane, 
a nawet zapomniane przez mieszkańców 

– podkreśla Renata Młynarczuk. – Dla-
tego ten konkurs to świetna okazja, żeby 
po raz kolejny zagłębić się w różne za-
kamarki Rudy Śląskiej i odkryć je na 
nowo. Być może zdjęcia zrobione przez 
rudzian przyczynią się do rewitalizacji 
poszczególnych miejsc w przyszłości. 
Bardzo gorąco zachęcam do wzięcia 
udziału w tym przedsięwzięciu, które 
jednocześnie może stać się dobrą zaba-
wą – apeluje naczelnik. 

Konkurs podzielony zostanie na dwa 
etapy – półfinał oraz finał. W półfinale 
jury, składające się ze specjalistów z za-
kresu historii sztuki, dziennikarstwa, 
architektury, rewitalizacji, designu, pu-
blic relations i promocji, wybierze dzie-
sięć prac, które zostaną umieszczone 
w fotoprzewodniku, udostępnionym 
w Internecie oraz w katowickim wyda-
niu „Gazety Wyborczej” 30 sierpnia. 
Spośród tych prac w finale trzy najlep-
sze zdjęcia wybiorą internauci. Zwycię-
skie fotografie nagrodzone zostaną 20 

września podczas konferencji w Gliwic-
kiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, 
która jest organizatorem projektu. Zo-
stanie też otwarta wystawa prezentująca 
najciekawsze prace. Konkurs przezna-
czony jest wyłącznie dla amatorów, 
czyli osób, które nie zajmują się zawo-
dowo fotografią oraz nie prowadzą 
działalności zarobkowej w zakresie fo-
tografii.

Przed publikacją zdjęć w Alterna-
tywnym Fotoprzewodniku Postindu-
strialnym na łamach „Gazety Wybor-
czej” ukażą się cztery artykuły 
dotyczące nieznanych poprzemysło-
wych zabytków Śląska. Nagrody, o któ-
re powalczą uczestnicy konkursu,  
w łącznej kwocie wyniosą prawie 15 
tysięcy złotych. Są to: indeks i stypen-
dium równe rocznemu czesnemu na 
kierunku architektura i urbanistyka lub 
wzornictwo, lub zniżka równa półrocz-
nemu czesnemu na wybranych studiach 
podyplomowych, pobyt w hotelu 

w Ustroniu dla dwóch osób, wejściów-
ki do klubu fitness Stary Hangar w Gli-
wicach oraz bony do sklepu ze sprzę-
tem fotograficznym. Oprócz 
zwycięzców nagrodzeni zostaną także 
inni uczestnicy konkursu i internauci, 
którzy oddali swój głos na poszczegól-
ne prace. Bieżące informacje dotyczące 

konkursu można śledzić na stronie:  
https://www.facebook.com/gwsp.gliwice.

Patronami medialnymi konkursu są: 
„Gazeta Wyborcza”, Antyradio, TVP 
Katowice. Z kolei patronat honorowy 
objęło nad nim Śląskie Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego w Katowicach. 

AL

Aquadrom przeprowadzi ankiety

Przeprowadzenie badania satysfakcji i oczekiwań klientów Aquadromu – to najważniejsze zadanie, które  na najbliższy czas władze Rudy 
Śląskiej stawiają przed nową prezes spółki, Anną Mrzyczek-Szczęsny. Wyniki ankiet mają służyć poprawie jakości usług świadczonych w rudz-
kim parku wodnym. Docelowo mają zaś pomóc w opracowaniu planu naprawczego, który pokaże, jak wyprowadzić Aquadrom „na prostą”. 
Nowa prezes będzie musiała też zmierzyć się z ukończeniem tzw. Strefy Suchej, na którą wciąż brakuje kilku milionów złotych.

– Jesteśmy otwarci na wszelkie głosy 
krytyczne – deklaruje prezydent Graży-
na Dziedzic. – Dzięki nim będziemy mo-
gli poprawić to, co dotąd było dla klien-
tów niesatysfakcjonujące. Wszystkie 
otrzymane wyniki zostaną przeanalizo-
wane i wykorzystane przy opracowywa-
niu programu naprawczego – podkre-
śla. Jak dodaje prezydent Rudy Śląskiej, 
to właśnie brak odpowiedniej strategii 
ratowania kondycji finansowej spółki 
był powodem odwołania poprzedniego 
zarządu i powołania na to stanowisko 
nowej prezes. 

– Obecna prezes  ma  odpowiednie 
doświadczenie zawodowe i wszelkie 
kompetencje ku temu, by taki program 
stworzyć – uważa wiceprezydent Jacek 
Morek. – Zakładamy, że będzie on za-
wierał rzetelne i konkretne odpowiedzi 
na pytanie, co zrobić, by poprawić 
atrakcyjność obiektu. Pani prezes 
urzęduje dopiero tydzień, dlatego na 
taki program musimy trochę poczekać. 
Przy jego ocenie na pewno nie będzie-
my stosować żadnej taryfy ulgowej – 
zastrzega wiceprezydent Rudy Ślą-
skiej. 

W programie naprawczym mają zna-
leźć się odpowiednie wyliczenia i ana-
lizy dotyczące funkcjonowania plano-
wanej „Strefy Suchej”. Jej powstanie 
jest o tyle istotne, że może ona genero-

wać dodatkowe przychody. – Szukamy 
takiego rozwiązania, które nie będzie 
dla samorządu obciążeniem finanso-
wym – mówi prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Idealnym rozwiązaniem byłaby 
dzierżawa tej strefy lub formuła  
partnerstwa publiczno-prywatnego  
– dodaje.

Decyzja władz Rudy Śląskiej o ko-
nieczności przeprowadzenia profesjo-

nalnych badań satysfakcji klientów 
parku wodnego podyktowana jest też 
w części pojawieniem się negatywnych 
opinii internautów o rudzkim parku 
wodnym oraz składanymi reklamacja-
mi. W ostatnim czasie szerokim echem 
odbiła się bowiem w Internecie sprawa 
ograniczeń w korzystaniu z atrakcji pod 
nazwą „Mokry Bąbel”, które zniósł do-
piero obecny zarząd Aquadromu. 

– Na „Mokrym Bąblu” faktycznie 
wprowadzono dwa istotne ograniczenia 
– komentuje Jacek Morek. – Jedno to 
przerwy, a drugie odgrodzenie całego 
urządzenia od pozostałych. O ile pierw-
sze ograniczenie nie ma żadnego uspra-
wiedliwienia, o tyle drugie już tak. 
Chodzi o to, że z „Mokrego Bąbla” 
w danym momencie może korzystać 
określona liczba osób. Podyktowane 
jest to nie tylko dbałością o wytrzyma-
łość urządzenia, ale przede wszystkim 
troską o bezpieczeństwo osób z niego 
korzystających – tłumaczy wiceprezy-
dent. 

Jak zastrzegają władze miasta, wpro-
wadzenie obostrzeń przy korzystaniu 
z „Mokrego Bąbla” nie oznacza, że 
osoby korzystające dotąd z tego urzą-
dzenia były narażone na niebezpieczeń-
stwo. Świadczyć o tym ma chociażby 
fakt, że od momentu otwarcia obiektu, 
na „Mokrym Bąblu” doszło tylko do 
jednego poważniejszego wypadku spo-
wodowanego naruszeniem regulaminu 
korzystania z atrakcji. 

Sprawy bezpieczeństwa i dobrej ja-
kości usług są dla władz miasta nie-
zwykle istotne, bowiem tylko zwięk-
szenie frekwencji może poprawić 
kondycję finansową parku wodnego. 
Przypomnijmy przy tym, że w pierw-
szej połowie roku miasto spłaciło za 

park wodny 7,3 mln zł kredytu, w ra-
mach udzielanego poręczenia. Te środ-
ki aquapark winien był samorządowi, 
ale w zamian za dług miasto objęło 
nowe udziały w aquaparku. Tym sa-
mym zwiększono jego kapitał o prawie 
7,5 mln zł i odsunięto groźbę upadłości. 
– Te wydatki już teraz w dużym stopniu 
obciążają budżet. W tegorocznym bu-
dżecie miasta mamy rezerwę na spłatę 
rat kredytowych spółki Aquadrom. 
Nie widzę możliwości, by rudzki samo-
rząd w jeszcze większym stopniu ją  
finansował – podkreśla prezydent  
miasta.

Budowa Aquadromu kosztowała 119 
mln zł. Obiekt w całości został wybu-
dowany z pieniędzy pochodzących 
z kredytu, poręczonego przez rudzki 
samorząd. Zakończenie spłaty kredytu 
ma nastąpić w 2036 r. Do tego czasu 
miejski budżet musi rezerwować 13 
mln zł rocznie na ten cel. Inwestycja od 
początku budziła w Rudzie Śląskiej 
kontrowersje i obawy, że samorząd bę-
dzie musiał do niej dopłacać. Poprzed-
nie władze miasta liczyły jednak, że 
park wodny zarobi na spłatę kredytu 
przychodami z działalności, a partner 
prywatny weźmie na siebie część ryzy-
ka inwestycyjnego.

W 2009 r. radni poręczyli spółce bu-
dującej park wodny kredyt wraz ratami 
odsetkowymi do kwoty 230 mln zł. Do 
końca ubiegłego roku aquapark spłacał 
kredyt samodzielnie. Problemy pojawi-
ły się na początku tego roku, kiedy oka-
zało się, że spółka nie ma środków na 
spłatę rat. Od tego czasu kredyt jest 
spłacany przez miasto.

 KP

Ruda Śląska coraz tańszym samorządem!

Ruda Śląska jest w gronie nielicznych miast w Polsce, które znacząco zredukowały koszty utrzymania administracji. Z najnowszego ran-
kingu dwutygodnika samorządowego „Wspólnota” przedstawiającego wydatki samorządów na administrację widać wyraźnie, że Ruda Śląska 
skutecznie je zmniejszyła. Miasto znalazło się na 32. miejscu wśród powiatów grodzkich. To awans o osiem pozycji w porównaniu z zeszło-
rocznym zestawieniem i najwyższe miejsce od 2004 r. 

Rudzki samorząd może poszczycić się 
jedną z najwyższych redukcji wydatków 
na administrację wśród miast objętych 
rankingiem. W 2012 r. koszty te w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca wynio-
sły 294,72 zł. Tymczasem rok wcześniej 
było to 324,30 zł. To oznacza, że w ciągu 
roku Ruda Śląska prawie o 10 proc. zre-
dukowała wydatki na administrację. – Te 
wyniki nas nie zaskakują. Od dawna mó-
wiliśmy, że skutecznie ograniczyliśmy 
nasze wydatki. Niektórzy nie chcieli nam 
wierzyć, więc teraz mamy na to dowód. 
Cieszy nas nie tylko wysokie miejsce 
w rankingu, najlepsze od 2004 roku, ale 
przede wszystkim to, że jesteśmy jednym 
z nielicznych miast, które pomimo dodat-
kowych zadań nie zwiększyło swoich wy-
datków na administrację – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic. 

Spośród miast na prawach powiatu 
województwa śląskiego najwyżej  

w rankingu „Wspólnoty”, bo na szó-
stym miejscu, znalazł się Sosnowiec. 
Ale w porównaniu z ubiegłorocznym 
rankingiem stolica Zagłębia zwiększy-
ła wydatki na administrację. W przeli-
czeniu na jednego mieszkańca miasto 
w 2011 r. wydało na administrację 
195,21 zł, a w zeszłym roku już 213,82 
zł. W Tychach było to odpowiednio 
206,57 zł i 232,15 zł, w Zabrzu 245,91 
zł i 271,39 zł. Natomiast Świętochło-
wice zanotowały wzrost wydatków 
z 232,86 zł na 261,47 zł. – Dystans, 
który dzieli nas od innych miast, znacz-
nie się zmniejszył, ma to tym większe 
znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę 
to, z jakiego „startowaliśmy” poziomu 
– zwraca uwagę Ewa Guziel, skarbnik 
miasta. – Przy okazji rozmaitych analiz 
wydatków na administrację należy 
również zwrócić uwagę na to, w jaki 
sposób w podobnych badaniach ujmo-

wana jest straż miejska. Część samo-
rządów nie wlicza bowiem w swoją 
strukturę pracowników straży miej-
skiej. Tymczasem w Rudzie Śląskiej 
koszty utrzymania strażników obciąża-
ją konto magistratu – dodaje skarbnik.

W ograniczaniu wydatków na admi-
nistrację nie pomagają również kolejne 
zadania nakładane na samorządy przez 
stronę rządową. Tylko wprowadzenie 
w życie nowych przepisów ustawy 
śmieciowej spowodowało potrzebę 
utworzenia w rudzkim magistracie 
siedmiu nowych stanowisk pracy. – Do 
pracy zaangażowaliśmy osoby dotych-
czas zatrudnione w innych wydziałach 
Urzędu Miasta, jak również zupełnie 
nowych pracowników – podkreśla pre-
zydent. 

Być może dlatego autorzy rankingu 
przestrzegają przed jednoznaczną inter-
pretacją jego wyników.

– „(...) powierzchowna, populistycz-
na interpretacja wyników może być bar-
dzo myląca, także krzywdząca dla nie-
których samorządów. Większe wydatki 
na administrację to wcale nie zawsze 
marnowanie pieniędzy podatników na 
fanaberie urzędników” – czytamy 
w dwutygodniku.

Autorzy rankingu pod lupę wzięli 
wydatki samorządów na administrację 
publiczną w 2012 r. za wyjątkiem re-
montów bieżących. Zestawienie obej-
muje poniesione wydatki w 2012 r. 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
Do tej pory Ruda Śląska, która klasyfi-
kowana jest w rankingu wydatków na 
administrację od 2004 r., nigdy nie zaj-
mowała miejsca wyższego niż 40. Jak 
wynika z lektury rankingu, najbardziej 
oszczędnym miastem wojewódzkim 
jest Toruń z wydatkami na administra-
cję w przeliczeniu na jednego miesz-

kańca na poziomie 201,91 zł. Z kolei 
miastem na prawach powiatu, które 
przeznacza na tego typu wydatki naj-
mniej środków jest Radom – w zeszłym 
roku wydał 200,57 zł na jednego miesz-
kańca.

W 2011 r. na wydatki bieżące na ad-
ministrację publiczną (z pominięciem 
remontów) Ruda Śląska przeznaczyła 
46,3 mln zł. W zeszłym roku kwota ta 
wyniosła 41,9 mln zł. Wydatki na admi-
nistrację publiczną obejmują m.in. wy-
nagrodzenia pracowników Urzędu 
Miasta i straży miejskiej, koszty funk-
cjonowania Rady Miasta i Urzędu Mia-
sta, wydatki na promocję miasta czy 
organizację referendum gminnego. 
Przypomnijmy, że w opublikowanym 
niedawno innym rankingu „Wspólno-
ty”, dotyczącym zamożności samorzą-
dów, Ruda Śląska wśród miast na pra-
wach powiatów zajęła 30. miejsce, co 
jest najlepszym wynikiem od pięciu 
lat.

Obecnie w Polsce jest 66 miast, któ-
re mają status miasta na prawach po-
wiatu. Rankingiem „Wspólnoty” zosta-
ło objętych 47 z nich.

 TK

Od otwarcia obiektu park wodny w Rudzie Śląskiej odwiedziło blisko 200 tys. osób.

Żyć dobrze jak w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska to miejsce, w którym dobrze się mieszka i warto z nim związać swoją przyszłość – tak uważa zdecydowana większość rudzian, 
którzy wzięli udział w badaniach oceny życia w mieście przeprowadzonych w ramach prac nad nową strategią rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 
roku. – Te wyniki cieszą, ale jednocześnie mobilizują do dalszej pracy. Dziś na pewno możemy powiedzieć, że hasło naszej kampanii promo-
cyjnej „Atrakcyjna Ruda” to nie puste słowa – uważa prezydent Grażyna Dziedzic.

Blisko 60 proc. mieszkańców, którzy 
wzięli udział w badaniu jest zdania, że 
w Rudzie Śląskiej mieszka się dobrze 
lub bardzo dobrze. Jedynie niewiele po-
nad 6 proc. mieszkańców wskazało 
swoje miasto jako miejsce, gdzie miesz-
ka się źle bądź bardzo źle.  Wśród 
mieszkańców poszczególnych dzielnic, 
największe zadowolenie z życia w Ru-
dzie Śląskiej deklarują mieszkańcy Ha-
lemby, Czarnego Lasu i Goduli. Z kolei 
najmniej usatysfakcjonowani są miesz-
kańcy Bielszowic. 

Dla ponad 71 proc. badanych Ruda 
Śląska jest atrakcyjnym miejscem do 
zamieszkania.  Tyle samo osób wskaza-
ło jednocześnie Rudę Śląską jako miej-
sce, z którym zamierzają związać swoją 
przyszłość. Co ważne, blisko 58 proc. 
osób biorących udział w konsultacjach 
chce, by ich dzieci także związały swo-
ją przyszłość z Rudą Śląską. – Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że atrakcyjnością 
nie przebijemy takich miast jak Gliwice 
czy Tychy, ale też nie aspirujemy do 
tego. Najważniejsze, by Ruda Śląska 
była atrakcyjna dla jej mieszkańców. 
Stąd też wyniki badań, które jedno-
znacznie wskazują, że rudzianie są za-
dowoleni z tego, jak im się żyje w swoim 
mieście, są powodem do radości. Ale 
też mam świadomość tego, ile musimy 
zrobić, by osób pozytywnie oceniają-
cych życie w Rudzie Śląskiej było jesz-
cze więcej – podkreśla prezydent Gra-
żyna Dziedzic.

Mieszkańcy uczestniczący w kon-
sultacjach mogli wypowiedzieć się 
o stanie miejskiej infrastruktury, sieci 
placówek handlowych czy też o pozio-
mie edukacji. Niemal 76 proc. bada-
nych bardzo dobrze i dobrze ocenia sieć 
placówek handlowych w mieście. 
W dalszej kolejności najwięcej pozy-
tywnych wskazań – 54 i 47 proc. doty-
czyło jakości edukacji w mieście  
oraz stanu infrastruktury sportowej.  
– W ostatnim czasie pojawiło się wiele 
krytycznych opinii dotyczących stanu 
rudzkiej oświaty Jak widać mieszkańcy 
są odmiennego zdania, gdyż ponad po-
łowa z biorących udział w badaniach 
ankietowych bardzo dobrze i dobrze 
oceniła jakość edukacji w Rudzie Ślą-
skiej – komentuje wiceprezydent Anna 
Krzysteczko.

Jednocześnie mieszkańcy negatyw-
nie ocenili możliwość znalezienia pra-
cy w mieście. Chociaż Ruda Śląska 
może pochwalić się jednym z najniż-
szych wskaźników bezrobocia wśród 
miast Metropolii Silesia, to aż 67 proc. 
pytanych uważa, że w mieście trudno 
znaleźć pracę.  W dalszej kolejności 
niewystarczająco dobrze oceniony zo-
stał dostęp do żłobków oraz 
możliwość znalezienia mieszkania 
w mieście (54 proc. badanych). 
Uczestnicy konsultacji wskazali rów-
nież te obszary, które wymagają, ich 
zdaniem, najpilniejszej poprawy. Tutaj 
najwięcej wskazań dotyczyło możli-

wości znalezienia pracy, stanu dróg 
oraz dostępu do służby zdrowia. 

– Zdajemy sobie sprawę, że w mie-
ście jest w dalszym ciągu wiele rzeczy 
do zrobienia. To, co najbardziej trapi 
rudzian, to w większości problemy, 
z którymi borykają się mieszkańcy nie-
mal wszystkich miast. Niestety nie na 
wszystko władze miasta mają wpływ, 
wiele z tych kwestii zależy od polityki 
państwa, która nie zawsze idzie w parze 
z realnymi możliwościami samorządów 
– uważa prezydent Grażyna Dziedzic.

Lektura wyników badań przynosi 
także ciekawe spostrzeżenia mieszkań-
ców dotyczące kierunków rozwoju 
Rudy Śląskiej. Zdecydowana więk-
szość rudzian chce, by ich miasto 
w przyszłości było miastem sportu i re-
kreacji oraz nowoczesnego przemysłu, 

nieuciążliwego dla otoczenia. W dal-
szej kolejności mieszkańcy przychylają 
się ku temu, by Ruda Śląska była mia-
stem kultury i sztuki. Dopiero na czwar-
tym miejscu znalazła się propozycja, by 
miasto w przyszłości stawiało na gór-
nictwo.

W badaniach ankietowych, które 
przeprowadzone zostały na przełomie 
maja i czerwca, wzięło udział 4630 
mieszkańców. Najliczniejszą grupą ba-
danych byli respondenci w wieku 20-
39 lat, którzy stanowili blisko 40 proc. 
ogółu. Kolejną grupą najliczniej repre-
zentowaną podczas konsultacji były 
osoby w wieku 40-59 lat – 31 proc.  
Blisko 35 proc. wypełniających ankiety 
legitymowało się wykształceniem śred-
nim lub pomaturalnym,  33 proc. wyż-
szym, 18 proc. zawodowym. Aż 71 

proc. uczestników konsultacji mieszka 
w Rudzie Śląskiej od urodzenia, jedy-
nie niespełna 5 proc. w Rudzie Śląskiej 
żyje krócej niż dziesięć lat.

Badania oceny jakości życia w mie-
ście są elementem prac nad nową stra-
tegią rozwoju miasta do 2030 r. – Re-
zultaty badań uwzględnione zostaną 
przy opracowaniu diagnozy społeczno-
gospodarczej miasta, która jest punk-
tem wyjścia do powstania głównego 
zrębu strategii – zapewnia wiceprezy-
dent Michał Pierończyk. Po opracowa-
niu diagnozy nastąpi kolejny istotny 
ważny etap w pracach nad strategią roz-
woju, czyli spotkania warsztatowe,  
w których udział wezmą przedstawicie-
le różnych grup społecznych z Rudy 
Śląskiej. Warsztaty odbędą się w Ślą-
skim Parku Przemysłowo-Technolo-
gicznym 3, 12 i 26 września. Wypraco-
wane podczas warsztatów cele i zadania 
posłużą do opracowania projektu stra-
tegii. Tak przygotowany dokument zo-
stanie poddany konsultacjom społecz-
nym. – Każdy z mieszkańców będzie 
mógł wtedy wnieść swoje uwagi do pro-
jektu strategii – informuje Aleksandra 
Kruszewska, naczelnik Wydziału Roz-
woju Miasta. Ostateczna wersja strate-
gii rozwoju miasta powinna być gotowa 
do końca 2013 r. Finałem prac nad tym 
miejskim dokumentem będzie przedło-
żenie pod obrady Rady Miasta uchwały 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Miasta na lata 2014-2030.

Aktualnie obowiązującym w mieście 
dokumentem strategicznym jest „Stra-
tegia Wewnętrznego i Zintegrowanego 
Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 
roku”. Dokument ten powstał w 1997 
r.,  a większość celów w nim zawartych 
została określona do 2007 roku oraz zo-
stała zrealizowana. TK

Dworzec w Chebziu to jeden z najciekawszych zabytków postindustrialnych w Rudzie 
Śląskiej. 

Zdecydowana większość rudzian, którzy wzięli udział w badaniach jest zdania, że w 
Rudzie Śląskiej mieszka się dobrze lub bardzo dobrze.
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Tajemnice plastikowej butelki

Tworzywa sztuczne są wszechobecne w naszym życiu. O tym jak cenny dla człowieka jest to materiał, przekonujemy się codziennie. Niestety istnieje też 
„ciemna strona” tworzyw. Statystyki podają, iż Polacy nabywają 110 tys. ton butelek, jedna tona to 25 tys. sztuk, rocznie odzyskuje się zaledwie 50 tys. ton  
w skali całego roku.

Tworzywa sztuczne zostały wy-
nalezione w roku 1862 przez Angli-
ka Alexandra Parseka, który na wy-
stawie w Londynie pokazał po raz 
pierwszy rzeczy codziennego użyt-
ku wykonane z nieznanego mate-
riału. Materiał ten, nazwany parke-
siną, wynalazca otrzymywał przez 
połączenie nitrocelulozy, kamfory 
i alkoholu. W roku 1869 Ameryka-
nin John Hyatt opatentował celulo-
id. Materiał ten można było łatwo 
formować, używany był jako sub-
stytut kości słoniowej, służył do 
wyrobu m.in. kul bilardowych. Ce-
luloid okazał się materiałem 
wszechstronnym – nadawał, się do 
wyrobu błon fotograficznych, koł-
nierzyków koszul oraz grzechotek 
dla dzieci. Niestety, jego zdecydo-
waną wadą była łatwopalność. 
Czterdzieści lat później belgijsko-
amerykański chemik Leo Baeke-
landow wynalazł pierwsze tworzy-
wo termoutwardzalne – bakelit. 
Wraz z rozwojem chemii organicz-
nej oraz nowych technologii, two-
rzywa sztuczne zaczęły być stoso-
wane na szeroką skalę. W roku 
1941 zaczęto produkować najbar-
dziej popularny dzisiaj PET. W la-
tach pięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku zastosowano go do produkcji 
folii,  a w latach sześćdziesiątych 
do produkcji wtryskowej. 

W latach siedemdziesiątych co-
raz więcej popularnego PET-a za-
częto zużywać do wytwarzania 
opakowań – najbardziej znanych 
dzisiaj butelek do napojów. Nieste-
ty, tworzywa sztuczne, choć bardzo 
przydatne i wykorzystywane prak-

tycznie w  każdej dziedzinie nasze-
go życia, stały się równie groźnym 
problemem dla środowiska. Butelki 
PET to tylko jeden z nielicznych 
elementów, który w sposób lawino-
wy zaśmieca polskie składowiska. 
Do tej grupy zaliczamy również: 
folię opakowaniową, opakowania 
po chemii gospodarczej, kubki po 
lodach, margarynach, itp., a także 
plastikowe skrzynki i wiele innych 
opakowań wymyślonych przez 
człowieka na własny użytek.

Już w roku 1971 zaczęto dostrze-
gać problem tworzyw sztucznych  
i zaczęto zastanawiać się, co należy 
zrobić w tym kierunku. Wiele zale-
ży tak naprawdę od konsumentów, 
czyli nas samych. Butelki PET oraz 
inne materiały z tworzyw sztucz-
nych mogą być poddawane recy-
klingowi, pod warunkiem, że wcze-
śniej nie trafią na składowisko od-
padów. Od wielu lat na świecie 
rozwija się system segregacji tych 
odpadów. Materiał  pozyskiwany 
jest w trojaki sposób:

W celu uproszczenia recyklingu 
tworzyw sztucznych, w 1988 roku 
został wprowadzony kod oznacza-
nia tych tworzyw. Pierwotnie został 

on zaprojektowany dla tworzyw 
stosowanych w naczyniach i opa-
kowaniach stosowanych w gospo-
darstwach domowych. Później jed-
nak został rozszerzony na inne two-
rzywa, a także na metale. Symbole 
te ułatwiają ich sortowanie w sor-
towniach odpadków. Dodatkowo 
informują też konsumentów, 
z jakim tworzywem mają do czy-
nienia.

Kody zawierają trzy strzałki, 
tworzące trójkąt, z grotami skiero-
wanymi zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara. Wewnątrz trójkąta 
znajduje się liczba oznaczająca kod 
tworzywa, a pod trójkątem umiesz-
czany jest skrót literowy, pocho-
dzący z angielskiej nazwy główne-
go polimeru wchodzącego w skład 
oznakowanego tworzywa. Kod ten 
bywa też stosowany do metali kolo-
rowych i aluminium.

Każdy z nas powinien być świa-
domym konsumentem, tylko od nas 
zależy czy butelka plastikowa, ku-
bek po jogurcie, czy opakowanie 
po margarynie trafi na składowisko 
odpadów, czy do recyklingu. My 
decydujemy, co stanie się z tym od-
padem. Każdy z nas powinien mieć 
tego świadomość. Środowisko na-
turalne jest naszym wspólnym do-
brem, ale powinniśmy pamiętać 
przede wszystkim o przyszłych po-
koleniach, które przyjdą po nas. 
Dbajmy o to, aby nasze dzieci 
i wnuki w kapsule czasu, jaką zo-
stawimy po swoim pokoleniu, nie 
odkryły sterty nieprzetworzonych 
butelek plastikowych. 

Agnieszka Kominek

 PRZYKŁADOWE SYMBOLE

Poli(tereftalan etylenu): naczynia, opakowania, 
butelki, niewielkie kształty (np. klawisze), obudowy 
urządzeń elektronicznych, służy do produkcji włók-
na – polartec (polar).

Polietylen (wysokiej gęstości): elementy prze-
kładni (koła linowe, koła pasowe, koła łańcucho-
we), elementy systemów transportujących, pakują-
cych i napełniających (rolki, prowadnice, szyny, 
ślimaki transportowe, gwiazdy oraz łuki podajniko-
we, tuleje, zgarniacze, ślizgi, prowadnice i napina-
cze łańcuchów,), części zaworów i filtrów, instalacje 
przemysłu chemicznego, systemy uzdatniania wody, 
systemy oczyszczalni ścieków, wykładziny zsypów, 
silosów i rynien transportowych, podkłady (blaty) 
do cięcia stosowania w przemyśle mięsnym i ryb-
nym, płyty pod wykrojniki, elementy elektroizola-
cyjne, ślizgi nart, syntetyczne lodowiska, elementy 
implantów (endoprotez), części maszyn pracujące 
w temperaturze do –260°C.

Polichlorek winylu: wykładziny podłogowe, 
stolarka okienna i drzwiowa, akcesoria (w postaci 
różnych listew wykończeniowych), rury i kształtki 
do wykonywania instalacji w budynkach, jako ele-
wacja (siding), folii, elektroizolacji (np. przewo-
dów i kabli elektrycznych) itp., dreny, sondy, cew-
niki, strzykawki, opakowania, elementy urządzeń, 
płyty gramofonowe, pokrywanie powierzchni spor-
towych oraz innych, zakrytych i otwartych (cza-
sem jako igelit), izolacja w przewodach i kablach.

Polietylen (niskiej gęstości): folie, przede 
wszystkim termokurczliwe, izolacja kabli i przewo-
dów.

Polipropylen: przewody do wody i cieczy agre-
sywnych, zbiorniki, wykładziny, naczynia laborato-
ryjne, tkaniny filtracyjne, sprzęt medyczny, naczy-
nia dla chorych, strzykawki jednorazowego użytku, 
opakowania leków itp., oprzyrządowanie narażone 
na działanie chemikaliów (cewki, skrętarki, snowar-
ki), zbiorniki do aparatów barwiących, włókna, dy-
wany, tkaniny techniczne itp.; włókna polipropyle-
nowe stanowią około 12% ogólnej ilości włókien 
syntetycznych, obudowy i części różnych produk-
tów tego przemysłu, izolacje, w tym kabli i przewo-
dów, wiele elementów samochodów, jak np. zde-
rzaki, przednie części karoserii oraz elementy 
wyposażenia wnętrza, izolacje piankowe, wykładzi-
ny, polepszanie właściwości mechanicznych kon-
strukcji betonowych, wyposażenie łazienek, sprzęt 
pralniczy, przewody gazowe i centralnego ogrzewa-
nia oraz klimatyzacji, niektóre meble i ich elementy, 
wykładziny cystern do mleka, napełniane na gorąco 
puszki, słoje i butelki, pojemniki i różne opakowa-
nia, w tym również z folii, artykuły gospodarstwa 
domowego i zabawki.

Polistyren: styropian, sztuczna biżuteria, szczo-
teczki do zębów, pudełka do płyt CD, elementy za-
bawek.
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Panu Wincentemu Chlebisz
pracownikowi Administracji nr 6 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają

Zarząd i Pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza ii przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 

w rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic edmunda kokota/Wysokiej z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic edmunda 
kokota – Wysokiej, obręb Bielszowice, karta mapy 4, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00042288/6, stanowiąca działkę nr 3997/195 o powierzchni 
663 m² – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg, który odbył się dnia 16.07.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 

r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4.06.2013 r.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, ww. działka 

stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) oraz fragmentarycznie teren 
dróg dojazdowych (symbol planu kd1/2). Obszar oznaczony symbolem KD1/2 nie stanowi pasa 
drogowego w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Zbywana nieruchomość jest niezagospodarowana, niezabudowana, obniża się w kierunku południowym. 
Położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada kształt zbliżony do trójkąta, jest 
porośnięta drzewami i krzewami. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dojazd do 
nieruchomości winien odbywać się od strony ulicy Wysokiej. 

Cena wywoławcza (netto) do ii przetargu wynosi: 40.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 

obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 2.09.2013 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 26.08.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości podanej 
w pełnej treści ogłoszenia, przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane 
dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku 
cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy 
cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. 
nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie 
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty  
i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się 
na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie 
dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również 
cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie 
nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium 
zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 244-
90-56.

PREZYDENT 
MIASTA

ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (obok pokoju 236) 
wykazu lokali użytkowych 
stanowiących własność Mia-
sta Ruda Śląska, które przy-
dzielone zostaną w trybie 
bezprzetargowym, miesz-
czących się w Rudzie Ślą-
skiej przy: ul. Jadwigi Mar-
kowej 22 – umowa użycze-
nia zawarta na czas nieozna-
czony, ul. Piotra Niedurnego 
69 – umowa najmu zawarta 
na okres 3 lat.



ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu  
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach

pow. 118 m2 i 144 m2

Posiadłość  207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Wolno stojący Halemba  258/750  550 000 zł
Wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 749 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 763 m2   98 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 801 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  98 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  98 zł/m2 
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom  29 m2  40 tys. zł 
M-2 Ruda Śl.-Orzegów  33 m2  29 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Godula 36 m2  99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek 39 m2  95 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  48 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  47 m2  125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bykowina  48 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  51 m2  95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  105 tys. zł 
M-4 Ruda Śl.-Godula  63 m2  153 tys. zł 
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Halemba  60 m2  1500 zł/m-c
M-4 Ruda Śl.-Halemba  58 m2  1500 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula  54 m2  800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek 44 m2  1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 36 m2  900 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Wirek 29 m2  980 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.-Nowy Bytom  90 m2  3000 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
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NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32

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

www.stemark.pl

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

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

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

R SERWIS AGD – naprawa pralek. Tel. 530-
412-007.

R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu. Natych-
miast, bez zaświadczeń. Tel. 32 240-83-20, 32 
240-83-21.

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

R Potrzebujesz gotówki? KREDYTY 
gotówkowe oraz konsolidacyjne. Wystarczy 
dowód osobisty. Tel. 731-35-35-35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. tel. 601-
292-699.

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

R Drobne usługi remontowe. Tel. 696-045-
930.

R Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517-260-
780.

R Dogodna pożyczka do 25.000.- zł, dojazd, 
dzwoń, tel. 507-385-478, 728-874-276.

R Błyskawiczna decyzja pożyczka do 
25.000,- zł, dzwoń, tel. 512-996-794, 728-
874-276.

R Szybka pożyczka od 1.000,- zł do 25.000,- zł, 
nawet na oświadczenie do 2.000,- zł, dzwoń, tel. 
606-709-410, 728-874-276.

R Pożyczka z komornikiem, tel. 605-848-324, 
firmy bez BIK-u! Ruda Śl. 1. 

R ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI – w ra-
mach świadczonych usług proponujemy ob-
sługę prawną gratis. Tel. 601-934-091, 693-
113-904, 32 244-30-79.

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

R Meble na wymiar. Tel. 32 244-09-60.

R Domofony, serwis RTV, tel. 500-540-743.

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

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

R Orzegów, jednopokojowe, 38 m2, 65 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Wirek, dwupokojowe, 30 m2, 69 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 98 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2, 58 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 56 m2, 128 
tys., Bykowina. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

R Kochłowice – PILNIE sprzedam czteropoko-
jowe, 76 m2, 135 tys. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

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

R Jednopokojowe, tanio, 34 m2, 65 tys. LOKA-
TOR, tel. 793-396-040.

R CODZIENNIE NOWE NOWE OFERTY 
TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOŚCI.PL

R  Wirek –sprzedam 34 m2, 85 m2 GABRIEL, tel. 
607-706-692.

 
R Sprzedam mieszkanie 40 m2 w Wirku, 2 poko-
je, kuchnia, łazienka, c.o. Tel. 506-963-461.

 
R Sprzedam mieszkanie Godula-Latki. Tel. 696-
163-767.

 
R Sprzedam mieszkanie 65 m2: 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, ubikacja. Komfortowe, Godula, ul. 
Lipińska. Tel. 691-377-573.

R Do wynajęcia od zaraz mieszkanie 45 m2 
(2 pokoje, kuchnia, łazienka) – Nowy Bytom, 
wieżowiec. Odstępne 700 zł plus czynsz i me-
dia. Tel. 603-576-374.

R Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 46 m2, 115 
tys., Bykowina. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Sprzedam kawalerkę 40 m2 w Rudzie Śląskiej 
1, centrum starego osiedla, ul. Dunajewskiego. 
Tel. 606-62-04-12.

R Wynajmę umeblowaną kawalerkę w Wirku 
przy ul. Curie. Tel: 601-875-010.

R Sprzedam M-3, 37 m2 w Halembie, III piętro, 
budynek z cegły. Tel. 601-914-238.

R Wynajmę lokal użytkowy o pow. 63 m2, Ha-
lemba, Grodzka 5. Tel. 796-302-483.

R Do wynajęcia dwupokojowe. Tel. 519-364-
658, po 17.00

R Sprzedam dwupokojowe Ruda 1, Norwida, 
44 m2. Tel. 600-395-471.

R Domek Letniskowy nad zalewem Naklo Che-
chlo sprzedam, cena 55 tys. zł., tel.32 728-12-01, 
email: domekchechlo@wp.pl 

R Do wynajęcia lub sprzedaży ładne dwupoko-
jowe mieszkanie – dużą kuchnią, łazienką, balko-
nem, 49 m2, w remontowanym bloku, blisko Pla-
zy. Tel. 604-603-509.

R Sprzedam M-4, 63 m2, II piętro, Godula, Pie-
chy – 153 tys. Tel. 513-042-557.

R Wynajmę kiosk – 400 zł, Chorzów, po remon-
cie. Tel. 504-999-458.

R Kawalerkę na Goduli przy ul. Podlas sprze-
dam lub wynajmę (bez pośredników)
tel. 504-33-90-34.

 
R Sprzedam garaż, Szyb Zofii-Godula. Tel. (32) 
248-37-04.

 
R Sprzedam mieszkanie 52 m2, na Halembie. Tel. 
605-250-485.

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

R Agent ochrony – kursy do licencji, raty (pra-
ca) Katowice 32-203-27-01, 605-294-324, grom@
grom-ochrona.pl.

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE
R Skup samochodów. Płacimy najwięcej, do-
jazd do klienta. Tel. 793-780-654.

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

R Skup samochodów wszystkich marek, stan 
obojętny. Tel. 32 275-05-47, 603-534-003.

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

PRACA
R Fryzjerki/fryzjerów zatrudnię. Po szkole, 
przynajmniej 2 lata praktyki w zawodzie. 
Studio Fryzjerskie ,,Lucjan”, tel. 601-488-
125.

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

 
R Zatrudnię kierowców do obsługi linii komuni-
kacji miejskiej, tel. 32 260-15-93 lub 607-154-
245.

 
R Dam pracę, Ruda Śląska-Halemba, ul. J.Brze-
chwy 21 c, Saladyn Kebab. Tel. 793-424-924.

 
RÓŻNE

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

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

R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolej-
ki PIKO,HO, TT. Tel. 607-912-559.

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

R Prawa do akcji kOMPanii WĘGlO-
WeJ kupię. tel. 507-851-852.

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

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

R Rowy, Pensjonat Alga. Tel. 606-278-
086.

R Rowy, Pensjonat Rafa. Tel. 601-630-
550.

R FIRMA MONIT, tel. 530-983-828, monit@
vp.pl. Artykuly biurowe dla firm szkol uczniow, 
wyprawki szkolne od przedszkola do szkoly śred-
niej (plecaki, zeszyty, piorniki, kredki, itp.) WY-
STAWIAMY FAKTURY PRO-FORMA DO 
MOPS (na stypendia dla uczniow).

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

 
R Rozwiedziona, szczupła, zadbana, pozna wol-
nego pana do 55 lat. Tel. 606-709-062

Biuro Podróży Orion Travel
ul. 1 Maja 291, Ruda Śląska, tel. 32 242 09 90

Przyjdź i wybierz ofertę dla siebie już dziś!

LATO 2013 w pełni!

Egipt  hotel 5*, w all inclusive  ceny od 1999 zł/os. 
grEcja  hotel 4*, w all inclusive  ceny od 2099 zł/os. 
turcja  hotel 4*, w all inclusive  ceny od 1999 zł/os. 

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących 
się w rejonie ul. Magazynowej, które zostaną oddane w najem z przezna-
czeniem pod nowe garaże, ul. 1 Maja – Lwa Tołstoja, która zostanie odda-
na w najem, w celu korzystania przez najemcę z nowych garaży.



20 Wiadomości Rudzkie 31.07.2013 www.wiadomoscirudzkie.pl ogłoszenia

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pięciu 
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 

ulicy ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
są cztery niezabudowane nieruchomość gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ul. ludwika Mierosławskiego, stanowiące działki oznaczone numerami geode-
zyjnymi:

– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, 
– 1302/1193 o powierzchni 980 m2, 
– 1298/1193 o powierzchni 616 m2, 
– 1299/1193 o powierzchni 642 m2, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprze-
dana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdo-
wą, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW 
GL1S/00039359/1. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 
1303/1193, 1302/1193, 1298/1193, 1299/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (sym-
bol planu Mn2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających 
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu kdW).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami Mn2 
i kdW.

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kole-
jowego, porośnięte drzewami i krzewami.

Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiadają dojazd z drogi pu-
blicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na 
przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu 
z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 

Pierwsze przetargi odbyły się:
– dnia 28.02.2013 r. dla działki nr 1303/1193,
– dnia 7.03.2013 r. dla działki nr 1302/1193,
– dnia 4.03.2013 r. dla działki nr 1298/1193,
– dnia 5.03.2013 r. dla działki nr 1299/1193).
drugi przetarg dla wszystkich ww. działek odbył się dnia 5.06.2013 r.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wy-
noszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 wynoszą:

– dla działki nr 1303/1193 – 77.950,00 zł
– dla działki nr 1302/1193 – 77.950,00 zł
– dla działki nr 1298/1193 – 53.950,00 zł
– dla działki nr 1299/1193 – 55.950,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.08.2013 r. o godz. 12.00 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 (za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 20.08.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach: 
– dla działki nr 1303/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.900,00 zł
– dla działki nr 1302/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.950,00 zł
– dla działki nr 1298/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 2.700,00 zł
– dla działki nr 1299/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 2.800,00 zł
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, 

Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Ludwika Mierosławskiego” (za datę zapłaty przyj-
muje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przed otwarciem 
przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego 
nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni 
od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym po-
datkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność 
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). 
Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu 
i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VaT pomniejszonej 
o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do 
dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwe-
go do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. 
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 226-227), tel. 32 244-
90-56.

OGŁOsZENIE
Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic informuje o utrud-

nieniach w ruchu drogowym spowodowanych organizacją w dniu  
11 sierpnia 2013 r. przemarszu uczestników XIII Międzynarodowego 
Festiwalu Orkiestr Dętych im. A. Kozioła. Na odcinku od Muzeum 
Miejskiego im. M. Chroboka do zejścia przy restauracji Adria, ulica 
Wolności w godzinach 14.45-15.30 będzie zamknięta.

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych jest imprezą cykliczną,  
o zasięgu regionalnym, cieszącą się dużą popularnością wśród miłośni-
ków tego rodzaju spektakli muzycznych.

Nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu będzie czuwać Poli-
cja i Straż Miejska. 

Przepraszam za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.
serdecznie zapraszam mieszkańców miasta na XIII Międzyna-

rodowy Festiwal Orkiestr dętych im. a. kozioła w dniu 11 sierpnia 
2013 r. w Parku im a. kozioła w Rudzie Śląskiej – dzielnica Ruda.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

Ruda Śląska

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. Wojska Polskiego  6/6
ul. Wojska Polskiego 17/12
ul. Józefa Szafranka  12/1
ul. Józefa Szafranka 12/2
ul. Józefa Szafranka 10/11

ul. Antoniego Maya 1/2

stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

OBWIEsZCZENIE
Prezydenta Miasta 

Ruda Śląska
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 

decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej 

Na podstawie art. 11d ust. 5 i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 687) oraz 
art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – za-
wiadamiam, że toczy się w tut. organie postępowanie administracyjne 
na wniosek pani Anny Rej zam. Siołkowo 336, Grybów, reprezentującej 
Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT z siedzibą w Grybowie, Siołkowo 
336, pełnomocnika zarządcy drogi publicznej Miasta Ruda Śląska Wy-
działu Dróg i Mostów tut. Urzędu Miasta, pl. Jana Pawła II 6 o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

 „Rozbudowa ul. ks. ludwika Tunkla wraz z rozbiórką wiaduktu 
w ramach inwestycji pn. „Wiadukt w ciągu ul. ks. ludwika Tunkla 
w Rudzie Śląskiej-kochłowicach – rozbiórka istniejącego obiektu”, 
klasa drogi „Z”, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 392, 
388, 370, 447/83, 361, 382, 381, 384, 441/82, 728/54, 386, 556/24, 92, 
446/83, 445/83, 415, 383. 

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane 
strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wnio-
sku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji 
drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień 
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu 
Miasta Ruda Śląska budynek „B” przy ul. Piotra Niedurnego 46 w Ru-
dzie Śląskiej-Nowym Bytomiu – Wydziale Urbanistyki i Architektury, 
(pokój nr 6) w godzinach pracy Urzędu. 
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pięciu nieruchomości gruntowych 
położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy artura Grottgera z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
są trzy niezabudowane nieruchomość gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ul. artura Grottgera, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 1293/1193 o powierzchni 952 m2, 
– 1294/1193 o powierzchni 942 m2, 
– 1296/1193 o powierzchni 707 m2, 
– obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 
 W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprze-

dana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdo-
wą, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW 
GL1S/00039359/1. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 
1293/1193, 1294/1193, 1296/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 
Mn2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie 
o szerokości min. 6 m (symbol planu kdW).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami Mn2 
i kdW. Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu 
kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami.

Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiadają dojazd z drogi pu-
blicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na 
przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu 
z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 

Przetargi nieograniczone I i II odbyły się :
– dla działki nr 1293/1193 – 25 lutego i 28 maja 2013 r., 
– dla działki nr 1294/1193 – 21 lutego i 14 maja 2013 r., 
– dla działki nr 1296/1193 – 20 lutego i 15 maja 2013 r.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wy-

noszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki nr 1293/1193 – 75.950,00 zł
– dla działki nr 1294/1193 – 74.950,00 zł
– dla działki nr 1296/1193 – 58.950,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2013 r. o godz. 12.00 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 (za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 19.08.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach: 

 – dla działki nr 1293/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.800,00 zł
– dla działki nr 1294/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.750,00 zł
– dla działki nr 1296/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 2.950,00 zł
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, 
Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Artura Grottgera” (za datę zapłaty przyjmuje się 

dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przed otwarciem przetargu 
przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi 
w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty 
przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od 
towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę 
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygry-
wający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu 
i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VaT pomniejszonej 
o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do 
dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwe-
go do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. 
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 226-227), tel. 32 244-
90-56.

kOMuNIkaT PREZYdENTa MIasTa 
– sZEFa OBRONY CYWIlNEJ MIasTa Ruda Śląska
Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2013 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony trening sprawności 

syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jedno-
cześnie upamiętnienie obchodów 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Na terenie Rudy Śląskiej syreny alarmowe zostaną włączone na czas trzech minut nadając sygnał dźwiękowy 
ciągły, oznaczający odwołanie alarmu.

OBWIEsZCZENIE
Prezydenta Miasta 

Ruda Śląska
o wydaniu decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej 

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 32 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2013r., poz. 687) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administra-
cyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 
267), – zawiadamiam, że w dniu 19.07.2013 r. dla Miasta Ruda Ślą-
ska – zarządcy drogi publicznej, Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu 
Miasta pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego przez 
pełnomocnika pana Piotra Smudę, właściciela Biura projektowo-inży-
nierskiego ”BOB” Biuro Organizacji Budownictwa z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 9a/5, wydana została decyzja o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Przebudowa ulicy Średniej w Rudzie Śląskiej-kochłowicach 
(działki o oznaczeniu geodezyjnym przed projektowanym podzia-
łem: 360/110, 1818/111, 1828/112, 361/110, 1830/123, 1825/133, 
1823/95, 1821/111, 1320/95, 722/129, 1973/107, 671/132, 2100/123, 
2102/123, 1974/107, 874/96, 1835/95, 1826/114, 1972/107, 1989, 
784/109, 830/133, 1824/133, 1820/111, 1822/95, 1323/95, 1832/95, 
1834/95, 1321/95)”. 

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane 
strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu 
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzy-
stać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicz-
nego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale 
Urbanistyki i Architektury mieszczącym się w budynku „B” (pokój nr 
6) przy ul. Piotra Niedurnego 46, w godzinach pracy Urzędu.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do 
Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Mia-
sta Ruda Śląska w terminie 14 dni. 



Rozrywkę kojarzoną zazwyczaj 
ze Stanami Zjednoczonymi spotkać 
można także w Rudzie Śląskiej. 
Akrobacje i emocjonujące walki to 
od ponad trzech lat domena federa-
cji Halemba Power Wrestling.

– Początek był ciężki. Pierwsze 
filmy nie wyglądały najlepiej. Dwie 

osoby z Siemianowic, które się tym 
interesowały, zdecydowały się nas 
trochę podszkolić. Od tego momen-
tu to tak naprawdę ruszyło – mówi 
Damian Viola, rudzki wrestler 
o ksywie Hardcore Icon. – Po raz 
pierwszy wystąpiliśmy na koncercie 
charytatywnym dwa lata temu, na 

Halembski wrestling
Wrestling

Zgodzie. Ludzie wtedy różnie ode-
brali nasz pokaz – dodaje. To jak 
prezentują się rudzcy fighterzy, 
można obserwować na kanale 
YouTube, pod adresem: http://
www.youtube.com/user/LLOYD-
PLDX. Zdjęcia z zajęć wrestlerzy 
publikują także na swoim facebo-
okowym koncie.

– Nasze treningi skupiają się na 
rozciąganiu i poznawaniu kolej-
nych technik. Niektóre chwyty są 
skomplikowane. Te chwyty trzeba 
potem po kilkanaście razy przetre-
nować, by trochę się z tym oswoić 
– mówi Hardcore Icon.

– Treningi są ciężkie. Trzeba po-
święcić dużo czasu, by jeden cios do-
pracować do perfekcji. Każda z tech-
nik potrafi sprawić jakąś trudność – 
tłumaczy Adam Radzki, pseudonim 
Axon.

Wrestling bazuje na klasycznych 
zapasach greckich i wolnej amery-
kance ze współczesnymi dodatka-
mi. Duży wpływ na obecny kształt 
wrestlingu miały również sztuki 
walki. Dodatkowym aspektem jest 
okazyjne użycie improwizowanych 
broni dla nadania dramatyzmu.

– Wielu ludzi twierdzi, że to jest 
udawane. My to rozpisujemy jak se-
rial tzn. jest scenariusz, dobrze wie-
my, co mamy robić. Jednak chwyty, 
uderzenia i upadki są prawdziwe, 
więc ból też się pojawia – dodaje Da-
mian Viola. Robert Połzoń
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Wyreżyserowany sport tak naprawdę wymaga od zawodników wiele wysiłku i wyrze-
czeń. Foto: RP

M-30

Piłka nożna

Co można robić w wakacje? 
Szkolić swoje umiejętności piłkar-
skie. Dzięki Rudzkiemu Towarzy-
stwu Hokejowemu „Zryw” Ruda 
Śląska najmłodsi mogą to robić pod 
okiem Marka Kubisza.

– Zainteresowanie jest duże. 
Dzieci szybko się uczą i dobrze się 
bawią, a to jest najważniejsze – 
mówi Marek Kubisz. – Najmłodsi 
naprawdę dużo czasu spędzają 
przed komputerem. Sam mam dwój-
kę dzieci, więc na co dzień to obser-
wuję. Takie akcje jak ta odciągają 
od monitora i pokazują, że można 
inaczej spędzić czas – dodaje.

Dzieci przykładają się do  
treningów.

Zabawy z piłką nożną

– Mieszkam na Goduli. O zaję-
ciach dowiedziałem się z plakatu. 
Lubię grać w piłkę, więc zdecydo-
wałem się chodzić na zajęcia. Tre-
ner jest wymagający, ale można się 
dużo nauczyć – opowiadał Mateusz, 
dwunastoletni uczestnik zajęć ma-
rzący o karierze piłkarskiej.

Zajęcia odbywają się w każdą 
środę o godzinie 16.00. Mogą wziąć 
w nich udział dzieci i młodzież do 
lat 16. Zajęcia są bezpłatne, mają 
formę otwartą i odbywają się na 
sztucznym boisku w Rudzie Ślą-
skiej-Orzegowie, przy ul. Bytom-
skiej 15. Każde spotkanie trwa pół-
torej godziny.

Sandra Hajduk

Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez Marka Kubisza. 
Foto: SH
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Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

Turniej gimnazjalistów

Uczniowie szkół gimnazjalnych 
mieli okazję sprawdzić umiejętności 
swoich rówieśników, rywalizując  
z nimi w turnieju zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Rekreacyjno- 
Sportowe „Gwiazda”. Zawody od-
były się w sobotę na boisku Szkoły 
Podstawowej nr 24 na Halembie. 
Wzięło w nich udział pięć drużyn  
o bardzo pomysłowych nazwach. Naj-
lepszym okazał się być zespół  
„Reszta Świata” w składzie: Sebastian 
Zając, Artur Iwański, Patryk Musiał, 
Marcin Trybalski, Kamil Ogiński, Ka-
mil Zając, Marcin Holeczek.

– Turniej ma dwa cele. Pierwszym 
jest zorganizowanie zajęć dla mło-
dzieży, która spędza wakacje w do-
mu. Drugi cel to przeprowadzenie 
naboru do naszej drużyny juniorów 
młodszych. Drużynę złożoną  
z chłopców z rocznika 98 i 99 zgło-
siliśmy do Okręgowej Ligi Junio-
rów i nadal szukamy chętnych do 
gry w naszych barwach – tłumaczy 

Arkadiusz Grzywaczewski, prezes 
SR-S „Gwiazda”.

Wśród grających wyróżniał się 
Kamil Ogiński – wychowanek 
Gwiazdy, który gra obecnie w Ru-
chu Chorzów. Niedawno kadra Ślą-
ska, w której występuje Kamil, za-
jęła trzecie miejsce na mistrzo-
stwach Polski.

– Poziom nie jest wysoki, ale 
można tu pograć dla przyjemno-
ści. Wszystko jest fajnie zorgani-
zowane. Dobrze, że ktoś pomyślał, 
aby w wakacje, kiedy nie ma co 
robić, zorganizować taki turniej 
– mówił zawodnik Ruchu Cho-
rzów.

Klasyfikacja końcowa turnie-
ju: 1. Reszta Świata 10 pkt., 2. 
Dream Team 10 pkt., 3. Gumisie 
6 pkt., 4. Cienkie Bolki 3 pkt., 5. 
FC Dekle 0 pkt.

W przypadku takiej samej liczby 
zdobytych punktów o kolejności 
decydował bilans bramek.

Chłopcy ambitnie walczyli o zwycięstwo w turnieju.

Piłka nożna

Piłka nożna 
– sparingi: 

24.07 (środa)
LZS Leśnica 

– Grunwald Ruda Śląska 
2:2 (2:1)

27.07 (sobota) 
Drzewiarz Jasienica 

– Grunwald Ruda Śląska 
0:0

23.07 (wtorek)
Slavia Ruda Śląska 
–  Górnik Zabrze II 

2:1 (2:0)
27.07 (sobota)
Górnik Wesoła 

– Slavia Ruda Śląska 
9:1 (2:0)

24.07 (środa) 
Sokół Orzesze 

– Urania Ruda Śląska 
2:2

27.07 (sobota) 
Spójnia Landek 

– Urania Ruda Śląska 0:1
24.07 (środa) 

Gwarek Ornontowice 
– Wawel Wirek 2:0

27.07 (sobota) 
Sokół Orzesze 
– Wawel Wirek

1:0

Biegi

Bieganie nocą
Prawie 200 biegaczy z całej 

Polski, 6 km trasy, walka ze słabo-
ściami i jeden cel – dobiec do me-
ty. W piątek w Świętochłowicach 
odbył się „Bieg Trzeciej Zmiany”. 
To pierwszy tak duży maraton 
zorganizowany u naszych sąsia-
dów.

Pomysł pojawił się w głowach 
Marka Nawrota, Mateusza Lipskie-

Duże zainteresowanie biegiem spowodowało, że organizatorzy już myślą o kolejnym. Foto: MS

go, Krystiana Kukli i Michała Gli-
ka, za realizację odpowiedzialna 
jest natomiast Śląska Telewizja 
Miejska: – Rok temu wspólnie urzą-
dziliśmy pierwszy taki bieg. Posta-
nowiliśmy kontynuować ideę wspól-
nego biegania, zarówno dla starych 
wyjadaczy, jak i początkujących 
amatorów – tłumaczy Mateusz Lip-
ski. – Nie spodziewaliśmy się takie-

go odzewu – pobiegną mieszkańcy 
z całej Polski, a nawet Litwin – do-
dał.

– Koleżanka, czołowa maratonistka 
Polski, zaraziła mnie miłością do bie-
gania – mówiła Beata Janda z Kato-
wic, która z grupy kobiet jako pierw-
sza dobiegła do mety. – Każda wygra-
na cieszy, niezależnie od tego czy du-
ża, czy mała. W takim bieganiu ważny 
jest też czas, walka z samym sobą. 
Jednak bardzo przyjemnie jest stanąć 
na podium – dodaje.

– Wraz z kolegami staramy się 
często sprawdzać, gdzie w okolicy 
organizowane są jakieś maratony 
i bierzemy w nich udział. Jeśli cho-
dzi o dzisiejszy dzień, po cichu li-
czę na nagrodę – mówił dwudzie-
stodwuletni rybniczanin, Marcin 
Ciepłak, który, jak się później oka-
zało, zwyciężył w biegu. Jednak 
w Świętochłowicach pojawili się 
także ci, których celem nie był jak 
najlepszy czas: – Biegam od nie-
dawna i trochę przeraża mnie dy-
stans, który musimy pokonać, ale 
moim celem jest meta, nieważne 
jak szybko zdobyta. Biegnę dla sie-
bie – wyjaśniała jedna z amatorek 
biegania, chorzowianka, Partycja 
Perlik.

– Młodzi ludzie zarazili mnie tą 
pasją. Postanowiłem im pomóc – 
okazało się, że impreza to strzał 
w dziesiątkę. Przerosła nasze wszel-
kie oczekiwania – tłumaczył Grze-
gorz Mika, prezes zarządu Śląskiej 
Telewizji Miejskiej.

Wśród startujących rudzian 
w klasyfikacji najwyżej uplasował 
się Przemysław Basa z KRS TKKF 
Jastrząb Ruda Śląska, który zajął 
12. miejsce.

MS



Michał Kozłowski, 
kierownik Okręgowej 
Stacji Kontroli
Pojazdów na Goduli
tel. 506-113-356
– W związku z tym, że obser-

wujemy ostatnio wzmożone za-
interesowanie montażem insta-
lacji gazowych, przygotowali-
śmy dla naszych Klientów bar-
dzo atrakcyjną ofertę. Cena 
montażu sekwencyjnej instalacji 
LPG zaczyna się już od 1850 
złotych. Koszt założenia instala-
cji gazowej w starszych samo-
chodach wynosi od 1450 zło-
tych. Dodatkowo przy zamonto-
waniu instalacji gazowej u nas, 
Klient otrzyma do 30 litrów ga-
zu gratis. Oprócz niskich cen 
oczywiście oferujemy także swo-
je wieloletnie doświadczenie  
i fachowość.
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Zadowolenie naszych Klientów 
jest dla nas najważniejsze!

– Pracuje Pan tutaj od niedaw-
na?

– W firmie AUTO-BUD zatrudni-
łem się niedawno, ale w zawodzie 
mechanika pracuję od dziesięciu lat. 
Już wcześniej słyszałem na temat tej 
firmy wiele dobrego, a teraz przeko-
nałem się o tym, że nie były to puste 
słowa. Pracuję w grupie bardzo 
życzliwych osób. Jednak tym, co 
najbardziej zwróciło moją uwagę, 
jest podejście do Klienta. Tutaj jest 
on najważniejszy i każdy pracownik 
dba o to, by opuścił on to miejsce 
zadowolony. Ogromnym plusem jest 
fakt, że firma cały czas się rozwija, 
co mnie jako pracownikowi stwarza 
wiele możliwości. Niedługo pojawi 
się tu komputer, który umożliwi nam 
pełną diagnostykę i kasowanie błę-
dów. Mam wieloletnie doświadcze-
nie w montażu instalacji gazowych. 
To jest kolejna dziedzina usług, któ-
rą chcemy rozwijać.

– Warto zainwestować w insta-
lację gazową?

– Wiele osób decyduje się ostat-
nio na zamontowanie w swoim sa-
mochodzie instalacji gazowej. Ma 
to głównie związek ze stale rosnący-

mi cenami paliw. Gaz jest w dal-
szym ciągu prawie dwukrotnie tań-
szy od benzyny oraz oleju napędo-
wego. Jednak aby cieszyć się tań-
szym tankowaniem, należy pamiętać 
o kilku bardzo ważnych rzeczach. 
Pierwszą z nich jest wybór dobrej 
firmy, która zajmuje się montażem 
instalacji gazowych. Niejednokrot-
nie spotykamy się z instalacją urzą-
dzenia niepasującego do danego 
modelu samochodu. Taki stan rze-
czy może nieść ze sobą przykre kon-
sekwencje. Najpoważniejszą z nich 
jest uszkodzenie silnika. Jeśli tak się 
stanie, czeka nas spory wydatek. 
Oczywiście ta kwota jest uzależnio-
na od modelu auta, ale można być 
pewnym tego, że liczona będzie ona 
w tysiącach złotych. Ważne jest tak-
że odpowiednie wyregulowanie in-
stalacji gazowej, aby właściwie 
współpracowała ona z silnikiem. W 
tym aspekcie najważniejsze jest do-
świadczenie montera.

– O czym jeszcze muszą pamię-
tać właściciele samochodów posia-
dających instalację gazową?

– Należy pamiętać o regularnym 
przeglądzie instalacji gazowej. Jest 

Marcin Kazuch – mechanik, nowy pracownik firmy AUTO-BUD, tel. 511-092-323.

to bardzo ważne, bo może nas uchro-
nić przed większymi wydatkami 
w przyszłości. Niejednokrotnie zda-
rza się, że tankujemy na stacjach, 
które według nas dbają o jakość pali-
wa. Nie zawsze tak jest, co my me-

chanicy widzimy na przykład po 
tempie zanieczyszczenia filtra gazu. 
Jeśli będziemy przestrzegać tych 
podstawowych zasad, to z pewno-
ścią nie pożałujemy inwestycji  
w instalację gazową.

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW OMEGA
GODULA ul. Stara 1, czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 -72 55 888

PROMOCJA!!!
Montaż instalacji gazowych do samochodów już od 1450 zł

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

OMEGA
GODULA ul. Stara 1
czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14
tel. 32 -72 55 888

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
POJAZDÓW MECHANICZNYCH

tel. 508-921-558tel. 519-154-378
tel. 510-049-787

 506-113-356

Stacja LPG SIGMA• 
Serwis klimatyzacji• 
Geometria kół • 

Usługi transportowe• 
Diagnostyka komputerowa• 
Montaż i serwis instalacji LPG• 


	0731zlzz1001-2atp
	0731zlzz1002-2atp
	0731zlzz1003-2atp
	0731zlzz1004-2atp
	0731zlzz1005-2atp
	0731zlzz1006-1atp
	0731zlzz1007-2atp
	0731zlzz1008-2atp
	0731zlzz1009-1atp
	0731zlzz1010-1atp
	0731zlzz1011-2atp
	0731zlzz1013-1atr
	0731zlzz1014-2atp
	0731zlzz1015-1atp
	0731zlzz1016-1atp
	0731zlzz1017-1atp
	0731zlzz1019-1atp
	0731zlzz1020-1atp
	0731zlzz1021-1atp
	0731zlzz1022-1atp
	0731zlzz1023-1atp
	0731zlzz1024-1atp

