
do łatwych – komin ma około 50 
metrów a palić zaczął się u góry, 
w związku z czym, by go ugasić 
niezbędne było użycie drabin i pod-
nośników. Dodatkowe utrudnienie 
stanowił teren.

– Teren wokół chłodni był bardzo 
grząski, dlatego mieliśmy problem 
z dostaniem się do komina chłodni-
czego od drugiej strony. Samocho-
dy, które próbowały tamtędy doje-
chać, po prostu ugrzęzły. Aby je 
wydostać musieliśmy skorzystać 
z usług pomocy drogowej. Opano-
waliśmy jednak pożar na tyle, że nie 
było ryzyka, że konstrukcja runie – 
tłumaczy Klaudiusz Cop, rzecznik 
prasowy Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Rudzie 
Śląskiej. – Przyczyny pożaru nie są 
w tej chwili znane. Sprawę bada po-
licja – dodaje.

Zakład został wyłączony z eks-
ploatacji w 2012 roku. Później jego 
ówczesny właściciel – Tauron Wy-
twarzanie, będący spółką z grupy 
Tauron, wystawił go na sprzedaż. 
Potencjalnym kupcem terenu, ze 
względu na znajdujące się pod 
elektrownią złoża węgla, miała być 
Kompania Węglowa. Nie zdecydo-
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metamorfozę

REKLAMA

Ponad cztery godziny trwała akcja gaśnicza szczytowej części komina 
chłodniczego po nieczynnej już Elektrowni Halemba. Strażacy informację 
o pożarze otrzymali w niedzielę (18.05.) krótko po godzinie 17. Ogień stra-
wił prawie 1/3 konstrukcji. Gęsty dym spowodowany pożarem widoczny 
był w okolicznych miastach.

Palić zaczęło się ocieplenie ściany komina chłodniczego. Foto: SH

W akcji gaśniczej udział brały 
wszystkie miejskie jednostki straży 
pożarnej a także jednostki z miast 
ościennych – Gliwic, Katowic 
i Chorzowa. W sumie zaangażowa-

nych w gaszenie było 14 samocho-
dów z jednostek ratowniczo-gaśni-
czych. W trwającej ponad cztery 
godziny akcji udział wzięło 33 stra-
żaków. Akcja nie należała bowiem 

REKLAMA

wała się jednak na kupno terenu. 
Zrobiła to jedna z warszawskich 
fi rm.

– Same chłodnie i tak mają zo-
stać rozebrane – poinformował 
nas Henryk Gawrzoł, prokurent 
spółki Bravet, aktualnego właści-
ciela obiektu. – Teren jest przygo-
towywany na potrzeby inwestora. 

DYŻUR REDAKTORA
Sandra Hajduk, tel. 501-355-872
sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ALARM
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W akcji gaśniczej brało udział 14 samochodów z jednostek ratowniczo-gaśniczych. Foto: SH

W tym miejscu ma powstać fabry-
ka. W przyszłym roku ruszyć po-
winna faza projektowa – zapew-
nia.

Na pytanie jaka fabryka, odpo-
wiedzi nie uzyskaliśmy. – Wolał-
bym tego na razie nie zdradzać – 
powiedział.

Sandra Hajduk

NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)

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

508-175-863
www.stemark.pl
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Ogień na poddaszu

We wtorek (13.05.) w godzinach 
porannych na poddaszu budynku przy 
ulicy Bielszowickiej 112 zapaliła się 
sterta śmieci. Pożar został wychwyco-
ny na tyle szybko, że strażacy nie mu-
sieli nikogo ewakuować. W akcji bra-
ły udział cztery zastępy straży pożar-
nej.

Wandalizm na boisku
Rozsypane po płycie boiska szkło 

i wysprejowany napis pojawiły się 
w nocy z czwartku na piątek (15-
16.05.) na obiekcie Wawelu Wirek. 
O sprawie została powiadomiona po-
licja. Winni mogą usłyszeć zarzut 
zniszczenia mienia oraz stosowanie 
gróźb karalnych. Ze względów bez-
pieczeństwa władze klubu zmuszone 
były odwołać wszystkie spotkania, 
które miały być rozegrane w trakcie 
weekendu na tym boisku.

W stanie gotowości
Ciągłe opady deszczu, które miały 

miejsce w minionym tygodniu spowo-
dowały, że w piątek (16.05.) na polece-
nie Prezydent Miasta Ruda Śląska od-
było się posiedzenie Miejskiego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego. Jego 
członkowie omówili panującą sytu-
ację, a także ustalili plan zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowego miasta. By 
chronić mienie mieszkańców, od środy 
w mieście rozkładane były worki z pia-
skiem. Oprócz tego w gotowości były 
trzy pompy wysokiej wydajności, 
osiem motopomp, jedna pompa pływa-
jąca i sześć tysięcy worków piasku. Na 
szczęście najgorsze prognozy nie 
sprawdziły się.

Statystyki
Urodzenia:  – 30
Zgony:  – 18
Małżeństwa:  – 10
Rozwody:  – 8 

Charytatywne rozgrywki
 „Gramy dla Maćka” – pod taką na-

zwą w niedzielę (18.05.) na hali 
„Zgoda” w Bielszowicach odbył się 
Turniej Piłki Nożnej Halowej. 
W zmaganiach wzięło udział osiem 
drużyn z Rudy Śląskiej oraz sąsied-
nich miast. Dla kibiców przewidziano 
także liczne zabawy i występy ta-
neczne. Cały dochód przekazany zo-
stanie na leczenie i rehabilitację Ma-
cieja Kowalika.

– Mój ojciec gra w piłkę, dlatego też 
wpadłam na pomysł zorganizowania 
charytatywnego turnieju. Na początku 
chciałam, by był to jeden wielki mecz, 
jednak później pojawił się pomysł by 
zaangażować w to więcej drużyn. 
W niedzielę są rozgrywane mecze li-
gowe, tym bardziej chwała za to klu-
bom, że zdołały wziąć udział w roz-
grywkach – tłumaczyła Klaudia Mal-
cherek, organizatorka turnieju. – Fun-

dacja „Iskierka” jest naszym partne-
rem i wspiera nas w działaniach – do-
dała.

Drużyny grały systemem każdy 
z każdym, a zwycięskie zespoły 
otrzymały pamiątkowe puchary. 

– Gramy by pomóc! Nasi zawodni-
cy są po swoich meczach, ale taki 
szczytny cel jest dla nas bardzo istot-
ny. Chcemy dziś kopać piłkę dla Mać-
ka. Dwa pierwsze mecze pokazują, że 
jesteśmy kandydatem do zwycięstwa 
– mówił Szymon Wesołowski, trener 
drużyny TS Kuźnica Gliwice.

– Organizatorom udało się zebrać 
wiele drużyn. Świetnie, że wszyscy 
możemy zagrać i tym samym pomóc. 
Jest niedziela, ale mimo to przyszło 
wielu ludzi, są też media, a więc im-
preza na pewno się uda. My niestety 
przegraliśmy dwa pierwsze mecze, 
ale postaramy się jeszcze dziś powal-

czyć – relacjonował w trakcie turnieju 
Marcin Żuk, zawodnik Jastrzębia 
Bielszowice.

Cały dochód zebrany podczas 
akcji, przy pomocy Fundacji 
,,Iskierka”, zostanie przekazany na 
rehabilitację rudzianina Maćka Ko-
walika. Przeszedł on już trzy ope-
racje guza mózgu. Potrzebne są 

jednak pieniądze na dalsze leczenie 
oraz rehabilitację.

– To świetny turniej, fajnie jest zo-
baczyć zawodników Uranii, Jastrzę-
bia i Wawelu w zmaganiach halo-
wych. To znakomita idea, by pomóc i 
jednocześnie dobrze się bawić – mó-
wił pan Mirosław z Bielszowic.

Robert Połzoń

Podczas turnieju zebrano 1365 zł. Foto: RP

Zumba na pomoc
Każde rytmiczne machnięcie rę-

ką oraz ruch biodrem były w sobotę 
(17.05.) wspaniałym gestem pomo-
cy. W ODK ,,Pulsar” przez trzy go-
dziny trwał Charytatywny Maraton 
Zumba Fitness. Wszyscy tancerze, 
którzy wzięli udział w tej znakomi-
tej zabawie, wsparli podopiecznego 
Fundacji ,,Iskierka”, rudzianina 
Piotra Wassera.

– Pomoc w takiej formie jest 
świetna. Zumba dla mnie jest naj-
lepszą formą ruchu jaka jest na 
świecie. Jeżeli dobrze się bawiąc 
można jeszcze pomóc, daje to po-
dwójną satysfakcję – tłumaczyła 
Dorota, uczestniczka maratonu. – 
Maraton jest meczący. Jest ciężko, 
ale cel jest szczytny. Dla Piotrka 
wszyscy moglibyśmy tu skakać na-
wet i cztery godziny – dodała.

– Tańczymy trzy godziny. W ciągu 
tego maratonu mieliśmy tylko jedną 

przerwę. Walczymy dla Piotrka, bo 
jest on moim znajomym i kiedy do-
wiedziałam się, że jest potrzebna 
mu pomoc, chciałam coś zrobić.  Ja-
ko istruktorka zumby wpadłam na 
pomysł, by tańcem spróbować jakoś 
pomóc – opowiadała Anna Gier-
szyńska, organizatorka imprezy.

Każdy chętny mógł zakupić ce-
giełkę pomocy, która uprawniała do 
uczestnictwa w maratonie. Cały do-
chód z imprezy zostanie przekazany 
na leczenie Piotra Wassera – sie-
demnastoletniego mieszkańca Rudy 
Śląskiej a także podopiecznego 
Fundacji. Cierpi on na nietypową 
chorobę i najprawdopodobniej ko-
nieczny będzie przeszczep szpiku 
kostnego.

– Ania bardzo pozytywnie zasko-
czyła mnie tą propozycją pomocy. 
Bardzo szybko zgodziliśmy się z sy-
nem i ojcem na tak ciekawą inicja-

tywę. Syn musiał dostawać bardzo 
drogi lek, dlatego też zapisaliśmy 
się do Fundacji „Iskierka”. Zbiera-
liśmy też 1% dla syna ale nie przy-
puszczaliśmy, że to wszystko nabie-
rze takiego rozgłosu – mówiła Kata-

rzyna Wasser, mama chorego Piotra. 
– Jestem bardzo zaskoczona liczbą 
chętnych do pomocy ludzi. Organi-
zacja stoi na bardzo wysokim pozio-
mie – dodała.

Robert Połzoń

Podczas maratonu zebrano prawie 2,5 tys. zł. Foto: RP

REKLAMAOGŁOSZENIE

PREZydENt MIAStA 
RudA ŚLąSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu 
lokalu użytkowego mieszczącego się w Ru-
dzie Śląskiej w budynku przy ul. Wolności 
16, stanowiącego własność Miasta Ruda 
Śląska, który przydzielony zostanie w trybie 
bezprzetargowym na podstawie umowy naj-
mu zawartej na okres 3 lat.

PREZydENt MIAStA 
RudA ŚLąSKA 

wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej  informuje o wywieszeniu na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości 
gruntowych w rejonie ul. Piotra Skargi, które 
zostaną oddane w najem z przeznaczeniem 
pod istniejące garaże murowane.



ZBLIŻENIA Wiadomości Rudzkie 21.05.2014 3

Odkryj swoje piękno

Takiej akcji w Rudzie Śląskiej jeszcze nie organizowaliśmy. Po raz pierw-
szy na łamach ,,Wiadomości Rudzkich” chcemy przeprowadzić całkowite 
metamorfozy. Jeśli czujesz, że dawno nie zrobiłaś nic dla siebie lub masz 
wrażenie, że w ostatnim czasie poważnie zaniedbałaś swój wygląd i chcesz 
to zmienić, kampania „Bądź piękna z WR” jest właśnie dla ciebie!

reklama

Cztery kobiety, cztery stylizacje, 
cztery zmiany. Tak najogólniej moż-
na przedstawić założenia ruszające-
go właśnie projektu „Bądź piękna 
z WR” organizowanego przez ,,Wia-
domości Rudzkie”. Nie masz pomy-
słu na swój styl, pogubiłaś się 
w gąszczu nieprzydatnych porad lub 
nie jesteś zadowolona ze swojego 
wyglądu? Zgłoś się do naszej kam-
panii!

– Kobiety bardzo często zapomi-
nają o sobie. Dbają o dom, wycho-
wują dzieci, pomagają przyjaciołom, 
odsuwając tym samym swoje potrze-
by na dalszy plan. Niestety najczę-
ściej odbija się to na ich wyglądzie. 
A przecież każda z nas jest piękna, 
tylko czasem tym pięknem trzeba do-
brze pokierować. I to właśnie jest 
celem naszej kampanii – tłumaczy 
Anna Piątek-Niewęgłowska, prezes 
spółki Śląskie Media.

W czerwcu, przy pomocy rudz-
kich specjalistów, postaramy się zre-
wolucjonizować wygląd czterech 
kobiet. Zadbamy o ich włosy, dobie-

rzemy odpowiedni makijaż i udzieli-
my porad stylistycznych. Na nasze 
uczestniczki czeka spotkanie między 
innymi z fryzjerem, makijażystką 
i projektantką mody.

Zainteresowana? Prześlij nam 
swoje zgłoszenie! Jak to zrobić?

Drogą mailową wyślij nam swoje 
aktualne zdjęcie. Do wiadomości do-
łącz informacje o sobie i napisz nam 
w czym możemy Ci pomóc. Spośród 
wszystkich zgłoszeń wybierzemy 
cztery panie, które w poniedziałek,  
9 czerwca, spotkają się z naszymi 
specjalistami i przejdą swoją meta-
morfozę (prosimy zarezerwować so-
bie cały dzień). Do osób, które we-
zmą udział w kampanii zadzwonimy, 
dlatego nie zapomnijcie podać swo-
jego numeru telefonu.

Udział w kampanii „Bądź piękna 
z WR” jest bezpłatny. Wysyłka zgło-
szenia równa się ze zgodą na prze-
twarzanie danych osobowych (by-
śmy mogli oddzwonić). Zachęcamy 
do udziału! Na zgłoszenia czekamy 
do 29 maja. AP

ZgłosZENIE kRok po kRoku
Wyślij nam swoje aktualne zdjęcie na adres mailowy  1. 
agnieszka.pach@wiadomoscirudzkie.pl w tytule wpisując:  
Metamorfoza

Dołącz kilka zdań o sobie i napisz nam jak możemy Ci pomóc.2. 

Na zgłoszenia czekamy do 29 maja.3. 

Ze zgłoszeń wybierzemy cztery panie.4. 

Z wytypowanymi uczestniczkami skontaktujemy się.5. 

Nie zapomnijcie zarezerwować sobie 9 czerwca, bo wtedy 6. 
przeprowadzimy wasze metamorfozy.

Ryk silników o ogromnej mocy, hektoli-
try spalonego paliwa, niewiarygodne 
akrobacje, dziesiątki miażdżonych wraków 
aut. Wielkie i głośne Monster Trucki po-
wracają do Polski! 7 czerwca w Krakowie 
na stadionie Cracovii kilkutonowe samo-
chody będą ze sobą zaciekle rywalizować. 
Przekonaj się na własne oczy, jak wysoko 
potrafią wybijać się w powietrze. Masz też 
szansę poznać kierowców, zdobyć auto-
graf i zrobić sobie zdjęcie z gigantycznymi 
Monster Truckami. Dla naszych Czytelni-
ków mamy do przekazania podwójne za-
proszenie na to widowisko. Wystarczy, że 
wyślesz sMs-a o treści wiad.mt+imię  
i nazwisko pod numer 71100 (koszt sMs-a  
to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto). Na sMs-y 
 czekamy od 21 maja od godziny 10.00 do 
22 maja do godziny 15.00. 

Monster Trucki wracają
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Zamiana ról – tłumaczyła Małgorzata Surdyk, 
nauczycielka w MP nr 47. – Ro-
dzice bardzo chętnie uczestniczą 
w występach. Na początku mają 
dużą tremę. Co roku w spektaklu 
biorą udział nowi rodzice. Są jed-
nak i tacy, którzy chcą współpra-
cować nawet wtedy, gdy ich dzieci 
nie chodzą już do przedszkola – 
dodała.

Przygotowania do przedstawie-
nia trwały prawie pół roku. Reży-
serami spektaklu i pomysłodaw-
czyniami akcji „Rodzice dzie-
ciom” są dwie nauczycielki – Mał-
gorzata Surdyk i Monika Komi-
nek.

– Wcielam się w postać drwala, 
którego spotykają Jaś i Małgosia. 
Przygotowania trwały dość długo, 
wiec myślę, że teraz już nie mam 
tremy. Uważam pomysł organizacji 
takiego spektaklu za bardzo trafio-
ny – mówił występujący w spekta-
klu pan Daniel, ojciec małego Ro-
berta.

Robert Połzoń

W środę (14.05.) Miejskie Przed-
szkole nr 47 po raz trzeci zorgani-
zowało spektakl, w którym zagrali 
rodzice. Dzieci reagowały różnie – 
jedne głośno przeżywały każdą 
scenę spektaklu, inne przecierały 
oczy ze zdumienia.

– Cykl tych spotkań nosi nazwę 
„Rodzice dzieciom”. Trzy lata te-
mu rodzice przygotowali „Kop-
ciuszka”, w zeszłym roku odgry-
wali bajkę „Czerwony Kapturek”, 
teraz nadeszła pora na kolejnego 
klasyka, czyli „Jasia i Małgosię” 

Dzieci mogły zobaczyć swoich rodziców w nowych rolach. Foto: RP
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Szkolna fiesta W środę (14.05.) już od drzwi Szko-
ły Podstawowej nr 20 w Kochłowicach 
czuć było zapach Hiszpanii. W ramach 
Dnia Europejskiego nauczyciele, któ-
rzy byli w kraju torreadorów, zorgani-
zowali dla uczniów mnóstwo atrakcji.

– Cały ten dzień jest wynikiem pro-
jektu, w którym uczestniczyli nasi na-
uczyciele. Byli oni w Hiszpanii w celu 
poznania kultury hiszpańskiej, metody 
pracy w tym kraju i nawiązania współ-
pracy – tłumaczyła Katarzyna Szuba, 
dyrektor szkoły. – W ramach tego dnia 
dzieci uczą się hiszpańskich słówek. 
Odbyły się także konkursy wiedzy 
o Hiszpanii i na najpiękniejszy wa-
chlarz – dodała.

Robert Połzoń
Podczas Dnia Europejskiego dzieci mogły zobaczyć między innymi „Kopciuszka” w wersji an-
gielskiej. Foto: RP

REKLAMA
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Czytanie łączy pokolenia
16 maja w Dziennym Domu 

Pomocy Społecznej odbyło się 
ciekawe spotkanie podopiecz-
nych DDPS oraz dzieci z Miej-
skiego Przedszkola nr 17, koń-
czące Tydzień Bibliotek, który 
w tym roku mija pod hasłem 
„Czytanie łączy pokolenia”. 
Z inicjatywą wyszła filia nr 4 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Podczas imprezy wiersze czyta-
li zarówno seniorzy jak i pod-
opieczni przedszkola, dodając 
do swoich występów kolorową 
inscenizację.

Zmiana organizacji
Od 15 maja parkingi znajdu-

jące się najbliżej Aquadromu 
zostały wyłączone z użytkowa-
nia z powodu wymiany kanali-
zacji przy ulicy Kłodnickiej. 
Zmieniła się również organiza-
cja ruchu. Prace budowlane 
rozpoczęły się w ubiegły czwar-
tek i obejmą parkingi znajdują-
ce się najbliżej Aquadromu, 
przy drodze wyjazdowej. Dlate-
go też klienci aquaparku będą 
proszeni, aby zostawiać samo-
chody na parkingach znajdują-
cych się zaraz przy drodze 
wjazdowej – między halą MO-
SiR-u a budynkiem Spółdzielni 
Mieszkaniowej, jak również na 
parkingu dolnym.

Zwycięski projekt
Ośrodek Interwencji Kryzy-

sowej w Rudzie Śląskiej został 
laureatem konkursu w ramach 
rządowego programu „Razem 
Bezpieczniej”. „W Rudzie Ślą-
skiej – Mocni bo bez Przemo-
cy” – to tytuł nagrodzonego 
projektu, podejmującego walkę 
z przestępczością oraz aspo-
łecznymi zachowaniami wśród 
mieszkańców. 

W SKRÓCIENocna lekcja historii
Sobotnia „Noc Muzeów” jak zwykle 

zelektryzowała całą Rudę Śląską. Chęt-
nych na nocną przygodę nie brakowało. 
W Muzeum Miejskim, Muzeum PRL-u, 
a także w wyjątkowej wieży wodnej na 
Nowym Bytomiu zorganizowano dla 
nocnych gości mnóstwo interesujących 
atrakcji.

Dla Muzeum Miejskiego im. Maksy-
miliana Chroboka to już siódma taka 
noc. Atrakcje, które przygotowano tam 
dla zwiedzających, były ściśle związane 
z wystawą główną zatytułowaną „Urok 
Starej Porcelany”. W związku z tym 
zorganizowano między innymi warszta-
ty ze zdobienia porcelany, prelekcję ku-
stosza Muzeum pt. „Tradycje wyrobu 
porcelany na Śląsku” oraz wycieczkę do 
Fundacji Giesche, gdzie zwiedzano 
dawne zakłady porcelany „Bogucice”.

– To wydarzenie jest bardzo wyczeki-
wane nie tylko przez mieszkańców Rudy 
Śląskiej, ale i okolicznych miast. Świad-
czy o tym fakt że zapisy na wyjazd do 

Fundacji Giesche zakończyły się już 
dziesięć dni temu. Zainteresowanie jak 
co roku jest bardzo duże – mówiła Bar-
bara Nowak, dyrektor Muzeum Miej-
skiego.

Muzeum PRL-u również dobrze 
przygotowało się do tego wydarzenia. 
Licznie zgromadzeni zwiedzający dzię-
ki pokazom zorganizowanym przez 
grupy rekonstrukcyjne mogli przenieść 
się w realia minionej epoki. Wieczorem 
chętni mogli zobaczy film „Jack Strong. 
Szpieg, który pokonał imperium”.

– Noc w muzeum daje przede wszyst-
kim dużo satysfakcji. Za tym idzie też 
duża promocja samego Muzeum. Wielu 
ludzi dzięki tej inicjatywie dowiaduje 
się, że warto nas odwiedzić. Ciekawa 
jest też pora, ponieważ wieczorem lu-
dzie kończą pracę i mogą spokojnie so-
bie wyjść – podkreślała Monika Żywot, 
prezes Fundacji Minionej Epoki.

Tej nocy na zwiedzających otworzyła 
się również wieża wodna PWiK  

Sp. z o.o. przy  ul. Chorzowskiej/Poko-
ju na Nowym Bytomiu. Na dwóch po-
ziomach wieży zaprezentowano prace 
uczestników konkursu plastycznego 
„Woda – cenny dar” oraz wystawę „Hi-
storia rudzkich wodociągów”. – Tej nocy 
udało mi się zobaczyć wszystkie dostępne 

atrakcje. Bardzo dużo działo się w dwóch 
rudzkich muzeach. Widać, że ten dzień sta-
je się coraz bardziej modny, bo mam wra-
żenie, że z roku na rok zwiedza coraz wię-
cej ludzi – podsumował pan Mateusz, 
mieszkaniec dzielnicy Ruda.

Robert Połzoń

Zamknięta na co dzień wieża wodna w sobotę (17.05.) była pełna zwiedzających. Foto: RP
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Piszą od 20 lat
Są dziennikarzami oraz autorami 

książek i artykułów dotyczących m.in. 
kultury masowej i obyczajowo-obrzę-
dowej, Górnego Śląska czy organizacji 
pozarządowych. Barbara i Adam Pod-
górscy obchodzą w tym roku 20-lecie 
pracy autorskiej. Z tej okazji w Domu 
Kultury w Bielszowicach odbyło się 
w czwartek (15.05.) specjalne spotka-
nie.

– Szczerze mówiąc sam nie wiem jak 
to się zaczęło. Zawsze miałem skłon-
ności do pisania. Już w technikum pro-
wadziłem kroniki obserwacyjne przy-
rody, w których opisywałem dzień po 
dniu to, co działo się z naturą – wspo-
minał Adam Podgórski. – Później ze 
względu na liczne obowiązki musiałem 
to porzucić. W końcu jednak udało mi 
się do pisania wrócić i mogłem po-
święcić się temu o czym kiedyś myśla-
łem, to jest obyczajom i obrzędom – 
opowiadał. 

Ich pierwsze publikacje wydane zo-
stały w latach 90. To je pani Barbara 
wspomina najmilej.

– Pomysł na pierwszą książkę to efekt 
próśb dzieci, abyśmy wpisywali im do 
pamiętnika wierszyki. Naprędce ciężko 
było przypomnieć sobie fajny wierszyk. 
Postanowiliśmy je spisywać. Przy oka-
zji wizyt u rodziny prosiliśmy dzieci, aby 
przynosiły nam pamiętniki z całej wsi. 
Wypożyczaliśmy je i w domu robiliśmy 
segregację. Było bardzo fajnie, chociaż 
pracy było mnóstwo – mówiła Barbara 
Podgórska.

Później powstawały antologie o świę-
tym Walentym i świętym Andrzeju oraz 
kolejne pozycje o demonach, baśnio-
wych stworach, przepisach kulinarnych, 
drzewach pomnikowych i Rudzie Ślą-
skiej. W ciągu tych 20 lat Państwo Pod-
górscy wydali ponad 50 tytułów i tysią-
ce artykułów. Oprócz tego są współau-
torami wielu pozycji książkowych.  

W czwartek nadszedł czas, by w gronie 
najbliższych przyjaciół i rodziny tych 
20 lat z piórem w ręku uczcić. Nie za-
brakło występów artystycznych i po-
dziękowań. – To miasto bez Basi i Ada-
ma Podgórskich z pewnością nie byłoby 
takie samo. Ich zasługi są ocenione 
i docenione – podkreślał Marek Wacław 
Judycki, przyjaciel Państwa Podgór-
skich, który prowadził spotkanie.

A czego życzyć Państwu Podgórskim 
z okazji tak wyjątkowego jubileuszu?

– Dalszej weny twórczej. Ja nie wiem co 
robią mężczyźni na emeryturze. Adam za-
jął się pisaniem i wiem, że jest to dla niego 
całe życie – mówiła Barbara Podgórska.

W trakcie uroczystości przyznano tak-
że odznaki „Kamrat rudzki”. Wręczono je 
Barbarze Podgórskiej oraz Markowi W. 
Judyckiemu. Sandra Hajduk
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W trakcie uroczystości nie zabrakło życzeń, podziękowań i drobnych upominków. Foto: SH



WOKÓŁ NAS

Pozytywne dźwięki

Koncert dedykowany był chórzy-
stom Śląskiego Związku Chórów i Or-
kiestr oraz mieszkańcom Rudy Ślą-
skiej.

– Jest to koncert z pozytywną ener-
gią zarówno pod kątem wokalnym jak 
i tanecznym. Chcemy optymistycznie 
nakręcić widza. Pogoda nie sprzyja, 
tym bardziej przyda się trochę dobre-
go przesłania – tłumaczyła Iwona 
Grocholska, opiekunka koncertu. – 
Koncertem uczniowie naszej szkoły 

chcą też pomóc swojej koleżance cho-
rej na białaczkę – dodała.

– Na scenie wykonam piosenkę 
,,Walking on Sunshine” a także zatań-
czę w wielu numerach. Chcemy dziś 
promować naszą szkołę oraz zapisy-
wanie się do bazy dawców szpiku 
kostnego, by pomóc naszej koleżance 
– mówiła Justyna Halenka z Państwo-
wego Policealnego Studium Zawodo-
wo-Wokalnego w Gliwicach.

Robert Połzoń

Celem koncertu była pomoc chorującej na białaczkę koleżance. Foto: RP

Muzyka, przy której nie można się nie uśmiechać, popłynęła w sobotę (17.05.)
ze sceny Miejskiego Centrum Kultury. Słuchacze i absolwenci Państwowego Po-
licealnego Studium Zawodowo-Wokalnego w Gliwicach zorganizowali koncert, 
podczas którego wykonali między innymi układ taneczny do przeboju „Happy”. 
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Św. Jerzy  po harcersku

– Jest to pierwszy tego typu rajd 
w naszym mieście, będzie on podzielo-
ny na dwie trasy: harcerską (uczestni-
cy w wieku 10-13 lat) oraz wędrowni-
czą (uczestnicy od 14. roku życia). Na 
każdej z tras przygotowano kilkana-
ście różnorodnych punktów z zada-
niami o różnej trudności do wykona-
nia. Rajd organizowany jest w ramach 
konkursu „Zagospodarowanie wolne-
go czasu dzieci i młodzieży” ogłoszo-
nego przez Prezydent Miasta Ruda 
Śląska – tłumaczyła Justyna Pogoda-

ła, komendantka rajdu i rzecznik pra-
sowy Hufca ZHP Ruda Śląska.

Sobota (17.05.) upłynęła pod zna-
kiem zadań natomiast w drugim dniu 
(18.05.) odbył się jarmark rycerski.

– Rajd jest bardzo ciekawy. Wzięliśmy 
już udział w kilku konkurencjach, mię-
dzy innymi sporządziliśmy już miksturę 
która uchroni nas przed ukąszeniami 
złego smoka. Mam nadzieję że uda nam 
się wygrać – opowiadała Justyna z 13 
Rudzkiej Drużyny Harcerskiej.

Robert Połzoń

 Uczestnicy musieli między innymi pokonać na łódce zalew w okolicach ulicy Kokota. Foto: RP

Zadaniem harcerzy podczas rajdu, który odbywał w weekend (17-18.05.), było zebranie 
trzynastu świętych atrybutów, by tak jak św. Jerzy zabić smoka. Na śmiałków czekały trud-
ne zadania i konkurencje sprawnościowe rozlokowane na terenie całej Rudy Śląskiej.

KAWA
JACOBS KRONUNG 250 g

7,49 zł/szt.

Ruda Śląska – Wirek, ul. Obr. Westerplatte 7
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-20.00

REALIZUJEMY BONY ŻYWIENIOWE
 KWK HALEMBA-WIREK, 

KWK POKÓJ I KWK BIELSZOWICE 
ORAZ BONY SODEXO 

I CHEQUE DEJEUNER-SUBIEKT.
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Ruda Śląska – Nowy Bytom , ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. nieczynne

PASTA
AQUAFRESH FAMILY

2,99 zł/szt.

MIĘSO
MIELONE 500 g

7,99 zł/szt.

MASŁO
extra włoszczowa 200 g

3,89 zł/szt.
SZYNKOWA

Z PIEPRZEM

13,49 zł/kg

FA DEO 
SPRAY 150 ML

5,99 zł/szt.

REX 
PROSZEK 400 g

2,89 zł/szt.

FRYTKI
ZIG ZAG 750 g

4,89 zł/op.

GALARETKA
LEWIATAN W ASORT.

0,89 zł/szt.

AQUAFRESH FAMILYZRÓB

 ZAKUPY

WYGRAJ 

SAMOCHÓD

SOS
PIECZENIOWY 

CIEMNY

AMINO

1,39 zł/szt.

FLAKI
W ROSOLE 

LEWIATAN 500 g

4,39 zł/op.

STEK Z REKINA
MROŻONY

15,99 zł/kg

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 
dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta wykazu nieruchomości do odda-
nia w dzierżawę na czas oznaczony 
od 1.07.2014 r. do 31.08.2014 r., 
mieszczącej się w Rudzie Śląskiej 
w ośrodku sportowym w dzielnicy 
Nowy Bytom przy ulicy Ratowni-
ków 2, z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności gastronomicznej. 
Wykaz nieruchomości znajduje się 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Ruda Śląska i MOSiR. Dodatkowych 
informacji udziela Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji – Dział Technicz-
ny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 
14a, 41-709 Ruda Śląska.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(obok pokoju 236) wykazu loka-
lu użytkowego mieszczącego się 
w Rudzie Śląskiej przy ul. Dwor-
cowej 33 (budynek dworca), który 
przydzielony zostanie w trybie 
bezprzetargowym na podstawie 
umowy użyczenia zawartej na 
okres 3 lat z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności statuto-
wej w dziedzinie kultury.

OGOSZENIA
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www.dworklewiny.pl

„Powiedz dokąd znów wędrujesz, 
czy daleko jest twój dom, 

hen w krainy buczynowe ze mną 
tam układa pieśni wiatr...”

Kazimierz i Mariusz 
Oszmiańscy, Klewiny 3, 
19-520 Banie Mazurskie
tel. +48 604-752-210
e-mail: info@dworklewiny.pl

Zapraszamy na niezapomniany

wypoczynek na łonie natury!
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Chcesz zrobić mamie oryginalny prezent z okazji 
Dnia Matki? Zaproś ją na koncert. W Domu Muzyki i Tań-
ca w Zabrzu, 25 maja o 16.00, szykuje się „Dzień Mat-
ki po śląsku”. Dla Czytelników mamy do przekazania 
dwa podwójne zaproszenia na tę imprezę. Wystarczy 
wysłać SMS-a o treści wiad.dm+imię  i nazwisko pod 
numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 
brutt o). Na SMS-y czekamy od 21.05.2014 od godzi-
ny 10.00 do godz. 18.00. 

28 maja na łamach naszej  gazety będzie można złożyć życzenia 
z okazji Dnia Matki. Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy 

dwa rodzaje ogłoszeń  w rewelacyjnie niskich cenach: 
10 zł do 25 słów bez zdjęcia (za każde kolejne 25 słów 
wielokrotność 10 zł) oraz 15 zł do 25 słów ze zdjęciem

(za każde kolejne 25 słów wielokrotność 10 zł)
Na życzenia czekamy do piątku 23.05. do godz. 15.00. Życzenia można prze-
syłać mailowo ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl lub przynieść osobiście do 

redakcji – N. Bytom, ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00–16.00. 

P����, �� �������!
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Rudzkie festyny

W Rudzie Śląskiej będziemy 
obchodzić Metropolitalne Święto 
Rodziny. Już 22 maja o godzinie 
16.00, w ogrodzie Miejskiego 
Centrum Kultury rozpocznie się 
festyn „Rodzina Miłością Wiel-
ka”. W programie występy zespo-
łów rodzinnych, gry i zabawy dla 
dzieci oraz występ Bernadety Ko-
walskiej. Natomiast 23 maja o go-
dzinie 17.30, w bielszowickim 
Parku Strzelnica odbędzie się ko-
lejny festyn z okazji 55-lecia 
nadania praw miejskich Rudzie 
Śląskiej. W tym dniu odbędą się 
m.in. biegi rekreacyjne, koncert 
zespołu Kameleon i zespołu Ści-
gani. 

Piknik ZAZ-u
24 maja o godzinie 15.00, na 

Stadionie „Grunwaldu” w Halem-
bie odbędzie się piknik integra-
cyjny organizowany przez Rudzki 
Zakład Aktywności Zawodowej. 
Zachęcamy do udziału!

Film z audiodeskrypcją
W wireckiej Bibliotece Cen-

tralnej przygotowano coś dla osób 
z dysfunkcją wzroku. 23 maja od-
będzie się tam projekcja filmu 
„1920 Bitwa Warszawska” z au-
diodeskrypcją. Start – godzina 
17.00.

Msza święta
23 maja o godzinie 10.00, 

w Sanktuarium Matki Bożej z Lo-
urdes w Kochłowicach odprawio-
na zostanie msza św. w intencji 
niepełnosprawnych mieszkańców 
Rudy Śląskiej, ich rodzin i opie-
kunów. Po mszy odbędzie się 
spotkanie integracyjne na terenie 
DPS Sióstr Miłosierdzia św. Ka-
rola Boromeusza oraz wręczenie 
Klucza do Bram Miasta.

CO, GDZIE, KIEDY?
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muzyczne smaki
Niezwykłe połączenie muzyki 

z kulinariami zaserwowali widowni 
absolwenci i pedagodzy Zespołu 
Szkół Muzycznych I i II stopnia 
w Rudzie Śląskiej. Okazją ku temu 
był tradycyjnie już organizowany 
przez placówkę koncert, który odbył 
się w czwartek (15.05.) w Miejskim 
Centrum Kultury im. Henryka Bisty.

Każdego roku koncert ma jakiś 
motyw przewodni. Tegoroczny nale-
żał do wyjątkowo smacznych.

– W tym roku temat koncertu to 
„Muzyczne rewolucje”. Stanowi on 
nawiązanie do popularnego progra-
mu kulinarnego. Każdy utwór miał 
pewne odnośniki i nawiązania do ku-
linariów – tłumaczył Mirosław Krau-
se, dyrektor Zespołu Szkół Muzycz-
nych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.

Na scenie zaprezentowały się du-
ety, tria oraz soliści a także orkiestra 
dęta oraz chór fletowy. Warunek by 
tego dnia wystąpić był jeden – trzeba 
było być pedagogiem bądź absolwen-

tem. Chociaż coraz częściej większo-
ści z występujących udaje się połą-
czyć te funkcje.

– Gram i jako absolwentka, i jako 
pedagog. Mam nadzieję, że moi 
uczniowie siedzą na widowni i wezmą 
ze mnie przykład – mówiła Hanna 
Opalińska grająca na altówce. – Za-
granie na tej scenie było dla mnie 
bardzo miłym przeżyciem. Dzięki wy-
stępom absolwentów aktualni ucznio-
wie mają szansę przekonać się, że 
kończąc tę szkołę muzyczną można 
bardzo dobrze grać. Jeżeli komuś za-
leży, to może po niej nawet zrobić ka-
rierę międzynarodową – zapewniała.

Tradycyjnie już w trakcie koncertu 
wręczono wyróżnienia osobom 
wspierającym placówkę. Tytuł Przy-
jaciela Szkoły otrzymali: wiceprezy-
dent Anna Krzysteczko, radny Jan 
Wyżgoł, a także Ola Poloczek i Grze-
gorz Wandziura.

– To są osoby, które zawsze nam 
pomagają. Wkładają dużo czasu, 

Na deskach MCK-u w czwartek zaprezentowali się pedagodzy i absolwenci. Foto: SH

Zeflug pszocieli kultury

W środę (14.05.), w halembskiej 
restauracji „Wiśniowy Sad” po raz 
kolejny spotkali się ci, którzy są ży-

wymi nośnikami śląskiej gwary. Jak 
mówi Bronisław Wątroba, organiza-
tor wydarzenia, to wolontariusze, któ-

Podczas spotkania Bronisław Wątroba został uznany Przyjacielem RTPD. Odznaczenie wręczył Adam Pod-
górski. Foto: SH

KULTURALNIE

energii i pomysłów w działalność 
szkoły – podkreślał Mirosław Krau-
se.

A zaangażowanie wszystkich 
w rozwój placówki przynosi efekty. 
Rudzka szkoła muzyczna cieszy się 
bowiem ogromnym powodzeniem. 
Potwierdziła to rekrutacja do szkoły 

I stopnia. – Tegoroczne starania, by 
przyciągnąć do nas jak najwięcej 
młodych ludzi, zakończyły się powo-
dzeniem. Zgłosiło się do nas ponad 
200 kandydatów. A to oznacza, że po-
dobnych koncertów jeszcze przed na-
mi wiele – mówił Mirosław Krause.

Sandra Hajduk

rzy swoim dobrowolnym działaniem 
propagują regionalną kulturę.

Już po raz szesnasty odbył się „Ze-
flug Pszocieli Ślonski Fraszki i Ry-
mowanki”, czyli zlot artystów, którzy 
na co dzień znajdują czas na twór-
czość poetycką, pisaną „ślonskom 
godkom”.

– W maju tradycyjnie organizujemy 
finał plebiscytu „Notgelda”. Jest to 
nagroda, którą przyznaję od dziewię-
ciu lat wolontariuszom kultury uzna-
nym w głosowaniu na „Naszej Kla-
sie”, za twórczość po śląsku. Ludzie, 
którzy robią cokolwiek w tę stronę, są 
godni uhonorowania. W tym roku 
wręczymy sześć „Notgeldów” – pod-
kreślał Bronisław Wątroba.

Wyróżnieni w plebiscycie zostali: 
Anna Morajko, Tadeusz Czerniawski, 
Alfred Gilner, Jan Kołodziej, Leon 
Swaczyna oraz Paweł Borek.

Podczas zlotu wręczono także od-
znaczenia „Pszociela Ślonski Godki”, 

które przyznawane przez Halembskie 
Koło Związku Górnośląskiego, trafiły 
na ręce Leona Swaczyny oraz Micha-
ła Baranioka.

– Jest wielu ludzi, którzy pomagają 
mi w działalności dotyczącej ślonski 
godki. To oni pokazują, że nie tylko ci 
starsi, ale i młodsi też chcą się za to 
zabrać. Wystarczy im tylko dobra 
okazja, a ja chcę ich do tego zachęcać 
– mówił Michał Baraniok, najmłod-
szy uczestnik spotkania, prowadzący 
w lokalnej telewizji wydarzenia po 
śląsku.

 Michał to potwierdzenie na to, że 
młodzi coraz częściej angażują się 
w życie kulturalne regionu. Bronisław 
Wątroba już zastanawia się nad stwo-
rzeniem dla nich odpowiednich moż-
liwości: – Ostatnio zwrócono się do 
mnie, by stworzyć koło młodych pisa-
rzy w Rudzie Śląskiej, których można 
by promować – podsumował.

 Magdalena Szewczyk
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– Innowacja jest równoznaczna 
z podejmowaniem ryzyka – podkreśla-
ła Agnieszka Wyżgolik z Politechniki 
Śląskiej. – Organizacje, które tworzą 
produkty lub technologie rewolucyjne 
ryzykują wiele, ponieważ muszą two-
rzyć nowe rynki – dodawała. Zupełnie 
inaczej sprawa wygląda w przypadku 
przedsiębiorców, którzy naśladują 
sprawdzone już rozwiązania. Oni ry-
zykują mniej. 

– Jednym z głównych problemów 
wdrażania innowacyjnych technologii 
są koszty – mówił prof. Krzysztof Bar-
busiński z Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach. – Dotyczy to zarówno kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych, 
a także, w niektórych przypadkach, ko-
nieczności opłacenia licencji. Wielu 
potencjalnych inwestorów obawia się 
ryzyka związanego z innowacjami 
i czeka, aż technologie te zostaną po-
twierdzone dużą ilością wdrożeń – za-
uważał. 

„Hamulcem” we wprowadzaniu no-
woczesnych technologii może być też 
przekonanie, że nie warto podejmo-
wać działań, jeżeli radykalnych zmian 
nie wymagają przepisy prawa. – Ko-
lejny problem o zasięgu ogólnokrajo-

wym, to praktycznie brak zaawanso-
wanej, długofalowej współpracy sek-
tora nauki i biznesu – zauważał prof. 
Barbusiński. – W efekcie szuka się 
kontaktów z sektorem nauki głównie 
wtedy, kiedy jest do rozwiązania kon-
kretny problem. Najczęściej oczekuje 
się wtedy szybkiego działania i do-
radztwa w formie ekspertyzy bądź opi-
nii, a o przeprowadzeniu dłuższych 
analiz czy badań technologicznych ra-
czej nie ma mowy – komentował. 

Dużą szansą dla tych, którzy zdecy-
dują się na podjęcie ryzyka innowa-
cyjności, są fundusze unijne. W ich 
ramach można starać się m.in. o wspar-
cie z programu ramowego „Horyzont 
2020”. Jest to największy w historii 
program fi nansowania badań nauko-
wych i innowacji w Unii Europejskiej. 
Jego budżet wynosi ponad 77 mld eu-
ro. Kluczowym zadaniem tego progra-
mu jest stworzenie spójnego systemu 
fi nansowania innowacji: od koncepcji 
naukowej, poprzez etap badań, aż po 
wdrożenie nowych rozwiązań, pro-
duktów czy technologii. 

– W badania, które mają przynieść 
efekt gospodarczy – to są także bada-
nia w zakresie organizacji, fi nanso-

wania – musimy włączyć również na-
uki humanistyczne – podkreślał prof. 
Jerzy Buzek. – Nie możemy się od 
nich oderwać. Nie jest możliwe roz-
wiązywanie tylko spraw technicznych 
w oderwaniu od nauk humanistycz-
nych. Oczywiście nauki techniczne 
i ścisłe pełnią wiodącą rolę. Siedem-
dziesiąt procent pieniędzy, które ma-
my na naukę, musimy skierować 
w gruncie rzeczy na fi rmy, na prze-
mysł i małe i średnie przedsiębiorstwa 
– dodawał. 

O tym, jak ważne są fundusze unij-
ne w rozwoju innowacyjności, prze-
konał się m.in. Damian Kasperczyk, 
który w Śląskim Parku Przemysłowo-
Technologicznym prowadzi fi rmę 
Ekoinwentyka. – W listopadzie 2011 
roku sam uruchomiłem w oparciu 
o Program Innowacyjna Gospodarka 
spółkę, której głównym celem jest 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie ekologii, a w szczególno-
ści ochrony powietrza – przede 
wszystkim w obszarze unieszkodliwia-
nia lotnych związków organicznych 
i odorów – wyjaśniał Damian Kasper-
czyk. Dzięki temu udało mu się zbu-
dować pionierską instalację do elimi-
nacji odorów. Z zasadami jej działania 
mogli się zapoznać uczestnicy konfe-
rencji. Technologia ta została już 
wdrożona w KGHM Polska Miedź 
S.A.

– Cieszę się, że w naszym mieście 
coraz częściej dyskutuje się o wszel-

kiego rodzaju innowacjach – mówi 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Nasze 
miasto jest i  zawsze będzie otwarte 
na tego rodzaju działania. Potrzeba 
niezwykłej determinacji i odwagi, by 
wprowadzać w życie rewolucyjne roz-
wiązania. Mam nadzieję, że mimo 
przeciwności najciekawsze z nich uda 
się wprowadzić na światowe rynki – 
dodaje.  

Organizatorami konferencji byli:  
Ekoinwentyka Sp. z o.o., Górnoślą-
ska Agencja Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Sp. z o.o., Regionalny 
Punkt Kontaktowy Politechniki Ślą-
skiej i Śląski Park Przemysłowo-
Technologiczny w Rudzie Śląskiej.

Polska znajduje się w przedostat-
niej grupie państw w rankingu inno-
wacyjności Komisji Europejskiej. Za 

nią znajdują się tylko Rumunia, Ło-
twa i Bułgaria. Liderami innowacyj-
ności są Dania, Niemcy i Finlandia; 
kraje te inwestują najwięcej w bada-
nia i innowacje. Polska plasuje się 
poniżej średniej Unii Europejskiej, 
jeśli chodzi o większość zastosowa-
nych w rankingu wskaźników inno-
wacyjności, takich jak liczba paten-
tów i przychody z licencji z zagrani-
cy. Zauważono jednak wzrost m.in. 
w rejestracji wspólnotowych znaków 
towarowych i wydatkach biznesu na 
innowacyjność, choć urzędnicy wska-
zują, że to wciąż duża słabość. Spadki 
dotyczyły natomiast m.in. liczby dok-
torantów – absolwentów i współpracy 
małych i średnich przedsiębiorstw 
z innymi podmiotami na rzecz inno-
wacyjności. KP

Przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i sektora publicznego spotkali się 
w Rudzie Śląskiej, by dyskutować o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych 
w branży ekologicznej. W Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyła się 
konferencja „Ekoinnowacje w nowej perspektywie fi nansowej 2014-2020”. 

O innowacjach w Rudzie Śląskiej

–  Drodzy Strażacy, życzę Wam, aby 
święty Florian miał Was i Wasze ro-
dziny zawsze w swojej opiece – mówi-
ła prezydent Rudy Śląskiej Grażyna 
Dziedzic. – Chciałabym też, żeby 

Dzień Strażaka 2014 

Nieustanna gotowość do ratowania życia oraz mienia mieszkańców miasta, 
a także pomoc w kryzysowych sytuacjach – tak w skrócie podsumować można 
pracę Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Rudzcy strażacy otrzymali odznaczenia 
i nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody Prezydenta Miasta Ruda 
Śląska. 

w naszym mieście nie było dużych 
opadów i wielkich pożarów i żebyście 
nie musieli tak często wyruszać do ak-
cji. Życzę Wam również spokojnej 
dalszej służby oraz żeby mieszkańcy 

Rudy Śląskiej zawsze darzyli Was tak 
ogromnym zaufaniem. Dziękuję za 
Wasze oddanie i poświęcenie 
– dodała. 

W ten uroczysty dzień jednak nie 
wszyscy strażacy mogli świętować. 
Wielu z nich pozostało w gotowości, 
aby w każdej chwili wyruszyć do ak-
cji i nieść pomoc poszkodowanym 
mieszkańcom miasta. – Musimy pa-
miętać, że życie strażaka to ciągła 
służba, nieustanne czuwanie nad bez-
pieczeństwem innych oraz narażanie 
życia – podkreślał Klaudiusz Cop, st. 
kpt. rudzkiej Straży Pożarnej. – Stra-
żacy zawsze wchodzą tam, skąd inni 
wychodzą, dlatego wszyscy powinni-
śmy życzyć im, żeby po każdej akcji 
wracali do jednostki w takim samym 
składzie, w jakim wyjechali – dodał. 

W Rudzie Śląskiej działają 2 Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśnicze Pań-
stwowej Straży Pożarnej, w których 
zatrudnionych jest 100 osób, w tym 
97 strażaków oraz 3 osoby cywilne. 
Jednostki te znajdują się w dzielnicy 
Wirek oraz Orzegów – pierwsza przy 
ul. Strażackiej 10, druga przy ul. 
Hlonda 39. W mieście funkcjonuje 
też Ochotnicza Straż Pożarna „Remi-
za” oraz Zakładowa Służba Ratowni-

cza fi rmy Konsorcjum Ochrony Ko-
palń, która dba o bezpieczeństwo 
rudzkich zakładów wydobywczych: 
KWK Halemba-Wirek, KWK Biel-
szowice oraz KWK Pokój.

W roku 2013 strażacy w Rudzie 
Śląskiej interweniowali 1157 razy, 
z czego 599 zdarzeń stanowiły pożary 
a 480 miejscowe zagrożenia. Odnoto-
wano  natomiast 78 fałszywych alar-
mów. W tym roku rudzcy strażacy 
wyjechali już do 607 akcji ratowni-
czo-gaśniczych, w których ugasili 
392 pożary. 

 – Rudzcy strażacy nie tylko gaszą 
pożary budynków mieszkalnych oraz 
środków transportu, ale też bardzo 
często wzywani są do zdarzeń wywo-
łanych nieprawidłowym funkcjono-
waniem instalacji kominowych – in-
formuje st. kpt. Klaudiusz Cop, 
rzecznik prasowy rudzkiej Straży Po-
żarnej. – Z kolei każdego roku na 
wiosnę i w lato wybuchają liczne po-
żary traw, które są dużym zagroże-
niem dla zdrowia a nawet życia ludzi, 
zwierząt oraz mienia. W tym czasie 
czujność Straży Pożarnej musi być 
bardziej wzmożona. Jednak, żeby 
zmniejszyć możliwość różnego typu 
zagrożeń, prowadzimy wiele akcji in-

formacyjno- edukacyjnych dla miesz-
kańców Rudy Śląskiej, które mają na 
celu zwiększenie ich  bezpieczeństwa 
– dodaje. 

Co ważne, rudzcy strażacy oprócz 
gaszenia pożarów, ratują mieszkań-
ców miasta także z innych opresji. 
Wzywani są np. do pompowania wo-
dy, prac na wysokościach, takich jak 
usuwanie sopli, blach, odpadających 
gzymsów, usuwania gniazd szerszeni 
lub os, usuwania powalonych drzew, 
pomiaru zawartości gazów toksycz-
nych, a także udzielania pierwszej 
pomocy i transportu rannych.

Obecnie służbę w Państwowej 
Straży Pożarnej w Polsce pełni około 
30 tysięcy strażaków. W 2013 roku 
strażacy  w całym kraju wyjeżdżali do 
zdarzeń łącznie ponad 397 tys. razy, 
z czego 126 tys. zdarzeń stanowiły 
pożary, 249 tys. miejscowe zagroże-
nia, a  21 tys. to fałszywe alarmy. 

  AL

Z okazji swojego święta rudzcy strażacy otrzymali odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie służbowe.

W Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym dyskutowano o nowoczesnych rozwiązaniach w bran-
ży ekologicznej.
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Śląski Przystanek PaT (Profilaktyka 
a Ty) jest corocznym spotkaniem mło-
dych ludzi mającym na celu promo-
wanie życia bez uzależnień. W tego-
rocznej edycji organizatorzy przygo-
towali 26 warsztatów tematycznych  
dla około 700 osób. Przez cały dzień 
młodzież będzie uczestniczyć w wy-
branych przez siebie zajęciach, m.in.: 
tanecznych, fotograficznych, teatral-
nych, dziennikarskich, plastycznych 
czy wokalnych. – Zapraszamy mło-
dzież z całego regionu do uczestnictwa 
w tegorocznym Przystanku. Być może 
dzięki Przystankowi ktoś odnajdzie 
w sobie nowe pasje – zachęca Zbi-
gniew Figura, jeden z koordynatorów 
akcji. Zwieńczeniem warsztatów bę-

Piąta edycja Przystanku PaT

Około 700 młodych ludzi weźmie udział w tegorocznym Śląskim Przystanku 
PaT, organizowanym już po raz piąty w Rudzie Śląskiej. Organizatorzy imprezy 
przygotowali szereg warsztatów, które prowadzić będą wykwalifikowani instruk-
torzy. W tym roku Śląski Przystanek PaT odbędzie się 31 maja.

dzie koncert finałowy i prezentacja 
dokonań warsztatowych. Tegoroczny 
Przystanek odbywać się będzie 
w Szkole Podstawowej nr 2 oraz 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Rudzie Śląskiej. Rozpocznie 
się o godz. 9.00 i trwać będzie do 
23.30. Chętni do wzięcia udziału 
w warsztatach mogą zgłaszać się do 
28 maja za pośrednictwem szkolnych 
pedagogów oraz jednostek pozarządo-
wych.

– Przystanek PaT to naprawdę 
wspaniała impreza – podkreśla Adam, 
uczestnik trzeciej edycji Śląskiego 
Przystanku PaT. – Jest to świetna oka-
zja, żeby rozwijać swoje talenty, a tak-
że dobrze się bawić wspólnie z rówie-

śnikami. Poza tym Przystanek daje też 
szansę na odkrycie nowych pasji – do-
daje rudzianin. 

Program „Profilaktyka a Ty” jest 
wpisany do rządowego programu 
ograniczania przestępczości i aspo-
łecznych zachowań „Razem bezpiecz-
niej”. Gospodarzami poprzednich 
edycji było Gimnazjum nr 3 oraz 
Szkoła Podstawowa nr 30. Niezmien-
nie organizatorem akcji pozostaje 
społeczność PaS (Profilaktyka a Sztu-
ka ) wraz z Komendą Miejskiej Policji 
i Urzędem Miasta Ruda Śląska.

– Trzeba podkreślić, że Ruda Śląska 
jest miastem, które jako pierwsze zor-
ganizowało regionalny Przystanek, 
który stał się wzorem dla innych miast 
w kraju – informuje Krzysztof Piecha-
czek, oficer prasowy I Komisariatu 
w Rudzie Śląskiej. – Ponadto nasze 
miasto jest liderem profilaktyki patow-
skiej w województwie śląskim i jed-
nym z ośmiu miast w kraju, któremu 
przyznano ten tytuł – dodaje. 

Dodatkowych informacji dotyczą-
cych Piątego Śląskiego Przystanku 
PaT udzielają: nadkomisarz Krzysz-
tof Piechaczek – oficer prasowy Ko-
misariatu I w Rudzie Śląskiej, tel. 

32 344-15-10, 695-301-328, email: 
krzysztofph3@plusnet.pl oraz Zbi-
gniew Figura – Urząd Miasta, tel. 32 
342-32-46, 603-535-768, www: http://
razembezpieczniej.msw.gov.pl KS

Czip jest miniaturowym nadajni-
kiem, który umieszcza się w okolicach 
szyi zwierzęcia za pomocą strzykawki. 
Nadajnik wysyła falę radiową z nume-
rem wyświetlanym przez czytnik. – 
Zabieg jest szybki i całkowicie bezpłat-
ny, nie wywołuje uczucia dyskomfortu, 
reakcji alergicznej, nie wpływa także 
w żaden sposób na aktywność psa, dla-
tego też do zaczipowania psa zachę-
cam wszystkich właścicieli, którzy jesz-
cze się nie zdecydowali – informuje 
Ewa Wyciślik. 

Dane właścicieli czworonogów 
umieszczane są w międzynarodowej ba-
zie SAFE-ANIMAL, która jest najwięk-
szą i najbardziej rozpowszechnioną 

w Polsce bazą zaczipowanych psów. Ko-
rzystają z niej największe miasta w Pol-
sce (m.in. Warszawa, Poznań, Łódź, Świ-
noujście, Białystok, Przemyśl), jak i mia-
sta sąsiadujące z Rudą Śląską (m.in.  
Chorzów i Bytom). Z bazy korzystają 
także schroniska dla zwierząt, w tym 
rudzkie schronisko prowadzone przez To-
warzystwo Opieki nad Zwierzętami 
„Fauna”. Baza należy do European Pet 
Network w Brukseli, która sukcesywnie 
przesyła dane do europejskiej ewidencji 
zaczipowanych zwierząt. Dzięki temu 
można szybko ustalić właściciela zagu-
bionego zwierzęcia.

Akcja finansowana jest z budżetu 
miasta, a właściciele psów nie pono-

Czipowanie trwa!

Już ponad 1,6 tys. rudzkich czworonogów wzięło udział w akcji czipowania 
psów! Szybki i bezbolesny zabieg może odegrać kluczową rolę w odnalezieniu 
i sprawnej identyfikacji pupila. – Warto wyposażyć psa w czip dla jego bezpie-
czeństwa. W przypadku zgubienia się czworonoga daje to szansę na szybkie jego 
odnalezienie – podkreśla Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska.

szą żadnych kosztów. Rozpoczęcie 
bezpłatnego zabiegu czipowania 
psów było jednym z założeń przyję-
tego przez Radę Miasta programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Powszechny obowiązek 
czipowania psów zakłada też przygo-
towywany przez Parlamentarny Ze-
spół Przyjaciół Zwierząt projekt no-
welizacji ustawy o ochronie zwie-
rząt.

Czipowanie odbywa się w nastę-
pujących placówkach:

1) Przychodnia Weterynaryjna 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy 
ul. Roberta Żymły 39/1,

2) Przychodnia Weterynaryjna 
w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Fa-
brycznej 3/3,

3) Gabinet Weterynaryjny „RU-
DVET” w Rudzie Śląskiej-Bielszowi-
cach przy ul. Edmunda Kokota 137 
lok.2,

4) Gabinet Weterynaryjny im. Kota 
Arnolda w Rudzie Śląskiej-Bykowinie 
przy ul. Bocianów 8,

5) Przychodnia Weterynaryjna „NO-
VA” w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 
1 Maja 313, 

6) Przychodnia Weterynaryjna  
„PasjoVet” S.C. w Rudzie Śląskiej-
Wirku przy ul. Pawła Kubiny 20,

7) Przychodnia Weterynaryjna 
w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. 1 
Maja 57,

8) Przychodnia Weterynaryjna 
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ul. 
Jana Kilińskiego 4,

9) Rudzkie Centrum Weterynarii 
Małych Zwierząt Kick Rabsztyn Spół-
ka Partnerska w Rudzie Śląskiej-No-
wym Bytomiu przy ul. Czarnoleśnej 
17. DR

Konkurs „Podmiot zatrudnienia 
socjalnego partnerem ośrodka po-
mocy społecznej i powiatowego 
urzędu pracy w realizacji kontrak-
tów socjalnych” ogłoszony był przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej. Spośród 62 podmiotów biorą-
cych udział w konkursie wyłoniono 
20 najlepszych merytorycznie ini-
cjatyw projektowych, wśród których 
znalazł się Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rudzie Śląskiej. – To 
kolejna okazja, by pogratulować na-
szemu MOPS-owi efektywnych dzia-
łań na rzecz swoich podopiecznych 
i zaangażowania pracowników 
w poszukiwanie kolejnych progra-
mów, z których można otrzymać do-
finansowanie – mówi Grażyna Dzie-
dzic. – Pomoc społeczna ma przede 
wszystkim aktywizować osoby mniej 
zaradne do samodzielności, przy-
wracać je społeczeństwu i takie pro-
gramy z pewnością pomagają temu 
zadaniu – podkreśla prezydent mia-
sta. 

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej wykorzysta pozyskane 
środki finansowe na kompleksową 
aktywizację zawodową 30 bezro-
botnych, którymi opiekują się pra-
cownicy socjalni. Projekt zakłada, 
że w tym roku osoby te wezmą 
udział w zajęciach z zakresu  

reintegracji społeczno-zawodowej 
w Klubie Integracji Społecznej 
oraz w szkoleniach zawodowych. 
Na przyszły rok MOPS przewiduje 
realizację prac społecznie użytecz-
nych o charakterze porządkowym 
na terenie miasta. – Dzięki udziało-
wi w projekcie uczestnicy podwyż-
szą swoje kwalifikacje zawodowe 
i nabiorą doświadczenia zawodo-
wego, co z pewnością zwiększy ich 
szansę na znalezienie pracy, a tym 
samym na usamodzielnienie się – 
mówi Krystian Morys, dyrektor 
MOPS-u. Na realizację projektu 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej otrzyma dotację w kwocie 
81.800 złotych. W województwie 
śląskim jedynie dwa Miejskie 
Ośrodki Pomocy Społecznej otrzy-
mały dotację.

W 2013 roku w pracach społecz-
nie użytecznych organizowanych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rudzie Śląskiej, udział 
wzięło 147 osób, z czego pracę pod-
jęło 12 osób. W ramach tych prac 
wykonano szereg remontów, prac 
konserwatorskich i porządkowych. 
W bieżącym roku, do 30 marca, 
w pracach społecznie użytecznych 
wzięło udział 101 osób, a pracę pod-
jęło 8 osób.

AS

Kolejne dofinansowanie na aktywizację zawodową bezrobotnych otrzyma 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Ogłoszono wyniki kon-
kursu na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, którymi opiekują się Miej-
skie Ośrodki Pomocy Społecznej. Spośród 62 wniosków złożonych z całej Polski 
wyłoniono 20 najlepszych, wśród których znalazł się ten złożony przez rudzki 
MOPS. 

Ponad 80 tys. 
dla rudzkiego MOPS-u

W tegorocznej edycji Przystanku PaT organizatorzy przygotowali 26 warsztatów tematycznych dla oko-
ło 700 osób.

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

DYSPONUJEMY WŁASNYM 

TRANSPORTEM!

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

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

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

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

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

DOBÓR URZĄDZEŃ 

I WYCENA GRATIS

www.klimalux.plwww.klimalux.pl

Marti  to mały, ważący ok. 6 kg, 
7-letni psiak, którego wyrzucono z sa-
mochodu. Marti  jest bardzo grzeczny, 
zna podstawowe komendy, a za kawa-
łek kiełbaski zrobi wszystko. Uwielbia 
się bawić, sprawdziłby się jako towa-
rzysz dzieci. Akceptuje inne psy. Marti  
nie potrzebuje wiele, wystarczy odro-
bina miłości. Kontakt w sprawie adop-
cji, tel. 501-208-670.

KĄCIK ADOPCYJNY

KREDYTY

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

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

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

EGIPT•  – samolotem z wyżywieniem HB, sierpień/wrzesień, 7 dni od 1.500 zł/os.
HISZPANIA • – autokarem z wyżywieniem HB, sierpień/wrzesień, 10 dni,  od 1.395 zł/os.
GRECJA•  – autokarem z wyżywieniem HB, sierpień, 12 dni, od 1.239 zł/os.
TUNEZJA•  – samolotem z wyżywieniem HB, sierpień/wrzesień, 8 dni,  od 1.660 zł/os. 

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

ZAPRASZAMY
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OGŁOSZENIE
Zarząd ROD ,,Wypoczynek” ogłasza przetarg na wykonanie ocieplenia budynku 

świetlicy, kostki brukowej przed wejściem do świetlicy o powierzchni ok. 150 m2, oraz 
żaluzji antywłamaniowych w oknach świetlicy. Oferta powinnna zawierać kosztorys. 

Ocieplenie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Proponowany termin re-
alizacji – lipiec 2014 r.

Oferty należy przesyłać do dnia 30.05.2014 r.
Dołączyć należy: referencje, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospo-

darczej, oświadczenie o niezaleganiu w opłatach skarbowych i ZUS, oświadczenie 
o niekaralności. Przetarg może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert bez 
podania przyczyny. Kontakt tel. 515-779-738.



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

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

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

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

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

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

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

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

 POŻYCZKI fi rmowe: k. podatko-
wa, ryczałt, KPiR na cele obrotowe, 
inwestycyjne. Dla fi rm nie wykazują-
cych wszystkich przychodów, na 
stracie, dochód na oświadczenie, 
szybka decyzja, tel. 32 253-90-23, 
795-406-305.

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

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

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

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

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd gra-
tis. Tel. 605-109-517.

 Domofony, tel. 500-540-743.

 Komputery, laptopy – serwis, napra-
wa tel. 666-360-136.

 Naprawa AGD tel. 666-360-136.

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

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

 Rencista, „złota rączka”, oferuje 
profesjonalne, kompleksowe kafelkowa-
nie łazienek, instalacje c.o., remonty. 
Tel. 785-983-057, 784-699-569.

 Usługi stolarskie. Tel. 604-974-
540.

 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 
501-281-222.

 Kancelaria Odszkodowawcza 
poszukuje konsultantów, www.dsw-
sc.pl; tel. 509-103-975.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 

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

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

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

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

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

 KREDYTY KONSOLIDACYJ-
NE, GOTÓWKOWE, CHWILÓW-
KI, NOWOŚĆ, tel. 888-484-868.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Poszukujemy mieszkań, domów, par-
cel w Rudzie Śląskiej i okolicach, www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-
692.

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

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

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

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

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

 Trzypokojowe, 61 m2, 129 tys., Wi-
rek. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

 Trzypokojowe, 55 m2, 173 tys. Ha-
lemba. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

 CODZIENNIE NOWE OFERTY 
TANICH MIESZKAŃ na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

 
 Halemba M-3, 44 m2, 115 tys.. Vestra  
Locum.pl, tel. 600-445-053.

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

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

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

 Wynajmę umeblowaną kawalerkę w blo-
ku. Tel. 601-875-010.

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

 OKAZJA! Wirek – sprzedam, 39 m2, 
75 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

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

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

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

 
 Sprzedam mieszkanie 50 m2, trzypo-
kojowe, osiedle Godula. Tel. 787-733-
087.

OGŁOSZENIA DROBNE  Powierzchnie usługowe, biurowe, 
magazynowe, warsztatowe – Ruda Śl. 
Tel. 601-582-800.

 
 Do wynajęcia kawalerka, 30 m2, Ha-
lemba. Tel. 515-102-291.

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

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

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

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

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

NAUKA

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

MOTORYZACJA 
 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-
155.

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

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

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

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

Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Bliźniak Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
Zabrze-Makoszowy pow. 1022 m2  120 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 43 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 47 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula 48 m2  115 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 50 m2  146 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  52 m2  147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 57 m2  140 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         143 tys. zł             
M-4 Ruda Śl.-Bykowina  76 m2  195 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom 62 m2  1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 47 m2  1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              950 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  299 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  3 800 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5 900 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.- Nowy Bytom  37 m2  600 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  149 tys.
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 Pomoc drogowa, złomowanie pojaz-
dów, skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

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

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

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

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

PRACA
 Zatrudnię konserwatora na obiekt 
rekreacyjno-sportowy na terenie Rudy 
Śląskiej 1. Emeryci mile widziani. Tel. 
733-258-026.

 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Ślą-
skiej. Tel. 518-103-998.

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

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

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

 Antyki, starocie, meble, fi gurki, zega-
ry, inne kupię. Tel. 515-533-560.
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Wojciech Ogrocki
syn Sybilli i Seweryna

ur. 12.05. (3200 g i 54 cm)

Laura Walczyk
córka Aleksandry i Patryka
ur. 10.05. (3000 g i 54 cm)

Wojciech Łach
syn Anny i Przemysława

ur. 13.05. (3350 g i 55cm)

Zuzanna Syrnik
córka Ewy i Pawła

ur. 11.05. (3100 g i 54 cm)

Jakub Karaś
syn Katarzyny i Łukasza

ur. 11.05. (3350 g i 56 cm)

Laura Wilczek
córka Beaty i Bartosza

ur. 3.05. (2890 g i 52 cm)

Najmłodsi 
– witamy w Rudzie Śląskiej!

Kinga Gabor
córka Marzeny i Sebastiana
ur. 27.04. (3430 g i 54 cm)

Filip Lux
syn Kingi i Mariusza

ur. 13.05. (3100 g i 54 cm)

Franciszek Radłowski
syn Katarzyny i Karola

ur. 10.05. (3925 g i 59 cm)

Szymon Kowalczyk
syn Barbary i Artura

ur. 12.05. (3250 g i 51 cm)

Kacper Imprerowicz
syn Moniki i Pawła

ur. 11.05. (3310 g i 56 cm)

Paulina Matula
córka Beaty i Pawła

ur. 11.05. (3620 g 56 cm)

Pola Gemborek
córka Anny i Tomasza

ur. 11.05. (3280 g i 55 cm)

Wiktor Radomski
syn Agaty i Łukasza

ur. 4.05. (3260 g i 56 cm)

Jakub Cieślak
syn Małgorzaty i Pawła

ur. 12.05. (3320 g i 53 cm)

POLECAMY...

Sarah-Kate Lynch 

Miód 
na serce

Zabawna i błysko-
tliwa historia miłosna. 
Czysta przyjemność dla 
wielbicielek romansów 
i obyczajowych powie-
ści dla kobiet.

Kiedy Sugar Wallace 
zjawia się na Manhattanie ze swoimi pszczołami, 
zagadkową przeszłością i niedzisiejszym upodoba-
niem do taktu i manier, życie mieszkańców domu 
przy ulicy Flores Street staje na głowie. Sugar, peł-
na wiary w cudotwórczą moc uśmiechu, od lat nie-
strudzenie jeździ po kraju, ale nigdzie nie osiada na 
stałe. I gdy znowu nadchodzi czas przeprowadzki, 
pakuje ul i przenosi się dalej, pozostawiając liczne 
grono przyjaciół, których życie odmieniła na za-
wsze. Pytanie brzmi, kto naprawi jej własne? I co 
ona na to…

– Powieść, która uczyni Was szczęśliwymi (cho-
ciaż na chwilę). Pełna humoru, podnosząca na du-
chu historia o miłości i przyjaźni, a także o tym, że 
dobre maniery nie zniknęły jeszcze z powierzchni 
ziemi, a złamane serce zawsze można skleić! 

Nicky Pellegrino
Sarah-Kate Lynch mieszka z mężem w domku na 

skale na dzikim zachodnim wybrzeżu Nowej Zelan-
dii, często jednak odwiedza odległe zakątki świa-
ta w celach „badawczych” i delektuje się lokalną 
kuchnią oraz okazjonalną lampką wina. „Miód na 
serce” to jej dziewiąta powieść, utrzymana w krze-
piącym duchu „Amelii” i „Czekolady”.

Grażyna Jeromin-Gałuszka 

Długie lato 
w Magnolii

W oddalonym od głów-
nych dróg bieszczadzkim 
zakątku znajduje się pen-
sjonat Magnolia. Jego nie-
powtarzalną atmosferę 
tworzą niezwykłe kobiety: 
Czesia Gawińska, wspa-

niała kucharka, malująca obrazy Doris, kelnerka 
Małgorzata, Marlena, która zagląda tu codziennie 
na kawę. Pewnego dnia do Magnolii przyjeżdża 
autor popularnych niegdyś kryminałów Maurycy 
Murawski. Pragnie odszukać miejsce, które dawno 
temu zaczarowało go niezwykłą aurą, inspirując do 
napisania pierwszej powieści. 

Maurycy poznaje emerytowanego komendanta 
policji, który każdemu, kto zatrzymuje się pod skle-
pem na środku wsi, pokazuje fotografię zaginionej 
dziewczynki. Robi to już od dwunastu lat. Autor po-
wieści kryminalnych i były policjant pochylają się 
nad tragicznymi wydarzeniami z przeszłości, z któ-
rymi teraźniejszość, z kobietami z Magnolii w roli 
głównej, zdaje się nie mieć nic wspólnego. Ale tyl-
ko do pewnego momentu.

Grażyna Jeromin-Gałuszka – absolwentka bi-
bliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim 
oraz scenopisarstwa w PWSFTviT w Łodzi. Publi-
kowała utwory poetyckie i krótkie formy prozator-
skie w czasopismach oraz antologiach. Laureatka 
ogólnopolskiego konkursu na temat filmowy zor-
ganizowanego przez Agencję Scenariuszową i ty-
godnik „Film”. Współautorka scenariusza jednego 
z popularnych seriali telewizyjnych. Jej debiutanc-
ka powieść „Złote nietoperze” otrzymała pierwszą 
nagrodę w konkursie literackim „Kolory życia”. Po-
nadto napisała powieści „Oczy Marzanny M.”, „Ko-
biety z Czerwonych Bagien”, „Nie zostawiaj mnie”, 
„Magnolia” i „Gdybyś mnie kochała”. Mieszka na 
wsi pod Radomiem.

PRZYJMUJEMY:
2 czerwca – KATOWICe
3 czerwca – RUDA ŚLąSKA i ZABRZe
4 czerwca – TyChy
5 czerwca – RACIBóRZ i KęDZIeRZyN KOźLe 

3 czerwca 2014 
– RUDA ŚLĄSKA

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. Kaszubskiej, która zostanie odda-
na w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny, ul. 11 Listopada - Bocznej, 
która zostanie oddana w dzierżawę z przezna-
czeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. 
Oświęcimskiej, która zostanie oddana w dzier-
żawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek 
rekreacyjny, ul. Kokota, która zostanie oddana 
w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawcę 
z istniejących i nowych upraw rolnych, ul. Jana 
III Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierża-
wę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolni-
cze, ul. Wolności, która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod istniejący garaż, ul. Jana 
III Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierża-
wę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek re-
kreacyjny, ul. Gwareckiej, która zostanie oddana 
w najem z przeznaczeniem pod istniejący kiosk 
handlowy, ul. Ks. Ludwika Tunkla, która zostanie 
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowe 
ogródki rekreacyjne, ul. Pawłowskiej i Kingi, któ-
ra zostanie oddana w dzierżawę w celu korzysta-
nia przez dzierżawcę z nowych upraw rolnych, ul. 
Grzybowej i Planty Kowalskiego, która zostanie 
oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące 
stacje transformatorowe, w Rudzie Śląskiej- Orze-
gowie i Rudzie, które zostaną oddane w najem, 
w celu korzystania przez użytkownika z istnieją-
cych stacji transformatorowych, w Rudzie Ślą-
skiej- Orzegowie i Rudzie, które zostaną oddane 
w najem, w celu korzystania przez użytkownika 
z istniejących stacji transformatorowych, w Ru-
dzie Śląskiej-Wirku, Bykowinie i Kochłowicach, 
które zostaną oddane w najem, w celu korzystania 
przez użytkownika z istniejących stacji transfor-
matorowych,ul. Gajowej, która zostanie oddana 
w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogró-
dek rekreacyjny, ul. Piotra Skargi, która zostanie 
oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący 
garaż murowany.

OGŁOSZeNIeReKLAMA
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OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1, art. 61b, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskie-
go, podaję do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych 
i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, loka-
lach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
oraz o wyznaczonych obwodowych komisjach wyborczych dla głosowania korespondencyjnego przez 
wyborców niepełnosprawnych, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 
dzień 25 maja 2014 roku.

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. 2. 3.

R
U

D
A

1.
Ballestremów, Bartosza Głowackiego, Górnicza, Jana Kilińskiego, Jana 
Matejki, Joachima Achtelika, Marii Konopnickiej, Na Łąkach, Nad 
Bytomką, Ogrodowa, Sobieskiego

Gimnazjum nr 2
Ruda Śląska,
ul. Ryszarda Sprusa 4                    

2.
Feliksa Wyleżoła, Orzegowska od nr 2 do nr 32 (parzyste) i od nr 1 do 
nr 23a (nieparzyste), Piastowska, Potokowa, Ryszarda Sprusa, Szyb 
Bartosza, Wandy, Wesoła, Wincentego

Gimnazjum nr 2
Ruda Śląska,
ul. Ryszarda Sprusa 4

3. Antoniego Maya, Dunajewskiego, Jana Dobrego, Jana Gierałtowskiego, 
Ks. Józefa Czempiela

Szkoła Podstawowa nr 41
Ruda Śląska,
ul. Jana Gierałtowskiego 15           

4. Kędzierzyńska, Przy Kolei, Stefana Żeromskiego, Zwycięstwa
Szkoła Podstawowa nr 41
Ruda Śląska,
ul. Jana Gierałtowskiego 15           

5. Adama Mickiewicza, Bankowa, Stanisława
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Ruda Śląska,
ul. Adama Mickiewicza 15

6. Henryka Wieniawskiego, Powstańców, Wolności od nr 1 do nr 31 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 28 (parzyste)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Ruda Śląska,
ul. Adama Mickiewicza 15

7.

Andrzeja Mielęckiego, Antoniego Sieronia, Emanuela Smołki, Gustawa 
Morcinka, Juliusza Ligonia, Karola Miarki, Kościelna, Macieja, Marii 
Skłodowskiej-Curie, plac Chopina, Porębska, Promienna, Sosinki, 
Stanisława Staszica, Starowiejska, Szczęść Boże, Torowa, Wiktora 
Bujoczka, Wincentego Janasa, Władysława Żeleńskiego, Wolności od nr 
33 do końca (nieparzyste)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
Specjalnych
Ruda Śląska,
ul. Wiktora Bujoczka 2                    

8. Zofi i Nałkowskiej
Szkoła Podstawowa nr 3
Ruda Śląska,
ul. Cypriana Norwida 10

9. Cypriana Norwida, Czesława Miłosza
Szkoła Podstawowa nr 3
Ruda Śląska,
ul. Cypriana Norwida 10

10. Kokotek, Magazynowa, Szyb Powietrzny
Dyrekcja Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Ruda Śląska,
ul. Magazynowa 12                         

11. Raciborska, Słowiańska, Wawelska, Wolności od nr 32 do końca 
(parzyste)

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Przychodnie 
Lekarskie s.c.
Ruda Śląska, ul. Wawelska 7          

12.

1 Maja od nr 365 do końca (nieparzyste) i od nr 362 do końca (parzyste), 
Astrów, Bratków, Chabrów, Jaśminów, Konwalii, Krokusów, Noworudzka, 
Różana, Sasanek, Storczyków, Szyb Mikołaj, Szyb Walenty, Tulipanów, 
Wiktora Brańskiego, Zabrzańska od nr 50 do końca,

Miejskie Przedszkole nr 38
Ruda Śląska,
ul. Astrów 5                                       

13. Bzów, Chryzantem, Klary, Magnolii
Szkoła Podstawowa nr 30
Ruda Śląska,
ul. Chryzantem 10                            

14. Fiołków, Narcyzów
Szkoła Podstawowa nr 30
Ruda Śląska,
ul. Chryzantem 10                            
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15.

Adama Huloka, Aleksandra Puszkina (bez nr 7), Bobrecka, Emilii Plater, 
Gliwicka, Jaracza, Józefa Janty, Kardynała Augusta Hlonda, Królowej 
Jadwigi, Mateusza, Orzegowska od nr 25 do końca (nieparzyste) i od nr 
34 do końca (parzyste), Piotra Tomanka, Przelotowa, Skalna, Stanisławy 
Wysockiej, Warszawska, Witolda Czapli

Dom Pomocy Społecznej 
„Senior” Ruda Śląska,
ul. Aleksandra Puszkina 7               

16.
Antoniego Zielińskiego, Bytomska od nr 23 do końca (nieparzyste) 
i od nr 2 do końca (parzyste), Grunwaldzka, Jerzego Ziętka, Młodego 
Górnika, Piaseczna, Stroma

Szkoła Podstawowa nr 6
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 8                                 

17. Kopalnia Karol, Ludwika Piechy, Walentego Fojkisa
Szkoła Podstawowa nr 6
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 8                                  

18.

Akacjowa, Czereśniowa, Eugeniusza Romera, Jesionowa, Jurija Gagarina, 
Konstantego Ciołkowskiego, Leszczynowa, Mariana Smoluchowskiego, 
Młyn Szombierski, Olchowa, Owocowa, Stefana Banacha, Wacława 
Sierpińskiego, Witolda Doroszewskiego, Władysława Wołkowa

Gimnazjum nr 5
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 1

19. Bytomska od nr 1 do nr 21 (nieparzyste), Jana Waniora, Konstantego 
Latki

Gimnazjum nr 5
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 1

20. Emanuela Imieli, Ignacego Nowaka, Karola Goduli, Lipińska, Rencistów, 
Wincentego Lipa (bez nr 2)

Przychodnia Rejonowa 
SPZOZ Ruda Śląska,
ul. Wincentego Lipa 3                     

21.
Antoniego Tiałowskiego, Fabryczna, Floriana, Joanny od nr 1 do nr 11 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 16 (parzyste), Maksymiliana Kolbe, plac 
Niepodległości, Przedszkolna, Tylna

Osiedlowy Dom Kultury RSM „Jowisz”
Ruda Śląska,
ul. Joanny 12

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. 2. 3.
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Szkoła Podstawowa nr 40, 
Ruda Śląska,
ul. Joanny 13                                    

23. Heleny Modrzejewskiej, Ludwika Solskiego
Szkoła Podstawowa nr 40, 
Ruda Śląska,
ul. Joanny 13                                     

24. Joanny od nr 13 do końca (nieparzyste) i od nr 18 do końca (parzyste), 
Stara, Szyb Zofi i, Wojciecha Bogusławskiego

Szkoła Podstawowa nr 40
Ruda Śląska,
ul. Joanny 13                                     
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25.
Asfaltowa, Droga do Lipin, Dworcowa, Jana Styczyńskiego, Józefa 
Szafranka, Nowobytomska, Pawła, plac Szkolny, Przedtorze, Szyb 
Barbary, Węglowa, Zabrzańska od nr 1 do nr 49

Miejskie 
Przedszkole Nr 14                
Ruda Śląska, ul. Węglowa 8           
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26.

Dobrej Nadziei, Gen. Hallera, Gwardii Ludowej, Hutnicza, Jadwigi 
Markowej od nr 8 do końca, Jana Smolenia, Konstantego Damrota, 
Konstytucji, Objazdowa od nr 1 do nr 12, Ofi ar Katynia, Piotra 
Niedurnego od nr 69 do końca (nieparzyste) i od nr 50 do końca 
(parzyste), Planty Kowalskiego, Podgórze, Rudzka, Stalowa, Żelazna

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1
Ruda Śląska,
ul. Gen. Hallera 6                             

27.
Jadwigi Markowej od nr 1 do nr 7, Parkowa, Piotra Niedurnego od nr 
38 do nr 48a (parzyste) i od nr 59 do nr 67a (nieparzyste), plac Jana 
Pawła II

Urząd Miasta (budynek B)
Ruda Śląska,
ul. Piotra Niedurnego 46                

28.

Czarnoleśna od nr 1 do nr 17 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 12 (parzyste), 
Objazdowa od nr 13 do nr 17d (nieparzyste), Piotra Niedurnego od 
nr 43 do nr 57 (nieparzyste) i od nr 30 do nr 36 (parzyste), Pokoju, 
Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego

Zespół Szkół Muzycznych I i II Stopnia
Ruda Śląska,
ul. Piotra Niedurnego 36

29.

Chorzowska od nr 1 do nr 13e (nieparzyste) i od nr 2 do nr 20a 
(parzyste), Grochowska, Ignacego Krasickiego, Jana Furgoła, Kolejowa, 
Kolista, Łączna, Piotra Niedurnego od nr 11 do nr 41 (nieparzyste) i od 
nr 12 do nr 28c (parzyste)

Przychodnia Rejonowa SPZOZ
Ruda Śląska,
ul. Pokoju 4                                       

30. Chorzowska od nr 15 do końca (nieparzyste) i od nr 22 do końca 
(parzyste), Józefa Lompy, Lisia, Mieszka I, Ratowników, Spółdzielcza

Gimnazjum nr 11
Ruda Śląska, ul. Ratowników 15                     

31. Ks. Jana Szymały, Szarotek Gimnazjum nr 11,
Ruda Śląska, ul. Ratowników 15                      
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32.

1 Maja od nr 323 do nr 363 (nieparzyste) i od nr 316 do nr 360a 
(parzyste), Czarnoleśna od nr 19 do końca (nieparzyste) i od nr 14 do 
końca (parzyste), Jana Stefana Dworaka, Kazimierza, Lwa Tołstoja

Szkoła Podstawowa nr 4
Ruda Śląska,
ul. Lwa Tołstoja 1                             

33. Główna od nr 1 do nr 5 (nieparzyste) oraz od nr 2 do nr 20d (parzyste), 
Jarzębinowa, Osiedlowa

Szkoła Podstawowa nr 8
Ruda Śląska, ul. Główna 1

34.
1 Maja od nr 291 do nr 321 (nieparzyste) i od nr 284 do nr 314 
(parzyste), Fryderyka Joliot-Curie, Juliusza Słowackiego, Karola 
Bytomskiego, Pawła Kubiny, Zygmunta Krasińskiego

Szkoła Podstawowa nr 8
Ruda Śląska,
ul. Główna 1

35. Lecha, Piotra Niedurnego od nr 1 do nr 10
Miejskie Przedszkole Nr 37
Ruda Śląska
ul. Obrońców Westerplatt e 7a      

36. Obrońców Westerplatt e
Miejskie Przedszkole Nr 37,
Ruda Śląska
ul. Obrońców Westerplatt e 7a      

37.

Działkowców, Grzegorza Fitelberga, Henryka Sienkiewicza, Jarosława 
Dąbrowskiego, Józefa Elsnera, Juliana Tuwima, Juliana Ursyna 
Niemcewicza, Ks. P. Ściegiennego, Kupiecka, Ludomira Różyckiego, 
Michała Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Odrodzenia, Oskara 
Kolberga, Pelagii Zdziebkowskiej, Piotra Czajkowskiego, Pocztowa, 
Tadeusza Sygietyńskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Targowa, Teatralna, 
Wąska, Witolda Maliszewskiego, Zygmunta Noskowskiego

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2
Ruda Śląska,
ul. Alojzego Jankowskiego 22        

38.
1 Maja od nr 239 do nr 289 (nieparzyste) i od nr 242 do nr 282b 
(parzyste), Alojzego Jankowskiego, Antoniego Nowary od nr 1 do nr 11a 
(nieparzyste), Katowicka od nr 1 do nr 29,

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2
Ruda Śląska,
ul. Alojzego Jankowskiego 22        

39. Ignacego Paderewskiego

Zespół Szkół  
Ogólnokształcących nr 2
Ruda Śląska,
ul. Alojzego Jankowskiego 22        

40.
Dr. Józefa Rostka, Gilów, Gołębi, Jana Długosza, Janusza Korczaka, 
Katowicka od nr 30 do nr 77, Kukułcza, Pawła Stalmacha, Władysława 
Reymonta

Gimnazjum nr 7
Ruda Śląska,
ul. Obrońców Westerplatt e 2a      

41. Bocianów, Okopowa, Robotnicza, Szyb Andrzeja, Tadeusza Rejtana, 
Topolowa

Gimnazjum nr 7
Ruda Śląska,
ul. Obrońców Westerplatt e 2a      

42.

1 Maja od nr 201 do nr 237a (nieparzyste) i od nr 194 do nr 240 
(parzyste), Antoniego Nowary od nr 2 do końca (parzyste) i od nr 13 
do końca (nieparzyste), Bielszowicka od nr 1 do nr 50, Brata Alberta, 
Fryderyka Szopena, Jana Gwiżdża, Licealna, Mikołaja Kopernika, 
Poprzeczna, Ryszarda Magdziorza, Strażacka, Wawrzyna Kałusa, 
Wiejska, Wodna, Żwirki i Wigury

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. M. Kopernika
Ruda Śląska,
ul. Wawrzyna Kałusa 3

43.

1 Maja od nr 133 do nr 199 (nieparzyste) i od nr 120 do nr 192 
(parzyste), Dębowa, Hansa Liebherra, Jaskółcza, Karola Gabora, 
Kąpielowa, Kolonia Zwycięstwa, Krótka, Leona Kruczkowskiego, Ludowa, 
Mostowa, Nowa, Olimpijska, Piaskowa, Polna, Radosna, Spokojna, Szyb 
Aliny, Teodora Nowoka, Wincentego Pola, Wrzosowa, Wyzwolenia od nr 
151 do końca

Szkoła Podstawowa nr 7
Ruda Śląska,
ul. 1 Maja 173
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Adolfa Kempnego, Bukowa, Cynkowa, Edmunda Kokota od nr 1 do nr 
66, Gliniana, Główna od nr 7 do końca (nieparzyste - bez nr 11) i od nr 
22 do końca (parzyste), Nad Dołami, Partyzantów, Pasieczna, Stanisława 
Kunickiego, Szpitalna, Wysoka

Szkoła Podstawowa nr 14
Ruda Śląska,
ul. Główna 40

45.

Admiralska, Albina Kowaczka, Basenowa, Budowlanych, Cicha, 
Dolna, Dr. Jordana, Halembska od nr 160 do końca, Husarska, Jana 
Kasprowicza, Jaworowa, Jodłowa, Karola Wideckiego, Krzywa, Ks. 
Józefa Niedzieli od nr 1 do nr 23 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 18 
(parzyste), Kwiatowa, Maksymiliana Chroboka, Na Piaski od nr 1 do 
nr 57 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 44 (parzyste), Obrońców Pokoju, 
Ogrodnicza, PCK, Piernikarczyka, Poligonowa, Powstańców Śląskich, 
Rycerska, Sportowców, Ułańska, Ustronna, Wierzbowa, Wojciecha 
Kossaka, Wypoczynkowa

Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej
ul. Edmunda Kokota 170                



Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. 2. 3.
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46.
Bielszowicka od nr 51 do końca, Edmunda Kokota od nr 67 do nr 187 
(nieparzyste) i od nr 68 do nr 198 (parzyste), Noblistów Śląskich, 
Równoległa

Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej
ul. Edmunda Kokota 170               

47.
Arki Bożka, Górna, Jasna, Ks. Józefa Niedzieli od nr 25 do 
końca (nieparzyste) i od nr 20 do końca (parzyste), Stanisława 
Nabzdyka,Władysława Broniewskiego, Zajęcza

Szkoła Podstawowa nr 13
Ruda Śląska,
ul. Ks. Józefa Niedzieli 61              

48.

Artura Grott gera, Edmunda Kokota od nr 189 do końca (nieparzyste) 
i od nr 200 do końca (parzyste), Ernesta Twaruszki, Fińska, Gabriela 
Narutowicza, Gen. Bema, Gęsia, Jakuba Jasińskiego, Jedności,
Joachima Lelewela, Karola Szymanowskiego, Kingi, Komuny Paryskiej, 
Ludwika Mierosławskiego, Mokra, Na Piaski od nr 59 do końca 
(nieparzyste) i od nr 46 do końca (parzyste), Pawłowska, Pionierów, 
Pogodna, Poznańska, Słoneczna, Szkolna, Walerego Wróblewskiego, 
Węzłowa, Wiosenna, Władysława Łokietka, Wojciecha Drzymały, 
Wspólna, Zielona

Gimnazjum nr 14
Ruda Śląska,
ul. Szkolna 22                                    
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49. Drozdów, Gwarecka bez nr 3, 3a i 3b, Kanarków, Sikorek, Skowronków, 
Słowików

Miejskie Przedszkole nr 43
Ruda Śląska,ul. Drozdów 6 

50. Górnośląska, Harcmistrza Józefa Pukowca, Szpaków Miejskie Przedszkole nr 43
Ruda Śląska, ul. Drozdów 6

51.
11 Listopada, Boczna, Jagiellońska, Józefa Pordzika, Józefa Rymera, 
Kręta, Ks. Augustyna Potyki, Prosta, Ryszarda Siekiela, Wita Stwosza, 
Wojciecha Korfantego od nr 53 do końca

Szkoła Podstawowa nr 23
Ruda Śląska,
ul. 11 Listopada 15

52. Katowicka od nr 78 do końca, Okrężna, Otylii, Plebiscytowa, Wilhelma 
Szewczyka, Zgody

Miejskie Przedszkole nr 45
Ruda Śląska,
ul. Bolesława Chrobrego 6

53. Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego
Miejskie Przedszkole nr 45
Ruda Śląska,
ul. Bolesława Chrobrego 6

54. Alfonsa Zgrzebnioka, Gwarecka nr 3, 3a, 3b, Pawła Poloczka
Szkoła Podstawowa nr 2
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2                                

55. Aleksandra Kowalskiego–Olka , Józefa Grzegorzka, Związku Młodzieży 
Polskiej

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1
Ruda Śląska,
ul. Józefa Grzegorzka 8

56.
Brygadzistów, Emila Szramka, Kombajnistów, Sztygarska, Szybowa, 
Wincentego Pośpiecha, Wojciecha Korfantego od nr 17 do nr 51 
(nieparzyste) i od nr 20 do nr 52 (parzyste)

Gimnazjum nr 6
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2                                

57. Franciszka Wilka, Kopalniana, Sztolniowa
Gimnazjum nr 6
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2                                 
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58.

Barbary, Jacka Malczewskiego, Józefa, Józefa Chełmońskiego, 
Kasztanowa, Klonowa, Ks. Ludwika Tunkla od nr 49 do końca 
(nieparzyste) i od nr 22 do końca (parzyste), Stanisława Moniuszki, 
Strumykowa, Świętochłowicka, Wojciecha Korfantego od nr 1 do nr 15 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 18 (parzyste), Xawerego Dunikowskiego

Szkoła Podstawowa nr 21
Ruda Śląska,
ul. Ks. Ludwika Tunkla 125           

59.

Aleja Dworcowa, Borowików, Brynowska, Cegielniana, Ciasna, Do 
Dworca, Dojazdowa, Drobna, Gaikowa, Gościnna, Grzybowa, Józefa 
Piłsudskiego, Kłosowa, Krakusa, Ks. Ludwika Tunkla od nr 1 do nr 
47 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 20 (parzyste), Ks. Stanisława Bisty, 
Księżycowa, Lipowa, Łukowa, Maślaków, Oddziałów Młodzieży 
Powstańczej, Oświęcimska od nr 115 do nr 133 (nieparzyste) i od nr 124 
do nr 132 (parzyste), Pieczarek, Poranna, Przemysłowa, Radoszowska od 
nr 161 do końca (nieparzyste) i od nr 128 do końca (parzyste), Rydzów, 
Rzeczna, Stanisława Turskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Sudecka, 
Śląska, Tatrzańska, Władysława Jagiełły, Zjednoczenia

BUM-med” Sp. z o. o.
Ruda Śląska,
ul. Radoszowska 163                      

60.

Bolesława Prusa, Borówkowa, Chmielna, Do Gródka, Handlowa, 
Huculska, Jabłoniowa, Jacka, Jagodowa, Jana Kochanowskiego, 
Jeżynowa, Kaszubska, Kochłowicka od nr 91 do końca, Krakowska, 
Krańcowa, Leopolda Staff a, Letnia, Łąkowa, Malinowa, Mikołaja 
Reja, Mrówcza, Ondraszka, Opłotki, Oświęcimska od nr 135 do końca 
(nieparzyste) i od nr 134 do końca (parzyste), Pomorska, Poziomkowa, 
Roberta Żymły, Rybna, Sadowa, Siewna, Stefana Rogozińskiego, Szyb 
Artura, Średnia, Warmińska, Weteranów, Wirecka, Wrocławska, 
Wyzwolenia od nr 1 do nr 150

Szkoła Podstawowa nr 20
Ruda Śląska,
ul. Wyzwolenia 11                          

61. Brzozowa, Kamienna, Karolinki, Łowiecka, Solna, Strzelecka, Tęczowa Szkoła Podstawowa nr 18, Ruda Śląska,
ul. Ignacego Łukasiewicza 7

62.
Ignacego Łukasiewicza, Opolska, Oświęcimska od nr 79 do nr 113 
(nieparzyste) i od nr 86 do nr 122 (parzyste), Radoszowska od nr 104 do 
nr 126 (parzyste) i od nr 137 do nr 159 (nieparzyste)

Szkoła Podstawowa nr 18
Ruda Śląska,
ul. Ignacego Łukasiewicza 7

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. 2. 3.
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63.

Bałtycka, Bratnia, Cyprysowa, Długa, Dożynkowa, Gajowa, Grobla 
Kolejowa, Jana, Jana Dzierżonia, Kalinowa, Mazowiecka, Młodzieżowa, 
Nasypowa, Norberta Bończyka, Oświęcimska od nr 1 do nr 77 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 84 (parzyste), Radoszowska od nr 1 do 
nr 135 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 102 (parzyste), Stefana Batorego, 
Warsztatowa, Wschodnia, Ziemska, Żurawia

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 3
Ruda Śląska,
ul. Oświęcimska 90                         
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64.

1 Maja od nr 55 do nr 131 (nieparzyste) i od nr 36 do nr 118 (parzyste), 
Alberta Pakuły, Armii Krajowej, Chłopska, Czwartaków, Dziewanny, 
Floriana Marciniaka, Grodzka, Harcerska, Hubalczyków, Jadwigi Śląskiej, 
Junaków, Jutrzenki, Ks. Pawła Lexa, Kurpiowska, Łowicka, Łużycka, 
Marzanny, Mazurska, Pancernych, Piwna, Skośna, Sobótki, Sokolska, 
Staropolska, Strzelców Bytomskich, Świętojańska

Szkoła Podstawowa nr 24
Ruda Śląska,
ul. Ks. Pawła Lexa 3                        

65.

Beskidzka, Halembska od nr 9 do nr 159, Jastrzębia, Jerzego Kukuczki, 
Lubuska, Makoszowska, Miedziana, Młyńska, Morska, Nikodema 
Jaronia, Nowy Świat, Orla, Podlaska, Przyjaźni, Rybnicka, Sejmu 
Śląskiego, Spiżowa, Srebrna, Złota, Żeliwna

Gimnazjum nr 8
Ruda Śląska,
ul. Ks. Pawła Lexa 14

66. Jana Brzechwy, Jana Parandowskiego, Kazimierza Brodzińskiego, 
Konstantego I. Gałczyńskiego, Kornela Makuszyńskiego

Hala Widowiskowo-Sportowa
Ruda Śląska,
ul. Kłodnicka 95                              

67.
1 Maja od nr 24 do nr 30 (parzyste) i od nr 25 do nr 53 (nieparzyste), 
Graniczna, Halembska od nr 1 do nr 8, Kłodnicka od nr 58 do końca (bez 
nr 103), Kuźników, Poli Gojawiczyńskiej, Rolnicza

Hala Widowiskowo-Sportowa
Ruda Śląska,
ul. Kłodnicka 95                              

68.

Adama Asnyka, Bagienna, Brunona Schulza, Burszki, Elizy Orzeszkowej, 
Gabrieli Zapolskiej, Haliny Poświatowskiej, Ignacego Kaczmarka, 
Józefa Poniatowskiego, Kazimierza Pułaskiego, Kłodnicka od nr 1 do 
nr 57, Kochłowicka od nr 1 do nr 90, Ligocka, Łanowa, Makowa, Marii 
Dąbrowskiej, Marii Kuncewiczowej, Marii Rodziewiczówny, Mikołowska, 
Miła, Nowowiejska, Odrzańska, Panewnicka, Piękna, Piotra Skargi od nr 
1 do nr 75 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 84a (parzyste), Ptasia, Romualda 
Traugutt a, Sosnowa, Studzienna, Wawrzyńca Szczudlaka, Wiśniowa, 
Wyżynna, Zacisze, Żytnia

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Ruda Śląska,
ul. Ignacego Kaczmarka 9

69.
Energetyków od nr 5 do nr 17c (nieparzyste), Grabowa, Międzyblokowa 
od nr 12 do nr 16 (parzyste) i od nr 20 do końca (parzyste), 
Modrzewiowa

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z
Klasami Integracyjnymi
Ruda Śląska, 
ul. Energetyków 15                         

70.
Energetyków od nr 1 do nr 3 i od nr 19 do końca (nieparzyste) oraz od 
nr 2 do końca (parzyste), Solidarności od nr 17 do końca (nieparzyste) 
i od nr 22 do końca (parzyste)

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z
Klasami Integracyjnymi
Ruda Śląska, 
ul. Energetyków 15                         

71.
Międzyblokowa od nr 2 do nr 10 (parzyste) i od nr 1 do końca 
(nieparzyste), Międzyblokowa nr 18, Miodowa, Solidarności nr 20 i od 
nr 13 do nr 15d (nieparzyste)

Miejskie Przedszkole nr 35
Ruda Śląska,
ul. Ludwika Zamenhofa 3              

72. Kosynierów, Ludwika Zamenhofa, Solidarności od nr 2 do nr 18 
(parzyste) i od nr 1 do nr 11d (nieparzyste)

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami
Integracyjnymi
Ruda Śląska, 
ul. Ludwika Zamenhofa 12            

73. Borowa, Leśna, Świerkowa, Wilcza
Gimnazjum nr 9 z Oddziałami
Integracyjnymi, Ruda Śląska, 
ul. Ludwika Zamenhofa 12            

74.
1 Maja od nr 1 do nr 23a, Cisowa, Krucza, Olszynowa, Piotra Skargi od 
nr 77 do końca (nieparzyste) i od nr 86 do końca (parzyste), Racławicka, 
Śmiłowicka

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami
Integracyjnymi,
Ruda Śląska, 
ul. Ludwika Zamenhofa 12            

75. Wolności 30
Caritas Archidiecezji 
Katowickiej Dom Pomocy 
Społecznej Święta Elżbieta            

76. Wincentego Lipa 2
NZOZ Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej 
Sp. z o.o.                                           

77. Główna 11
NZOZ Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej 
Sp. z o.o.                                           

78. Aleksandra Puszkina 7
Dom 
Pomocy Społecznej 
„Senior”                                           

79. Kłodnicka 103

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ośrodek dla Niepełnosprawnych
Najświętsze Serce Jezusa
Dom Pomocy Społecznej              
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KOMUNIKAT
PREZYDENT MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA

Informuję, że w trakcie Wyborów Posłów 
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 
na dzień 25.05.2014 r. wyborcy niepełno-
sprawni będą mogli skorzystać z bezpłatnej 
pomocy w dotarciu z miejsca zamieszkania 
do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej 
oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 
telefonu: 800-158-800 całodobowo do dnia 
wyborów tj. do 25.05.14.

Grażyna Dziedzic 
Prezydent Miasta Ruda Śląska

W związku z koniecznością dokonania kilku zmian 
w stosunku do lat poprzednich, prosimy o dokładne 
zapoznanie się z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta 
Ruda Śląska, tak aby upewnić się gdzie Państwo gło-
sują. Nowymi siedzibami Obwodowych Komisji Wy-
borczych są: w Halembie – Hala Widowiskowo-Spor-
towa przy ul.Kłodnickiej 95 (zamiast dotychczasowe-
go Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3), w Ko-
chłowicach zmieniono granice obwodów tak, aby 
maksymalnie przybliżyć je Wyborcom, w Nowym 
Bytomiu po raz pierwszy utworzono siedzibę Komisji 
w budynku „B” Urzędu Miasta ( ul.P.Niedurnego 46). 
W rezultacie tych zmian w Nowym Bytomiu w Ze-

spole Szkół Muzycznych I i II stopnia pozostała tylko 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 28.

Aby ułatwić wyszukanie siedziby odpowiedniej 
Komisji informujemy, że mieszkańcy:

RUDY – głosują odpowiednio w Komisjach od Nr 1 • 
do NR 14;
ORZEGOWA – GODULI – od Nr 15 do Nr 24;• 
CHEBZIA – Nr 25;• 
NOWEGO BYTOMIA – od Nr 26 do Nr 31;• 
WIRKU (CZARNEGO LASU) – od Nr 32 do nr 43• 
BIELSZOWIC – od Nr 44 do Nr 48;• 
BYKOWINY – od Nr 49 do Nr 57;• 
KOCHŁOWIC – od Nr 58 do Nr 63;• 

HALEMBY – od Nr 64 do Nr 74.• 
Kiedy głos będzie ważny, czyli jak głosować, aby 

nie zmarnować swego głosu?
Przypominamy, że zasadą jest: 
„Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, 

stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie 
przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z le-
wej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej 
listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzy-
skania mandatu” A więc, tylko jeden „X” mimo, że na 
karcie wyborczej (w postaci broszury złożonej z 11 
stron) będzie fi gurowało 110 kandydatów z 11 Komi-
tetów Wyborczych!

UWAGA – Mieszkańcy Halemby, Kochłowic i Nowego Bytomia!

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych będą otwarte w dniu 25 maja 2014 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.
Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 25 i 60 zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego dla wyborców niepełnosprawnych 
Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych są oznaczone znaczkiem 
Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 25 i 60 zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego dla wyborców niepełnosprawnych 



WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych 

położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Na Piaski z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego przeznaczone są niezabudowane nieruchomości gruntowe 
położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Na Piaski, obejmujące stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone nu-
merami geodezyjnymi: 

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

– 4882/247 KW GL1S/00028007/9 i 4887/248 KW GL1S/00028241/1 o łącznej powierzchni 964 m2, 
– 4881/247 KW GL1S/00028007/9 i 4886/248 KW GL1S/00028241/1 o łącznej powierzchni 620 m2, 
– 4880/247 KW GL1S/00028007/9 i 4885/248 KW GL1S/00028241/1 o łącznej powierzchni 653 m2, 
– 4879/247 KW GL1S/00028007/9 i 4884/248 KW GL1S/00028241/1 o łącznej powierzchni 835 m2, 
– 5098/253 KW nr GL1S/00005632/2 o powierzchni 162 m2 

pod drogę dojazdową – 4888/248 KW GL1S/00028241/1 i 3544/247 GL1S/00028007/9 o łącznej powierzchni 780 m2 
zapisane na k.m.3, obręb Bielszowice.
 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią teren zabu-

dowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciąż-
liwą funkcję usługową, w tym rzemiosła (symbol planu MNU1). 

 Zbywane nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów niezabu-
dowanych, teren jest zatrawiony, płaski, opadający do ulicy Na Piaski. Działki inwestycyjne posiadają dostęp do drogi publicznej ulicy 
Na Piaski poprzez działki nr 4888/248 i nr 3544/247, stanowiące drogę wewnętrzną, w związku z czym każda z nieruchomości pod 
zabudowę mieszkaniową zostanie sprzedana wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części ww. działek.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu – dla każdej z nw. działek łącznie z udziałem wynoszącym 1/6 część działek drogi 
wewnętrznej oraz wadium wynoszą: 

– 4882/247 i 4887/248 – 100.000,00 zł, (wadium – 5.000,00 zł)
– 4881/247 i 4886/248 – 68.000,00 zł, (wadium – 3.400,00 zł)
– 4880/247 i 4885/248 – 71.000,00 zł, (wadium – 3.550,00 zł)
– 4879/247 i 4884/248 – 88.000,00 zł, (wadium – 4.400,00 zł)
– 5098/253 – 25.600,00 zł (wadium – 1.280,00 zł)
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieru-

chomości (aktualna stawka podatku wynosi 23 %). 
Przetarg odbędzie się w dniu 24.06.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W prze-

targu 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 17.06.2014 r. 
dokonają wpłaty wadium w ww. wysokościach z dopiskiem „wadium–ul.Na Piaski działki nr ..............” przelewem na konto: Nr 
71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: 
poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż 
jedna osoba fizyczna lub prawna, w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących 
do przetargu) i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. Cena nieruchomości wraz 
z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wygrywający przetarg ponosić 
będzie wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny zakupu, pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 217) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Na Piaski, 
obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4855/270 o powierzchni 1173 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisaną 
w księdze wieczystej KW nr GL1S/00028006/2 – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz udział wynoszący 1/2 część działki nr 4854/270 o powierzchni 408 m2, 
k.m.3, obręb Bielszowice, KW nr GL1S/00046381/6 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. 

Śląsko-dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 katowice, kapitał zakładowy: 100 401 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy katowice-Wschód w katowicach: kRS 0000077664

OGŁASZA Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności 
nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem  

w części wspólnej nieruchomości
1.Lokal  mieszkalny nr  20 położony w Rudzie  Ś ląskiej  przy  ul .  KAMIENNEJ 34
– cena wywoławcza: 63 600 zł,  wadium: 6 360 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 28,16 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,07 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0118
dzielnica: kochłowice    Ilość kondygnacji: 5  Piętro: 3
2. Lokal  mieszkalny nr  4  położony w Rudzie  Ś ląskiej  przy  ul .  ŁUKOWEJ 2
– cena wywoławcza: 42 000 zł,  wadium: 4 200 zł, postąpienie: 500 zł
– powierzchnia lokalu: 28,70 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania, centralnie ciepła 
woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,50 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0140
dzielnica: kochłowice    Ilość kondygnacji: 5  Piętro: parter
3.  Lokal  mieszkalny nr  3  położony w Rudzie  Ś ląskiej  przy  ul .  ŁUKOWEJ 2a
– cena wywoławcza: 57 500 zł,  wadium: 5 750 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 39,80 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania, centralnie ciepła 
woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,50 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0191
dzielnica: kochłowice    Ilość kondygnacji: 5  Piętro: parter
4.  Lokal  mieszkalny nr  16 położony w Rudzie  Ś ląskiej  przy  ul .  ŁUKOWEJ 2b
– cena wywoławcza: 43 500 zł,  wadium: 4 350 zł, postąpienie: 500 zł
– powierzchnia lokalu: 29,10 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania, centralnie ciepła 
woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,0 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0139
dzielnica: kochłowice    Ilość kondygnacji: 5  Piętro: 3

Termin i miejsce przetargu: 
12 czerwca 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 

w katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 21 maja 2014 r. do 11 
czerwca 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości Administracji „Śląsk” 
przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. 32 342-34-75, która udzieli również dodatkowych informacji 
w przedmiocie przetargu.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 10 czerwca 2014 r. (wtorek) 
– decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: Bank Śląski O/katowice numer: 63 1050 1214 1000 

0010 0201 2175. 
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po 

dokonaniu wyboru oferty. 
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. 
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu 

zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa 

wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 
4. koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca. 
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we wskaza-

nej przez Spółkę kancelarii Notarialnej. 
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym 

pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne 

winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy. 
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, 

zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których 
mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać 
się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż 

składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów 
Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok 
pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 
użytkowej 777, 41 m2,  położonego w budynku przy ulicy Szpaków 
33 w Rudzie Śląskiej-Bykowinie, stanowiącego współwłasność 
Gminy Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie 
bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 
lat z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych.
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Aż 11 goli w sobotę (17.05.) mieli 
okazję zobaczyć kibice oglądający 
pojedynek Grunwaldu Ruda Śląska 
z Concordią Knurów. Autorami 
większości z nich byli piłkarze „zie-
lonych” i komplet punktów pozostał 
w Rudzie Śląskiej.

Wynik spotkania otworzył już 
w trzeciej minucie Ciołek, który wy-
korzystał zagranie Dreszera wzdłuż 

bramki i uderzeniem na dalszy słupek 
umieścił piłkę w siatce. Osiem minut 
później Dreszer z narożnika boiska 
dograł w pole karne – mimo asysty 
obrońcy zdołał zdobyć gola Kot. 
W 24. minucie po rzucie wolnym pił-
ka została wybita – dobiegł jednak do 
niej Jagodziński, który strzałem po 
ziemi umieścił futbolówkę tuż przy 
słupku i było 3:0. W 37. minucie, wy-

Deszcz bramek
korzystując rzut wolny pośredni, po 
raz kolejny na listę strzelców wpisał 
się Jagodziński. Mając już cztery tra-
fienia na koncie, gospodarze zwolnili 
tempo. Skrupulatnie wykorzystali to 
piłkarze Concordii. Najpierw strza-
łem z około 16 metrów a następnie 
wykończając dośrodkowanie uderze-
niem głową, goście zdobyli dwa gole 
i w ten sposób do przerwy było 4:2.

Rozmowa w szatni dobrze wpłynęła 
na podopiecznych Teodora Wawoczne-
go. Już w 55. minucie podanie Ciołka 
wykorzystał Kot, podwyższając prowa-
dzenie Grunwaldu. 11 minut później 
Dreszer zagrał wzdłuż bramki, piłkę 
przepuścił Kot, a z bliska w siatce 
umieścił ją Ciołek. W 68. minucie po 
niefortunnym zagraniu Szczygła, który 
skierował piłkę do własnej bramki, by-
ło 6:3. Następnie jednak Kot skutecznie 
dobił strzał Dreszera, a w 74. minucie 
Szpoton wykorzystał rzut karny i mecz 
zakończył się wynikiem 8:3.

Grunwald Ruda Śląska  
– Concordia Knurów 8:3 (4:2)
Grunwald Ruda Śląska: Soldak 

– Lein, Szpoton, Łęcki – Wolek – 
Ciołek, Maciongowski, Jagodziń-
ski, Szczypior – Kot, Dreszer

Trener: Teodor Wawoczny

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Wysokie zwycięstwo można uznać za rewanż z poprzedniej rundy, kiedy Grunwald przegrał z Concordią 5:1.

Przełamanie Slavii
Piłka nożna – IV liga – grupa I

W końcu przełamał się zespół 
Slavii Ruda Śląska. Podopieczni 
Marka Piotrowicza pokonali w so-
botę (17.05.) Pilicę Koniecpol 4:2.

Pierwsze minuty to przede 
wszystkim gra w środku boiska. Od 
początku jednak odrobinę lepiej na 
murawie prezentowali się gospoda-
rze. W końcu to oni otworzyli wy-
nik meczu – w 18. minucie po rzu-
cie wolnym wykonanym przez 
Gancarczyka piłkę głową do siatki 
skierował Zalewski. Kilkanaście 
minut później, po indywidualnej ak-

cji, Gancarczyk wszedł w pole kar-
ne i oddał strzał – lecąca w stronę 
dalszego słupka futbolówka odbiła 
się jeszcze od zawodnika Pilicy 
i było 2:0. Slavia poszła za ciosem 
i w doliczonym czasie gry zdobyła 
kolejnego gola – piłkę wzdłuż bram-
ki posłał Wawrzyczek, a w siatce 
uderzeniem z bliska umieścił ją 
Piwczyk.

Kilka minut po rozpoczęciu drugiej 
odsłony pojedynku po raz kolejny na 
listę strzelców wpisał się Zalewski, 
który okiwał bramkarza i strzałem 

z bliska zdobył gola. Mając cztery tra-
fienia na koncie rudzianie stanęli. 
Wykorzystali to goście – w 53. minu-
cie zawodnik Pilicy urwał się obroń-
com i strzałem z pola karnego zdobył 
gola. Slavia cofnęła się, a Pilica nadal 
szukała swojej szansy. W końcu go-
ście zdobyli gola – po wrzutce w pole 
karne głową piłkę w siatce umieścił 
zawodnik Pilicy, ustalając wynik me-
czu na 4:2.

Slavia Ruda Śląska – Pilica
Koniecpol 4:2

Slavia Ruda Śląska: Franke - Pu-
schhaus, Szaruga, Met, Moritz, 
Gancarczyk, Kowalik, M. Rejma-
nowski, Wawrzyczek, Zalewski, 
Piwczyk

Trener: Marek Piotrowicz

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

Porażki z Unią Ząbkowice doznał 
w sobotę (17.05.) Jastrząb Bielszowice. 
Podopieczni Damiana Malujdy ulegli 
przyjezdnym 0:4.

Bielszowiczanie od początku spotka-
nia starali się ambitnie zaatakować. Wy-
pracowali sobie dobre sytuacje, ale po 
raz kolejny ich nie wykorzystali. Najlep-
szą z nich gospodarze mieli około 10. 
minuty, kiedy po strzale T. Łukasika 
z bliska dobijał Polek – jednak piłka po 
jego uderzeniu głową przeleciała nad po-
przeczką. Skuteczniejsi byli za to goście, 
którzy w 23. minucie meczu wykorzysta-
li rzut wolny i wyszli na prowadzenie.

W drugiej odsłonie pojedynku biel-
szowiczanie starali się doprowadzić do 
remisu, ale szybko zostali skarceni – 
w 59. minucie uderzeniem na dalszy 
słupek goście zdobyli drugiego gola. 
Trener Malujda postawił wszystko na 
jedną kartę i wycofał obrońcę. Ta strate-
gia jednak nie opłaciła się. Najpierw 
trzech zawodników Unii wymieniło kil-
ka podań w polu karnym, po czym jeden 
z nich zdecydował się na strzał i umie-
ścił piłkę w siatce. W 84. minucie po 
faulu goście wyegzekwowali podykto-
wany przez sędziego rzut karny i ustalili 
wynik spotkania na 0:4.

– Przede wszystkim daliśmy dzisiaj 
szansę młodzieżowcom – tłumaczył po 
meczu Damian Malujda, trener bielszo-
wiczan. – Myślę jednak, że szczególnie 
w pierwszej połowie nie byliśmy zespo-
łem dużo słabszym. Oni jednak wykorzy-
stali swoje sytuacje, a my nie – podkre-
ślał.

Jastrząb Bielszowice  
– Unia Ząbkowice 0:4 (0:1)

Jastrząb Bielszowice: Majdak – 
Kaczmarek, Koniorczyk, Wojcik, Si-
kora. Łukasik J., Łukasik T., Kubiak, 
Polek, Śmigała, Henisz

Trener: Damian Malujda

Przegrana
z liderem Bezbramkowo zremisował 

z Unią Bieruń Stary w sobotę 
(17.05.) zespół Uranii Ruda Ślą-
ska.

Pierwsza połowa spotkania nale-
żała do gospodarzy. Kochłowicza-
nie pierwszy strzał na bramkę Unii 
oddali dopiero w 13. minucie me-
czu, był on jednak niecelny. Gospo-
darze przed bardzo dobrą okazją na 
strzelenie bramki stanęli w 25. mi-
nucie – po strzale jednego z zawod-
ników piłka leciała tuż pod po-
przeczkę, ale zdołał ją wybić Par-
dela. Pięć minut później znów do-
brą szansę wypracowała sobie Unia 
– jej zawodnik jednak zamiast na 
strzał, zdecydował się na podanie, 
i z tej sytuacji nic nie wyszło. 
W końcówce swoich sił próbował 
Baron, ale futbolówkę po jego ude-
rzeniu bez większych problemów 
przejął bramkarz.

Kolejne 45 minut wyglądało zde-
cydowanie lepiej w wydaniu ko-
chłowiczan. Już na początku swo-
ich sił próbowali Baron i Barciaga 
– po uderzeniu głową tego pierw-
szego piłka przeleciała jednak nad 
poprzeczką, zaś ten drugi z bliska 
spudłował. Mimo kilku podobnych 
sytuacji w końcówce, kochłowicza-
nie nie zdołali umieścić piłki w siat-
ce. Nie uczynili tego także gospo-
darze, którzy w tej części gry mieli 
problem z wypracowaniem sobie 
jakiejkolwiek sytuacji podbramko-
wej i spotkanie zakończyło się po-
działem punktów.

Unia Bieruń Stary  
– Urania Ruda Śląska 0:0

Urania Ruda Śląska: Pardela- 
Zawisz, Baron, P. Grzesik, R.
Grzesik – Mzyk, Musiał, Mikusz, 
Kolasa, Barciaga, Zalewski.

Trener: Stanisław Mikusz

Jeden punkt
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Wraz z początkiem maja tradycyjnie 
ruszyły rozgrywki Pucharu Śląska Car-
bo-Koks 2014 w tenisie ziemnym. Na 
początek na kortach Górnika Bytom 
o punkty rankingowe walczyły skrzaty, 
czyli zawodnicy do lat 12. W ogólno-
polskiej obsadzie wśród 21 zawodni-
czek drugie miejsce wywalczyła 11-let-
nia Karolina Bartusek uczennica IV 
klasy SP nr 6 w Rudzie Śląskiej. Ru-
dzianka pokonała w drodze do finału 
starsze od siebie koleżanki, a w nim ule-
gła po zaciętym trzysetowym meczu 
12-latce z Krakowa. W grze deblowej 

razem ze swoją partnerką z Bielska-Bia-
łej okazały się być zdecydowanie naj-
lepsze. Wyniki uzyskane na bytomskich 
kortach sprawiły, że Karolina została li-
derką cyklu przed czerwcowym turnie-
jem, który odbędzie się w Chorzowie.

Gospodarzem pierwszego tegorocz-
nego turnieju Pucharu Śląska w kate-
gorii krasnali (dzieci do lat 8, 9 i 10) 
był Tenis Park Żywiec. Przy pięknej 
pogodzie pierwszy poważny start 
i sukces odniosła Zuzanna Czyż. Re-
prezentantka TKS-u „Slavia” Ruda 
Śląska startująca w kategorii do lat 

Piłeczka w grze
8 dziewcząt zajęła drugie miejsce. 
W meczu o turniejowe zwycięstwo 
uległa jedynie Marcie Nadajew-
skiej z Piotrkowa Trybunalskiego 
7:3 7:2. 

Dla krasnali w tym roku przewidzia-
no cykl pięciu zawodów, najbliższe już 
24 maja w Tychach. W Ogólnopolskim 
Turnieju Klasyfikacyjnym Młodzików 
o Puchar Porsche i Volksvagena w Ty-
chach startowała Bianka Mazurkiewicz. 
W grze pojedynczej zawodniczka TKS-u 
„Slavia” dotarła do ćwierćfinału, nato-
miast w grze podwójnej, grając w parze 
z Aleksandrą Lewandowską z Cho-
rzowskiego Klubu Tenisowego, wywal-
czyły drugie miejsce ulegając w finale 
parze Wierzbowska/Wędrocha.

Tenis ziemny

Karolina Bartusek (po lewej) chociaż ma dopiero 11 lat, już odnosi znaczące sukcesy. Foto: arch.

I Turniej Kwalifikacyjny Juniorów 
Młodszych do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży rozegrany w weekend 
(17-18.05.) na torach łuczniczych „Pła-
szowianki” w Krakowie zgromadził bli-
sko 150 młodych zawodniczek i zawod-
ników, wśród nich znaleźli się: Seweryn 
Gandor oraz Mateusz i Szymon Poręb-
scy. W niedzielnych zmaganiach Mate-
usz Porębski uzyskał 302 pkt. (odl. 50 
m.) + 331 pkt. (odl. 30 m.), co po doda-

Dobra passa UKS-u „Grot”

niu punktów z soboty (593 pkt.) przeło-
żyło się łącznie na 1226 pkt., i bardzo 
dobrą czwartą pozycję w końcowej kla-
syfikacji zawodów. Szymon Porębski 
zdobył 312 pkt. (odl. 50 m.) + 331 pkt. 
(odl. 30 m.). Punkty niedzielne oraz so-
botnie dały mu łącznie 1224 pkt., dzięki 
czemu został sklasyfikowany na wyso-
kim szóstym miejscu. Seweryn Gandor 
otrzymał 286 pkt. (odl. 50 m.) + 303 pkt. 
(odl. 30 m.), które po zsumowaniu 

Łucznictwo

Na turnieju rozgrywanym w Krakowie stawiło się blisko 150 łuczników.  Foto: arch.

REKLAMA

z punktami z pierwszego dnia (531 pkt), 
dały ogółem 1120 pkt., co pozwoliło mu 
na awans na 27. miejsce.

Dzięki wysokim lokatom, Mateusz 
i Szymon uzyskali automatyczny 
awans do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Seweryn swojej szansy 
szukać będzie już za dwa tygodnie na 
turnieju w Kołobrzegu.

Tydzień wcześniej, w I Ogólnopol-
skim Turnieju Klasyfikacyjnym Ju-
niorów Młodszych, Juniorów i Senio-
rów w Łucznictwie – edycja w Głu-
chołazach, w trudnych warunkach at-
mosferycznych Mateusz Porębski 
zdobył: 297 pkt. (odl. 70 m) + 293 pkt. 
(odl. 60 m) + 301 pkt. (odl. 50 m) + 
331 pkt. (odl. 30 m), co w sumie dało 
1222 pkt. i przełożyło się na drugie 
miejsce w ostatecznej klasyfikacji za-
wodów. Szymon Porębski uzyskał 
277 pkt. (odl. 70 m) + 301 pkt. (odl. 
60 m) + 271 pkt. (odl. 50 m) + 310 
pkt. (odl. 30 m) = 1159 pkt., dzięki 
którym w ostatecznej klasyfikacji za-
wodów uplasował się na dobrej, piątej 
pozycji. Seweryn Gandor otrzymał 
267 pkt. (odl. 70 m – nowy rekord ży-
ciowy) + 258 pkt. (odl. 60 m) + 218 
pkt. (odl. 50 m) + 283 pkt. (odl. 30 m), 
czyli łącznie 1026 pkt., klasyfikujące 
go pod koniec pierwszej dziesiątki.
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W niedzielę (18.05.) w Piekarach 
Śląskich odbyła się czwarta edycja 
turnieju „Niebieski Bajtel”. W roz-
grywkach udział wzięło osiem dru-
żyn: Brzozowice-Kamień, Brzeziny 
Śląskie, Dąbrówka Wielka, Kozłowa 
Góra, Manhattan, Nakło Śląskie, MKS 
Pogoń Ruda Śląska i Śląsk Święto-
chłowice. Rudzianie znaleźli się 
w grupie B. Najpierw bezbramkowo 
zremisowali oni z Dąbrówką Wielką, 
a następnie wygrali z Kozłową Górą 
i Manhattanem. Pogoń, mając na kon-

Pogoń Ruda Śląska najlepsza!
Piłka�nożna�

cie siedem punktów, zajęła pierwsze 
miejsce w swojej grupie. W półfinale 
rudzianie wynikiem 3:1 pokonali 
Śląsk Świętochłowice, a w finale po-
nownie ich wyższość musiał uznać 
Manhattan. Reprezentanci Pogoni 
zgarnęli także wyróżnienia indywidu-
alne. Najlepszym bramkarzem wybra-
no Jakuba Ulfika, królem strzelców 
z sześcioma trafieniami został nato-
miast Aleksander Skrobek. Trzon ze-
społu stanowili chłopcy z klasy spor-
towej Szkoły Podstawowej nr 1.

Bezbramkowo zremisował z Pogo-
nią Imielin na wyjeździe w sobotę 
(17.05.) Wawel Wirek. 

W pierwszej części spotkania do 
lepszych sytuacji podbramkowych 
dochodzili gospodarze. Zagrożenie 
stwarzali oni głównie wykorzystując 
stałe fragmenty i chociaż kilkukrotnie 
sprawiali, że pod bramką Wawelu by-
ło gorąco, to gola nie zdobyli. Dla 
Wawelu bramkę zdobyć mógł D. 
Majnusz, który znalazł się w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem, ale jej nie 

wykorzystał. W drugiej części spo-
tkania to Wawel wypracowywał sobie 
więcej sytuacji podbramkowych. 
Szwankowała jednak skuteczność i ru-
dzianie bramki nie zdobyli, a spotka-
nie zakończyło się podziałem punk-
tów.
Pogoń Imielin – Wawel Wirek 0:0

Wawel Wirek: Gawlik – Jaromin, 
Pyc, K. Kałużny, D. Majnusz, Pię-
toń, G. Kałużny, Cholewa, Ostrow-
ski, Rutkowski, Zuga.

Trener: Jarosław Zajdel

Remis z Pogonią
Piłka�nożna�–�liga�okręgowa�–�grupa�II

Foto:  Daniel Sobociński



Piłka nożna

11-latkowie o Puchar Prezydent

Mimo deszczowej aury młodzi piłkarze dzielnie walczyli o zwycięstwo. 

16 drużyn walczyło w sobotę 
(17.05.) w zorganizowanym już po 
raz 11. Turnieju 11-latków o Puchar 
Prezydent Miasta Ruda Śląska. Roz-

grywki odbywały się na boisku MO-
SiR-u w Nowym Bytomiu.

– Dzisiaj należy być pełnym po-
dziwu dla zaangażowania zawodni-

SPORT Wiadomości Rudzkie 21.05.2014 23

REKLAMA

RE
KL

A
M

A
re

kl
am

a@
w

ia
do

m
os

ci
ru

dz
ki

e.
pl

Moskwa w dwunastce
Trener reprezentacji Polski kobiet w siatkówce – 

Piotr Makowski ogłosił listę 12 zawodniczek, które zo-
stały powołane na pierwszy Turniej Kwalifikacyjny do 
Mistrzostw Europy 2015. Wśród powołanych zawodni-
czek znalazła się wychowanka KPKS-u Halemba – 
Kornelia Moskwa. Wybór trenera reprezentacji można 
uznać za dobry – Polki bowiem turniej w Lugano za-
kończyły kompletem zwycięstw. Najpierw bez proble-
mów pokonały Szwajcarię 3:0. W sobotę (17.05.) po 
zaciętym pojedynku pokonały w tie-breaku Ukrainę. 
W niedzielę (18.05.) natomiast w trzech setach rozpra-
wiły sie z Łotwą. Drugi turniej kwalifikacyjny rozpocz-
nie się w najbliższy piątek, 23 maja, w Bydgoszczy.

Stępień na MŚ sztafet
Angelika Stępień, wychowanka rudzkiego klubu 

lekkoatletycznego TL Pogoń Ruda Śląska, która 
obecnie reprezentuje barwy AZS AWF Wrocław, zna-
lazła się w 25-osobowym składzie reprezentacji Pol-
ski, który wystąpi w pierwszej edycji mistrzostw 
świata w biegach sztafetowych w Nassau na Baha-
mach. Impreza odbędzie się 24-25 maja, a Angelika 
wystąpi w sztafecie 4x100 m kobiet. Trzymamy kciu-
ki za rudziankę!

Silesian Football Night 2014
Już 7 czerwca (sobota) odbędzie się trzecia edycja 

Silesian Football Night, czyli wielkie piłkarskie wyda-
rzenie wspomagane przez występu artystyczne, poka-
zy tańca oraz profesjonalnego dj-a. Warto wspomnieć, 
że pierwsza edycja tej imprezy zdobyła drugie miejsce 
w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie na najlepszy 
turniej przeprowadzony na Orliku w roku 2012! Dru-
żyny chętne do udziału w zawodach zobowiązane są 
do wypełniania formularza zgłoszeniowego, który 
znajduje się na stronie www. mosir.rsl.pl oraz dostar-
czenie go do siedziby MOSiR Ruda Śląska przy ul. 
Hallera 14a. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja. 
W turnieju maksymalnie może wziąć udział 12 drużyn. 
Rozgrywki w tym roku prowadzone będą na wzór mi-
strzostw świata. Decyduje kolejność zgłoszeń! Wpiso-
we wynosi 50 złotych od drużyny. Wszystkie drużyny 
proszone są o zapoznanie się z regulaminem dostęp-
nym u organizatora.

ków, którzy walczą przede wszystkim 
z pogodą i ze swoimi słabościami. 
Każdy z nich otrzyma medal, a każ-
da drużyna puchar. Ponadto w każ-
dej drużynie wybierany jest najlep-
szy zawodnik. Tej oceny dokonuje 
trener. Organizatorzy natomiast wy-
różnią najlepszego zawodnika, 
bramkarza i króla strzelców turnie-
ju – mówił Arkadiusz Grzywaczew-
ski, prezes Stowarzyszenia Rekre-
acyjno-Sportowego Gwiazda, które 
zorganizowało imprezę. – Turniej 
stanowi dopełnienie rozgrywek ligo-
wych, a dzięki niemu zawodnicy ma-
ją okazję sprawdzić się i rozwijać 
swoje umiejętności – dodał.

Trofeum pozostało w Rudzie Ślą-
skiej i trafiło do zespołu Gwiazdy, 
który w finale pokonał drużynę Wy-
zwolenia Chorzów 2:0. Do zawod-
nika Gwiazdy powędrował tytuł 

najlepszego zawodnika turnieju – 
tym wyróżnieniem uhonorowano 
Jakuba Widucha. Indywidualne wy-
różnienia powędrowały także do 
Mateusza Warchoła z Wyzwolenia 
Chrorzów, który został najlepszym 
bramkarzem turnieju a także do 
Szymona Paździora z Tarnowiczan-
ki Tarnowice, który wywalczył tytuł 
króla strzelców.

Klasyfikacja końcowa turnieju: 
1. Gwiazda 1 Ruda Śląska, 2. Wy-
zwolenie Chorzów, 3. Tarnowiczan-
ka Tarnowice, 4. Promotor Zabrze, 
5. Junosport Stara Lubovna, 6. 
Grunwald Ruda Śląska, 7. Grębało-
wianka Kraków, 8. Rekord Bielsko-
Biała, 9. Orlik Ruda Śląska, 10. Sla-
via Ruda Śląska, 11. Pogoń 1 Ruda 
Śląska, 12. Wawel Wirek, 13. Gwiaz-
da 2004, 14. Urania, 15. Gwiazda 2, 
16. Pogoń 2 Ruda Śląska.

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

Sportowy rozkład jazdy:
Piłka nożna – IV liga – grupa I

21 maja, środa, godz. 18.00 Sarmacja Będzin – Slavia Ruda Śląska
24 maja, sobota, godz. 17.00  

Wyzwolenie Chorzów – Grunwald Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

24 maja, sobota, godz. 17.00 Piast Bieruń – Urania Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

24 maja, sobota, godz. 17.00 Wawel Wirek – Przemsza Siewierz
24 maja, sobota, godz. 17.00  

Strażak Mierzęcice – Jastrząb Bielszowice

Rugby – II liga
25 maja, niedziela, godz. 14.00  

– Bytom Karb, ul. Worpie 18 – IGLOO Rugby Ruda Śl.  
– RC Legia Warszawa – mecz o mistrzostwo II ligi

Dart
23 maja, piątek, godz. 17.00 – restauracja Parkowa – Otwarte 
Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Dart’s – turniej bezwrzutowy  
rozgrywany systemem 501 K.O – zapisy w dniu imprezy  
do godziny 16.45 lub pod numerem telefonu 501-478-897

Siatkówka

Festiwalowe zmagania

W turnieju dwójek i trójek siatkarskich udział wzięło 60 zawodniczek. 

Trzy dni trwało siatkarskie święto 
w Rudzie Śląskiej. W czwartek (15.05.) 
ruszył organizowany już od 2008 roku 
„Młodzieżowy Festiwal Siatkówki – 
Ruda Śląska 2014”. Impreza zakoń-
czyła się w niedzielę (18.05.).

– Dla tych dziewczynek wszelka 
forma rywalizacji z zawodniczkami 
spoza klasy czy też szkoły to okazja 
do tego, by sprawdzić swoje umiejęt-
ności czy też porównać ile im braku-
je, by móc rywalizować na arenie 

województwa czy miasta – tłumaczył 
Marcin Widera, II trener reprezenta-
cji Polski kadetek.

Trwające trzy dni rozgrywki pro-
wadzone były na hali MOSiR-u w Ha-
lembie. W czwartek odbył się inau-
guracyjny turniej „czwórek” siatkar-
skich. W sumie rywalizowało ze sobą 
11 drużyn – najlepszą z nich okazała 
się być SP nr 24, która zajęła wszyst-
kie kolejne stopnie podium.

W piątek natomiast rywalizowały 
dwójki i trójki siatkarskie. W turnieju 
dwójek rywalizowało 12 zespołów.

– Z miejscem na podium może być 
różnie, dlatego najważniejsza jest 
dzisiaj dobra zabawa – mówiła Mar-
tyna Sikora z SP nr 24.

To właśnie jedna z drużyn wysta-
wionych przez tę szkołę stanęła na 
najwyższym stopniu podium. Na 
drugim i trzecim miejscu uplasowały 
się reprezentantki SP nr 4.

W turnieju trójek udział wzięło 10 
zespołów, z których najlepszy oka-
zał się zespół SP Oxford Bielsko. 
Pozostałe miejsca na podium zajęły 
znów reprezentantki SP nr 24.

W ostatni dzień festiwalu rywali-
zowały młodziczki i kadetki. Wśród 
młodziczek zespół KPKS-u Halem-
ba zasłużenie zajął pierwsze miej-
sce, oddając tylko jednego seta So-
kołowi Katowice, który zajął trze-
cie miejsce zaraz za drużyną  
Mikrusa Katowice. Tytuł MVP  
w rudzkim zespole otrzymała Ali-
cja Spodzieja. Wśród kadetek  
najlepsze okazały się zawodniczki 
Mikrusa Katowice. Reprezentantki 
KPKS-u Halemba ostatecznie wy-
walczyły drugie miejsce, wygry-
wając z Łaziskami 2:0 i z Zabrzem 
2:1. Najlepszą z rudzianek w tej 
kategorii wiekowej uznano Martę 
Komorowską.
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