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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
OGŁOSZENIE

Kolejna kadencja, a wraz z nią  
– kolejne spotkania

Dotychczas spotkania odbyły się w Kochłowicach i Bykowinie.
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W tym miesiącu zaplanowano dziewięć spotkań mieszkańców z prezydent miasta. Tym samym rozpoczęła się ósma, a w tej kadencji – pierwsza 
tura wizyt Grażyny Dziedzic w poszczególnych dzielnicach. Na początek prezydent spotkała się z mieszkańcami Bykowiny oraz Kochłowic. Rudzianie 
dopytywali o inwestycje w ich małych Ojczyznach oraz zgłaszali problemy, którymi warto się zająć.

Tradycyjnie już spotkania w poszczególnych 
dzielnicach rozpoczynają się od przedstawienia 

mieszkańcom najważniejszych inwestycji 
w ich miejscu zamieszkania. To także okazja 

do tego, by władze miasta oraz urzędnicy 
i służby porządkowe dowiedzieli się, z jakimi 

problemami na co dzień borykają się rudzianie.

Prezydent Miasta  
Ruda Śląska

Grażyna Dziedzic
zaprasza 

mieszkańców na  
spotkania, które  

odbędą się:

15 kwietnia, środa,  
godz. 17.00 

– Nowy Bytom i Chebzie, 
Gimnazjum nr 11,  
ul. Ratowników 15

20 kwietnia, poniedziałek,  
godz. 17.00  
– Halemba,  

Gimnazjum nr 9,  
ul. Zamenhofa 12

22 kwietnia, środa,  
godz. 17.00  
– Halemba,  

Gimnazjum nr 8,  
ul. ks. Lexa 14

27 kwietnia, poniedziałek,  
godz. 17.00  

– Godula i Orzegów,  
Szkoła Podstawowa nr 36,  

ul. Bytomska 45

29 kwietnia, środa,  
godz. 17.00  

– Bielszowice,  
Dom Kultury,  

ul. Kokota 170

30 kwietnia, czwartek,  
godz. 17.00  

– Ruda,  
Młodzieżowy Dom Kultury,  

ul. Janasa 28

Kolejna kadencja i kolejna seria spo-
tkań. Tak rozpoczął się kwiecień. Równo 
tydzień temu (8.04.) mieszkańcy Kochło-
wic dyskutowali z prezydent Grażyną 
Dziedzic w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 3. Tradycyjnie spotkanie roz-
poczęło się od wymienienia głównych 
inwestycji w mieście. Jednak kochłowi-
czan najbardziej interesowały te najbliż-
sze ich miejsca zamieszkania. W dzielni-
cy Kochłowice przede wszystkim wyre-
montowane zostanie Przedszkole nr 32 
przy ul. Tunkla 96. Do zrealizowania są 
także: termomodernizacja Przedszkola  
nr 42, budowa i remonty chodników, 
a ponadto przebudowa kanalizacji desz-
czowej, zbudowanie kolejnego fragmen-
tu ścieżki rowerowej, czy remont części  
ul. Radoszowskiej. Natomiast w ramach 
budżetu obywatelskiego rozbudowany 
zostanie plac zabaw na plantach kochło-
wickich.

– W planach miasta jest prostowanie 
budynku Szkoły Podstawowej nr 20. 
Chciałabym wiedzieć, na kiedy jest to 
przewidziane i co z uczniami, którzy w tym 
czasie będą musieli się uczyć? – pytała 
jedna z mieszkanek. – Szkoła będzie pro-
stowana jeszcze w tym roku, ponieważ bu-
dynek zagraża dzieciom. Wszyscy pod-
opieczni tej placówki znajdą miejsce w in-
nych szkołach i przedszkolach. Zajęcia 
mają także odbywać się w salkach kate-
chetycznych przy parafii. Prostowanie ma 
trwać do 3 miesięcy – tłumaczyła prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

Rudzianie pytali także o remont drogi 
na ul. Tunkla i związanych z tym korków. 
Jednak, jak tłumaczył Mariusz Pol z Wy-
działu Dróg i Mostów, specjalnie zapro-

jektowana sygnalizacja świetlna jest naj-
lepszym rozwiązaniem w tym wypadku.

Z kolei temat budowy cmentarza w By-
kowinie był jednym z dominujących pod-
czas spotkania prezydent Grażyny Dziedzic 
z mieszkańcami tej dzielnicy. – Jesteśmy po 
dialogu technicznym. Jest koncepcja, ale 
zrobiono odwierty i okazało się, że jest tam 
woda i nie może być cmentarza z wykopy-
wanymi grobami, a co najwyżej kolumba-
rium. Analiza pokazała też, że mamy w mie-
ście wystarczającą liczbę miejsc pochówku 
– wyjaśniała prezydent Dziedzic.

Mieszkańcy zgłosili również zapotrze-
bowanie na budowę dodatkowego przej-
ścia dla pieszych przy ul. Gwareckiej 
w pobliżu administracji Rudzkiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. – Znajdujące się 
tam przejścia są zbyt oddalone od siebie, 
tymczasem do administracji sporo star-

szych osób chodzi płacić czynsz – argu-
mentowali mieszkańcy. 

Z kolei mieszkanka tzw. Osiedla Kró-
lów mówiła o zbyt małej liczbie miejsc 
parkingowych. – W tym roku opracujemy 
dokumentację na parking przy ul. Chro-
brego. Realizacja nastąpi najprawdopo-
dobniej w przyszłym roku – mówiła Rena-
ta Krusz, zastępca naczelnika Wydziału 
Dróg i Mostów UM. 

Podobna dokumentacja opracowana 
zostanie dla parkingu 
przy ul. Gwareckiej 31 
oraz modernizacji ul. 
Górnośląskiej. Nie za-
brakło również infor-
macji na temat tego, 
co w tym roku zrobio-
ne zostanie w dzielni-
cy. W ramach budżetu 

obywatelskiego oprócz trasy rowerowej 
w rejonie ul. Zgrzebnioka powstanie Stre-
fa Aktywności Rodzinnej. Z kolei Miej-
skie Przedszkole nr 47 będzie włączone 
do programu zarządzania energią w ra-
mach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Natomiast filia nr 21 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej zostanie zmodernizowana, 
a dokumentacja takich inwestycji zostanie 
przygotowana dla Przedszkoli nr 31 i 43. 
Na koniec jeden z mieszkańców, pan Ma-
teusz, przypomniał o ankiecie, którą gru-
pa inicjatorów przeprowadziła na portalu 
społecznościowym Facebookw w spra-
wie wybudowania boiska Orlik na miej-
scu po byłym basenie. Prezydent Dzie-
dzic zapowiedziała, że wkrótce spotka 
się w tej sprawie z grupą zainteresowa-
nych osób. 

Joanna Oreł, Magdalena Szewczyk
REKLAMA
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AKCJA CHARYTATYWNA

Zbudujmy razem „chiński” mur pomocy

REKLAMA

Bracia potrzebują naszego wsparcia.
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Maciek i Piotrek to bliźniacy, któ-
rym mimo tego, że mają zaledwie 
trzy latka, ducha walki mogłaby po-
zazdrościć niejedna dorosła osoba. To 
bezcenna cecha u braci, którzy każde-
go dnia muszą stawić czoła encefalo-
patii niedotleniowo-niedokrwiennej, 
czyli chorobie, która wiąże się z czę-
ściowym uszkodzeniem mózgu. Nasi 
bohaterowie nie poddają się jednak. 
A my możemy pomóc im w tej wal-
ce. 

– Synowie znajdują się pod stałą 
opieką wielu specjalistów, są inten-
sywnie i wszechstronnie rehabilitowa-
ni. Na szczęście, wraz z żoną, dostrze-
gamy u nich małe postępy, a każdy 
taki krok naprzód jest dla nas na wagę 
złota – podkreśla Robert Giermano-
wicz, ojciec chłopców. 

Wspomniana poprawa wiąże się 
jednak z tym, że na dalsze leczenie 
chłopców potrzeba coraz więcej pie-
niędzy. I tutaj właśnie przychodzi mo-

ment, w którym możemy po raz kolej-
ny dać znać o ofiarności naszych serc. 
W najbliższy weekend, a konkretnie 
w niedzielę, 19 kwietnia, w lokalu Tu-
LisMaNore przy rynku w Nowym 
Bytomiu odbędzie się wyjątkowe spo-
tkanie z chińską kulturą, z którego 
dochód będzie w całości przeznaczo-
ny na rehabilitację Maćka i Piotrka. 

Wystarczy kupić cegiełkę, by po-
móc w leczeniu chłopców, a przy oka-
zji rozsmakować się w chińskich sma-

kołykach. Ponadto uczestnicy spotka-
nia będą mogli nauczyć się witać, że-
gnać i pozdrawiać zgodnie z obycza-
jami panującymi w Chinach, a także 
zaznajomić się z kaligrafią oraz po-
znać bliżej chińską kulturę. Niedziel-
ne wydarzenie zostanie podzielone na 
dwie kategorie wiekowe: dzieci do lat 
siedmiu są zaproszone na godzinę 11, 
a osoby starsze, młodzież oraz dorośli 
– na 12.30. 

 Dominika Kubizna 
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Czy jest szansa  | B����������

dla przyszpitalnego parku? 

W parku przede wszystkim brakuje ławek.

– W ostatnim czasie dosyć często bywa-
łem pacjentem szpitala. Kiedy pojawia się 
ładniejsza pogoda, szczególnie wiosną i la-
tem, aż prosi się o to, by wyjść na zewnątrz 
na przechadzkę. Niestety park przy szpitalu 
jest zaniedbany, brakuje także ławeczek, na 
których można by przysiąść – zgłosił nam 
problem pan Jan, mieszkaniec Rudy Ślą-
skiej.

W tej sprawie postanowiliśmy zainter-
weniować w Urzędzie Miasta. To właśnie 
gmina jest odpowiedzialna za najważniej-
szą część parku.

– Zgodnie z posiadaną informacją teren 
zieleni parkowej znajduje się częściowo 
w zarządzie Szpitala Miejskiego z siedzibą 
przy ul. Wincentego Lipa 2. Natomiast czę-

ściowo jego utrzymanie leży w gestii gminy. 
Część należąca do gminy usytuowana jest 
za budynkami szpitala od strony ul. Ignace-
go Paderewskiego – deklaruje Ewa Wyci-
ślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska.

– W najbliższym czasie gmina nie planu-
je renowacji parku. Obecnie 
wykonywane są prace porząd-
kowe mające na celu wygra-
bienie liści i innych nieczysto-
ści na terenie będącym w utrzy-
maniu przez gminę. Ponadto 
do końca kwietnia tego roku 
zostaną ustawione cztery ławki 
– dodaje naczelnik.

Magdalena Szewczyk

Filia Szpitala Miejskiego w Bielszowicach znajduje się w do-
godnym miejscu, wśród zieleni i drzew. Jednak wielu pacjen-
tów, którzy chętnie pospacerowaliby po świeżym powietrzu, 
jest zniechęconych. Problem dotyczy zaniedbanego, przyszpi-
talnego parku, który pomimo dużego potencjału, z roku na 
rok niszczeje.

– Czas w końcu coś z tym zrobić, bo 
porzucony samochód od kilku lat stoi na 
naszym parkingu – zgłosił Edward Go-
łąbek, mieszkaniec ulicy Modrzejew-
skiej. – Niedawno młodzież zaczęła so-
bie urządzać w nim libacje – wyjaśnił.

Sprawa porzuconego auta jest dobrze 
znana rudzkim strażnikom. – Dotych-
czas jednak nie mogliśmy ustalić, do 
kogo należy porzucony samochód marki 
oltcit, ponieważ po pierwsze nie posia-
da on tablic rejestracyjnych, ani nakle-
jek kontrolnych, a po drugie – pojazd 
znajduje się poza drogą publiczną, czyli 
na działce nienależącej do miasta – tłu-

maczył nam niedawno Tomasz Parzon-
ka, rzecznik prasowy Straży Miejskiej 
w Rudzie Śląskiej.

Zgodnie z prawem, w takiej sytuacji 
strażnicy nie mogli więc na własną rękę 
zholować auta, na którym coraz bar-
dziej widać ząb czasu. – Pojazd był po-
zamykany, więc nie mieliśmy podstaw 
prawnych, aby go otworzyć bez zgody 
właściciela – wyjaśnia Tomasz Parzon-
ka.

Paradoksalnie w całej sprawie „po-
mogli”... wandale, którzy wybili szybę 
w samochodzie. – Dzięki temu postępo-
wanie ruszyło z miejsca. Strażnicy zna-

Mieszkańcy ulicy Modrzejewskiej 8 w Goduli już nawet nie pamiętają od jak dawna na ich parkingu stał porzucony 
samochód. Strażnicy miejscy dotychczas mieli jednak problem z ustaleniem właściciela pojazdu. Teraz sprawa nabrała 
rozpędu.

leźli w samochodzie pewne dokumenty, 
które niezwłocznie wysłaliśmy do Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów i Kierow-
ców, co pomogło w ustaleniu właścicie-
la pojazdu – mówi Parzonka.

Z racji tego, że bytomianin, który po-
rzucił w Goduli samochód, a który zo-
stał zobligowany do jego usunięcia, nie 
zrobił nic w jego sprawie, w ubiegłym 
tygodniu pojazd, a raczej jego wrak, zo-
stał odholowany na parking strzeżony. 
– Jeżeli właściciel pojazdu nie usunie 
samochodu w ciągu sześciu miesięcy, 
przejdzie on na własność miasta – wyja-
śnia Tomasz Parzonka. Joanna Oreł Wrak na osiedlu w Goduli straszył przez kilka lat.

Choć w najbliższym czasie plany nie 
obejmują renowacji parku, miasto 
na wiosnę zadba o porządek w tym 
miejscu. Dodatkowo przy dróżkach 
postawione zostaną ławeczki. Być 
może będzie to pierwszy krok do 

upiększenia parku.

Przyjechał do Rudy Śląskiej. | GODULA

„Zapomniał” odebrać samochód
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

REKLAMA
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Halemba

Na Solidarności mają  
drogę usłaną... dziurami

Zdjęcia drogi otrzymaliśmy od naszego Czytelnika.

Niby ulica Solidarności, ale powodów do jej braku z zarządcą dróg nie brakuje. 
Konkretnie chodzi o stan fragmentu jezdni od pętli autobusowej w kierunku garaży, 
które to znajdują się na końcu ul. Solidarności w Halembie. Mieszkańcy sygnalizują, 
że z powodu dziur wielkich jak bunclok podróż samochodem 
przypomina w tym miejscu slalom gigant, a z powodu zalań 
spacer staje się koszmarem. Urzędnicy wyjaśniają, że 
problem został już częściowo rozwiązany, a stan drogi 
uporządkowano. Na tym jednak nie koniec dobrych 
wiadomości.
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w Rudzie Śląskiej
ul. Niedurnego 55
pon.-pt. 9.00-17.00.

– Degradacja drogi nastąpiła 
w znacznym stopniu podczas likwida-
cji kilka lat temu dawnej oczyszczalni 
ścieków w tym rejonie i od tego czasu 
coraz bardziej postępuje. W drodze 
znajdują się liczne ubytki, a usytuowa-
ne cztery wpusty uliczne niedostatecz-
nie odprowadzają wodę – opisuje Da-
niel Maciaszek, mieszkaniec Halem-
by. – Podczas opadów cała woda spły-
wa w dół ulicy i zatrzymuje się na niej. 
W połączeniu 
z licznymi dziura-
mi sprawia to, że 
dostanie się do 
garaży samocho-
dem czy pieszo 
jest utrudnione, 
a codziennie ko-
rzysta z tej drogi 
wiele osób – do-
daje rudzianin.

REKLAMA
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Mieszkańcy ulicy Solidarności w Halembie 
narzekają na stan drogi w okolicach 

garaży. Chodzi o dziury, z powodu których 
jazda samochodem lub spacer stają 
się koszmarem. Na szczęście jednak 

niedawno drogę połatano. Teraz jeszcze 
trzeba uporządkować stan kanalizacji. 

Zajmie się tym PWiK.

Mieszkańcy zgłaszają także, 
że w przeszłości droga była re-
montowana, ale na niewiele się to 
zdało. – Wprawdzie co jakiś czas 
pojedyncze dziury były doraźnie ła-
tane, jednak nieskutecznie. Ok. 2 lat 
temu drogowcy na początku tego od-
cinka wykonali nacięcia asfaltu (co 
wskazywało na przygotowanie do 
wymiany fragmentów nawierzchni), 
lecz na tym prace zakończono, a na-

cięta nawierzchnia jeszcze bardziej 
się wykruszyła – tłumaczy pan Da-
niel.

Nic więc dziwnego, że w związku 
z pojawieniem się zapowiedzi przy-
gotowania dokumentacji projekto-
wej dla kanalizacji deszczowej przy 
ulicach Solidarności, Energetyków, 
Międzyblokowej i Zamenhofa w Ha-
lembie, mieszkańcy dzielnicy zain-
teresowali się, czy dzięki temu ich 
drogowy problem zostanie rozwią-
zany. – Pojawia się pytanie, czy 
w związku z planowaną kanalizacją 

deszczową na ul. Solidarności Urząd 
Miasta planuje objąć pracami rów-
nież ten odcinek ulicy? – zastanawia-
ją się mieszkańcy ulicy.

Inwestycją tą zajmuje się PWiK. 
– Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej jako 
zarządca sieci kanalizacji deszczo-
wej oraz wpustów ulicznych infor-
muje, że projekt przebudowy kanali-
zacji deszczowej w ulicy Solidarno-
ści obejmuje przebudowę istniejące-
go odwodnienia jezdni w rejonie ga-
raży oraz wykonanie remontu na-

wierzchni jezdni drogi wewnętrznej 
na odcinku od pętli autobusowej do 
zjazdu pomiędzy szóstym a siódmym 
rzędem garaży – obiecuje Łukasz 
Poterejko, kierownik Działu Tech-
niczno-Inwestycyjnego PWiK w Ru-
dzie Śląskiej.

Także miasto, do którego należy 
odcinek drogi dojazdowej do kom-
pleksu garaży, zajęło się już proble-
mem, a drogowcy na zlecenie urzęd-
ników uzupełnili ubytki w drodze 
asfaltem.

Joanna Oreł
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Baran – Tydzień 
sprzyja planowaniu 
i porządkowaniu 

wszelkich spraw. Twoja kariera 
może nabrać teraz tempa, a życie 
uczuciowe rozbudzi się na nowo.

Byk – Śmiało mo-
żesz wybrać się na 
duże zakupy, gdyż 

gwiazdy sprzyjają Ci w znajdo-
waniu handlowych okazji i prze-
cen. Będziesz bardziej rozmow-
ny i towarzyski, możesz liczyć 
na długie dyskusje.

Bliźnięta – Zwrócisz 
teraz swoją uwagę 
na sprawy pieniędzy 

i oszczędzania. W sprawach 
uczuciowych bądź uparty, a po-
stawisz w końcu na swoim. Mo-
żesz zdobyć ważne informacje.

Rak – Wykorzystaj 
swój urok osobisty, 
by zakończyć kon-

fl ikty. Możesz teraz poznać cie-
kawą osobę lub otrzymać nie-
zwykłą propozycję. Bądź otwar-
ty na to, co przyniesie los.

Lew – Mogą Cię 
teraz spotkać nie-
oczekiwane wyda-

rzenia. Poczujesz przypływ sił 
życiowych, a gwiazdy zapewnią 
Ci powodzenie w sprawach za-
wodowych i w miłości.

Panna – Będziesz 
spostrzegawcza i do-
ciekliwa. Zwierzenia 

znajomych dadzą Ci wiele do 
myślenia. Pamiętaj, by nie zdra-
dzać tajemnic innych. Swoje 
przypuszczenia zostaw tylko dla 
siebie.

Waga – Pamiętaj 
o tym, że nie 
wszystkie sprawy, 

które dotyczą uczuć, da się lo-
gicznie wytłumaczyć, dlatego 
nie snuj intryg i zaufaj swemu 
partnerowi. W sprawach zawo-
dowych możesz liczyć na 
wsparcie znajomych.

Skorpion – Przed 
Tobą spokojniejszy 
tydzień, a wszelkie 

sprawy będą układać się po 
Twojej myśli. Możesz teraz 
odkryć w sobie twórcze pasje, 
które pochłoną cały Twój wol-
ny czas.

Strzelec – Możesz 
nagle dostrzec, że 
jeszcze coś nie zo-

stało załatwione do końca. 
Nie marudź i nie denerwuj się 
na zapas, bo popsujesz wszyst-
kim humor. Zaufaj intuicji, 
ona Cię słusznie pokieruje.

Koziorożec – Gwiaz-
dy sprawią że nie 
pozwolisz sobie na 

bycie biernym i na siedzenie 
z założonymi rękami. Bę-
dziesz działał i pomagał in-
nym. Pamiętaj w tym wszyst-
kim też o sobie.

Wodnik – 
W związku uczu-
ciowym nie wpro-

wadzaj gwałtownych zmian, 
nawet jeśli Ci się w nim coś 
nie podoba. W fi nansach 
i sprawach zawodowych cze-
ka Cię dobra passa.

Ryby – Za wszelką 
cenę zechcesz zre-
alizować swoje po-

mysły, dzięki czemu pójdziesz 
ostro do przodu. Będziesz peł-
na energii i pasji do wszyst-
kiego. To dobry czas.

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

1 2 3 4 5 6 7

1

8

9

6

10 11

9

12

3

13 14

15 16 17 18 19

12

20

2

21 22 23 24

25

4

26 27

28

7

29

10

30 31

32

33 34 35 36 37

5 8

38

39 40

11

41

42 43 44

45

46 47

Poziomo: 1 – bania, 2 – rodz. kilofa, 8 – 
infl acyjna zmora, 9 – posag, 11 – dowódca 
Kozaków, 12 – odwał, 15 – waleń, 17 – nie-
żyt nosa, 20 – imię żeńskie, 21 – frywolny 
taniec, 24 – zwój, 25 – horda, stado wilków, 
28 – symbol władzy królewskiej, 29 – imita-
cja, 32 – kamień szlachetny, 33 – wrota, 36 
– gat. pszenicy, 39 – wąż dusiciel, 42 – odm. 
węgla kamiennego, 43 – część jelita grubego, 
45 – gat. zboża, 46 – afr. bęben, 47 – weksel 
ciągniony. 

Pionowo: 1 – kobierzec, 2 – mit. słow. bo-
gini wiosny, 3 – elektroda dodatnia, 4 – hał-
da, 5 – muł, szlam, 6 – uroda, 7 – okazała 
galera, 10 – gryzoń z chomikowatych, 13 – 
pojedyncze uderzenie w dzwon okrętowy, 14 
– konopie manilskie, 16 – gat. papugi, 17 – 
jubilerska miara, 18 – znak w postaci węży-
ka, 19 – tura, 21 – turecka pieczeń z jagnię-
cia, 22 – fi ltr organizmu, 23 – sole lub estry 
kwasu azotowego, 26 – osiem kart jednego 
koloru, 27 – mit. gr. dowódca Argonautów, 
30 – jez. w Chinach, 31 – rumieniec, 34 – 
wałek, szpula, 35 – jeden z przywódców re-
wolucji francuskiej, 37 – „ptasi chwast”, 38 
– mara, widmo, 40 – cząstka materii, 41 – stan w USA, 44 – 
gat. wierzby.

Hasło krzyżówki nr 13 brzmiało: „Nowy serial”. Nagrodę 
otrzymuje Agata Duda, po odbiór zapraszamy do redakcji. 
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realiza-

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

cji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-
40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które 
nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurne-
go 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwią-
zania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja 
Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik

REKLAMA
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Martyna 
i Kuba 
Walczak
dzieci 
Aleksandry 
i Konrada
ur. 24.03. 
(2660 g i 51 
cm, 2205 g 
i 48,5 cm)

Igor Bussek
syn Kasi i Adriana

ur. 27.03. (3680 g i 57 cm)

Aleksandra Paulina Gawlik
córka Justyny

ur. 25.03. (2300 g i 51 cm)

Leonard Janiszewski
syn Małgorzaty i Łukasza

ur. 26.03. (3280 g i 55 cm)

Piotr Gaik
syn Joanny i Andrzeja

ur. 5.04. (2750 g i 52 cm)

Olga Sprot
córka Pauliny i Sebastiana
ur. 2.04. (3750 g i 53 cm)

Jakub Kołodziej
syn Marty i Artura

ur. 5.04. (3600 g i 59 cm)

Tymoteusz Konradowski
syn Iwony i Jacka

ur. 3.04. (2560 g i 52 cm)

Adam Sztuk
syn Moniki i Michała

ur. 3.04. (3395 g i 54 cm)

Paweł Wacławczyk
syn Anny i Piotra

ur. 4.04. (3700 g i 55 cm)

Jan Gliński
syn Agaty i Krzysztofa

ur. 27.03. (2600 g i 52 cm)

Natalia Skok
córka Ewy i Michała

ur. 27.03. (3790 g i 57 cm)

Wojtek Dyrda
syn Natalii i Krzysztofa

ur. 6.04. (4300 g i 57 cm)

Oskar Skrzyński
syn Beaty i Krzysztofa

ur. 27.03. (2450 g i 49 cm)

Lena Dorota Bochenek
córka Mileny i Daniela

ur. 28.03. (3450 g i 56 cm)

Oliwia i Filip 
Czyżowski
dzieci 
Justyny 
i Krystiana
ur. 26.03. 
(1900 g 
i 46 cm, 
1800 g 
i 45 cm)

Małgorzata Tomaszek
córka Natalii i Zbigniewa

ur. 28.03. (4500 g i 58 cm)

Zuzanna Maciaszek
córka Aleksandry i Łukasza
ur. 28.03. (2250 g i 49 cm)

Katarzyna Wróbel
córka Anny i Krzysztofa

ur. 8.04. (3860 g i 57 cm)

Kinga Janas
córka Patrycji i Daniela

ur. 7.04. (3200 g i 53 cm)

Kacper Snochowski
syn Katarzyny i Maćka

ur. 7.04. (4170 g i 58 cm)

Kacper Lomania
syn Edyty i Krzysztofa

ur. 7.04. (3350 g i 57 cm)

Liliana Wróżek
córka Justyny i Artura

ur. 8.04. (3590 g i 53 cm)

Marcelina Zaczyk
córka Magdy i Mariusza

ur. 8.04. (4000 g i 58 cm)
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INWESTYCJE

„Eneska” nie ma szczęścia.
Ale to powinno się zmienić

Pod koniec 2015 roku po ponad dwóch latach przerwy prawdopodobnie wznowiona zostanie budowa trasy N-S. Przygotowanie do inwestycji nie obyło się 
jednak bez przeszkód. Dobra informacja jest taka, że po ich „przeskoczeniu” roboty ruszą pełną parą.
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Kolejny fragmentu trasy N-S będzie 
prowadził od ul. 1 Maja do 

ul. Bielszowickiej. Następnie 
zostanie wybudowany odcinek od 

ul. Bielszowickiej do ul. Kokota wraz 
z węzłem dwupoziomowym i od ulicy 

Kokota do ulicy Bielszowickiej. 
Trasa N-S będzie kończyła się 

fragmentem od ulicy Bielszowickiej 
do autostrady A4.

SALON PIĘKNOŚCI
DLA ZWIERZĄT

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

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

umówieniu telefonicznym

Przypomnijmy, że pierwszy, niespeł-
na kilometrowy fragment „eneski” od 
ulicy 1 Maja do Drogowej Trasy Średni-
cowej został otwarty dla kierowców 
w styczniu 2013 roku. Od tego czasu 

plany inwestycyjne na dwa lata trafi ły 
do szufl ad urzędników. Teraz w końcu 
do nich wrócono. – Budowa Trasy N-S 
od DTŚ do autostrady A-4 została po-
dzielona na pięć odcinków realizacyj-

nych, z których pierwszy (od-
cinek I), łączący DTŚ z ul. 
1 Maja, został już oddany do 
użytkowania w 2013 r. Pozo-
stałe odcinki są na różnych 
etapach przygotowania do 
realizacji – mówi Adam No-
wak, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta w Rudzie Ślą-
skiej.

Pierwszy 
na liście jest 
fragment od ulicy 
1 Maja do ulicy Bukowej 
wraz z węzłem dwupoziomowym oraz 
odcinkiem ulicy Nowobukowej. Dla in-
westycji tej przygotowano  dokumenta-
cję budowlaną. – Prace na tym odcinku 
zostaną zakończone w 24 miesiące od 
dnia podpisania umowy. Ich koszt bę-
dzie uzależniony od wyłonienia najko-
rzystniejszej oferty – zapowiada Adam 
Nowak.

Zanim jednak rozpoczną się prace, 
urzędnicy muszą zakończyć postępowa-

nie przetargowe, więc budo-
wa trasy N-S zostanie wzno-
wiona w trzecim kwartale te-
go roku. Na etapie przetargu 
pojawiły się jednak pewne 
problemy. Do postępowania 
przystąpiły dwie fi rmy – Eu-
rovia Polska (oferta na kwotę 
ok. 57 mln zł) oraz Drogopol 
(oferta opiewała na ok. 50 

mln zł). Wygrała ta 

Po dwóch latach wznowiona zostanie budowa trasy N-S.

Do przetargu na budowę drugiego 
odcinka „eneski” przystąpiły dwie fi rmy 
– Eurovia Polska oraz Drogopol. Wygrała 
ta druga z uwagi na korzystniejszą ofertę. 

Eurovia uważa jednak, że Drogopol 
nie spełnił wszystkich niezbędnych 
warunków podanych w przetargu. 

Sprawa trafi ła do Krajowej Izby 
Odwoławczej. 

druga. Jednak 
przedstawiciele Euro-

vii postanowili zgłosić do Krajowej Izby 
Odwoławczej w Warszawie skargę 
w sprawie wyników przetargu. Firma 
twierdzi bowiem, że Drogopol nie wyka-
zał odpowiednich dokumentów na po-
twierdzenie tego, że ma pieniądze w wy-
sokości min. 10 mln zł lub zdolność kre-
dytową do tej kwoty. – Firma Drogopol 
została wybrana w drodze przetargu nie-
ograniczonego gdyż złożyła najkorzyst-
niejszą ofertę. W wydanym wyroku Kra-

jowa Izba Odwoławcza nakazała jedynie 
unieważnić poprzednio dokonany wybór 
oferty złożonej przez fi rmę Drogopol oraz 
powtórzyć czynności związane z bada-
niem i oceną ofert – wyjaśnia Nowak.

– Na chwilę obecną trwają te czynno-
ści. Budowa drugiego odcinka trasy 
rozpocznie się po wyłonieniu wyko-
nawcy i podpisaniu umowy – dodaje.

Jeżeli zaś chodzi o budowę kolej-
nych odcinków trasy, to trzeci z nich 

powstanie od ulicy Bukowej do ulicy 
Kokota w Bielszowicach wraz z węzłem 
dwupoziomowym. Inwestycja ta wyma-
ga jednak aktualizacji projektu budow-
lanego. Na czerwiec 2015 r. zaplanowa-
no odbiór dokumentacji i wszczęcie 
procedury przetargowej na wykonanie 
robót budowlanych. Z kolei w przypadku 
czwartego odcinka od ulicy Kokota do uli-
cy Bielszowickiej opracowana zostało 
koncepcja przebiegu drogi i wymagane 
jest opracowanie dokumentacji projekto-
wej. Dla ostatniego fragmentu – od ulicy 
Bielszowickiej do autostrady A4 – doku-
mentacja projektowa zostanie wykonana 
w okolicach maja lub czerwca 2016 roku. 
 Joanna Oreł

REKLAMA
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Głosujemy na place zabaw!
Marzeniem każdego – rodziny jak i dziecka – jest to, 

by w pobliżu domu czy mieszkania, znajdowało się ta-
kie miejsce, w którym można wspólnie z całą rodziną 
spędzić czas na świeżym powietrzu. Miejsce, gdzie 
można bawić się i cieszyć każdą chwilą. Przed taką 
właśnie szansą stoi Ruda Śląska.

Dwie lokalizacje z terenu naszego miasta biorą 
udział w konkursie „Podwórko Nivea”, w ramach któ-
rego przeprowadzane jest głosowanie na wybór miejsc 
pod budowę placów zabaw. Nivea ufunduje 40 rodzin-
nych miejsc zabaw w całej Polsce. Zgłoszenia do kon-
kursu mogła oddać każda gmina bądź spółdzielnia 
mieszkaniowa. Wśród tysiąca zgłoszeń znalazły się 
dwie lokalizacje z Rudy Śląskiej: przy ul. Tunkla 147 
w Kochłowicach oraz przy ul. Chrobrego w Bykowi-
nie. Teraz losy wysłanych zgłoszeń są w rękach inter-
nautów z Rudy Śląskiej. Wystarczy wejść na stronę 
www.nivea.pl/podworko – każda osoba może zagłoso-
wać raz dziennie z jednego adresu e-mail. Głosowanie 

odbywa się w dwóch turach – pierwsza potrwa do koń-
ca kwietnia, druga zaś przez cały maj. Myszki w dłoń 
i głosujemy!

MS

Oto projekt placu zabaw Nivei.

KOCHŁOWICE

Witajcie w naszych progach!

By dobrze przygotować się do rozpoczęcia szkolnej 
przygody, najlepiej wcześniej poznać miejsce, w któ-
rym na dobre rozpocznie się naukę. Tak właśnie zrobili 
wychowankowie czterech rudzkich przedszkoli, którzy 

podczas Dnia Otwartego odwiedzili Szkołę Podstawo-
wą nr 21 im. bp Wilhelma Pluty.

– Na przybyłych czekało wiele atrakcji, począwszy 
od powitalnego przedstawienia integracyjnego „O ry-
baku i złotej rybce”, a skończywszy na wielu propozy-
cjach warsztatowych, w których przedszkolaki mogły 
uczestniczyć wraz z naszymi uczniami – mówiła Barba-
ra Mądry, wicedyrektor SP 21. – W tych szkolnych mu-
rach stawiamy na integrację – podkreślała.

Dzieci mogły przekonać się o właściwościach fi-
zycznych lub chemicznych różnych substancji, spróbo-
wać swoich sił w origami, zmierzyć się z językiem an-
gielskim oraz wziąć udział w zajęciach logopedycz-
nych. Nauczyciele wychowania fizycznego przygoto-
wali ponadto gry i zabawy ruchowe dla dzieci. – Już 
nie możemy się doczekać, by rozpocząć naukę w szkole 
– zgodnie podsumowały dziewczynki z Przedszkola nr 
47.  DK 

Przedszkolaki odwiedziły SP nr 21.

NOWY�BYTOM

Śląsk ich oczami
Spotykają się, by spędzić wspólnie czas. W piątek 

(10.04.) przy parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu od-
było się kolejne spotkanie sekcji emerytów i rencistów 
Huty Pokój. Tym razem głównym tematem był Śląsk 
– jego historia, kultura i tradycja oraz różnorodność.

Józef Skudlik, przewodniczący Międzyzakładowej 
Komisji Związkowej NSZZ Solidarność Huty Pokój 
postarał się, aby piątkowe spotkanie było zarówno 
ciekawe, jak i merytoryczne. – Emeryci spotkają się 
dziś z Tadeuszem Puchałką, dziennikarzem Śląskiego 
Kuriera Wnet oraz Wiesławem Machnikiem. Nasi go-
ście nie tylko przedstawią historię Górnego Śląska, 
ale także wprowadzą trochę humoru – tłumaczył orga-
nizator.

Wszystko za sprawą tego, że obaj panowie są 
członkami grupy kabaretowej Kamraty ze Śląskiej 
Chaty oraz organizują tzw. śląskie kawiarenki, któ-
rych celem jest kultywowanie i promowanie śląsko-
ści. – Współpracujemy z wieloma osobistościami, któ-
re łączy miłość do Śląska. Udało nam się zorganizo-

RUDA�ŚLĄSKA

Mateusz  
walczy dalej

Niespodziewane kontuzje zakończyły ich przygodę 
w siódmej edycji programu „You Can Dance”. Jednak 
postanowili wrócić ze zdwojoną siłą. Starsi, dojrzalsi, 
bardziej doświadczeni – choć mieli zapewnione bilety 
na warsztaty, postanowili walczyć o miejsca w finale 
8. emisji „YCD”. Martyna Andrzejczak i Mateusz So-
becko znowu przyciągnęli widzów przed telewizory. 
Niestety, tylko jedno z nich zakwalifikowało się da-
lej.

– Nie ukrywam, że dostanie się do finałowej czter-
nastki (7. edycji – przyp. red.) było szokiem. Szkoda, 
że przez kontuzję tak mało tego doświadczyłem. Teraz 
chcę pokazać, że zasłużyłem na ten bilet – mówił ru-
dzianin Mateusz Sobecko podczas castingu.

Zarówno Martyna, jak i Mateusz postanowili wziąć 
udział w castingu, tak jak wszyscy uczestnicy. Okaza-
ło się, że było warto – Mateusz ze strony Agustina 
Egurroli usłyszał, że zrobił ogromny postęp. Michał 
Piróg natomiast oznajmił Martynie, że jest dojrzalsza 
i jedyne czego mu brakuje w jej występie to sceny z 
prawdziwego zdarzenia i występu live. Niestety, pod-
czas poniedziałkowego (13.04.) odcinka program 
opuściła Martyna, natomiast Mateusz warsztatami  
w Sewilli zapracował sobie na miejsce w finałowej 
czternastce.  MS

RUDA�ŚLĄSKA

Wielka pomoc dla 
małych obywateli

Rudzianie po raz kolejny mogą wykazać się swoimi 
wielkimi sercami i przystąpić do akcji „Pieluszka dla 
Maluszka”, zainicjowanej przez Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży. Co należy zrobić? Podarować pie-
luszkę! 

– W parafiach: na Kłodnicy (oraz w szkole), w Ha-
lembie 1, Bielszowicach, Nowym Bytomiu, a także na 
Wirku (kościół pw. św. Andrzeja Boboli) przeprowadza-
my akcję polegającą na zbieraniu pampersów. Zachę-
camy wszystkich do wzięcia udziału, bowiem zebrane 
artykuły wesprą domy samotnej matki, domy dziecka, 
hospicja oraz rodziny wychowujące małe dzieci w ich 
trudnej codzienności – wyjaśnia Łukasz Fenisz, czło-
nek zarządu KSM Archidiecezji Katowickiej.  

W ramach akcji „Pieluszka dla Maluszka” wystarczy 
poprosić o zgodę na zbiórkę proboszcza parafii, czy dy-
rektora szkoły, skontaktować się z biurem KSM  
(e-mail: ksm.katowice@gmail.com lub pod nr tel. 501-
277-662) i zgłosić placówkę. Następnie trzeba podać 
imię, nazwisko oraz telefon i e-mail do osoby, z którą 
będzie można się kontaktować w sprawie zbiórki, po 
czym przejść do sedna, a więc zbierać pampersy. Akcja 
będzie trwała do 30 maja, a jej finał zaplanowano na 14 
czerwca. DK

NOWY�BYTOM

Muzyczny bigos

Big Sunny Band istnieje od 4 lat.

Składający się z wielu przebojów polskich, wzboga-
cony o zagraniczne, a także doprawiony szczyptą jaz-
zu. Takiej muzycznej mieszanki mogli zakosztować 
wszyscy ci, którzy wzięli udział w piątkowym (10.04.) 
koncercie zespołu Big Sunny Band ze Szkoły Muzycz-
nej I i II stopnia, który to odbył się w Miejskim Cen-
trum Kultury. – Historia zespołu sięga 2011 roku, kiedy 
to udało mi się spełnić swoje marzenie z dzieciństwa  
i założyć swój big band – wspominał Mirosław Krause, 
dyrektor szkoły. 

Podczas koncertu „Wiosenny bigos muzyczny” oka-
zję do zaprezentowania się mieli m.in. soliści, wśród 
których znaleźli się: Joanna Kąkol, Joanna Reczyńska, 
Natalia Skorupka, Kordian Gojowy oraz najmłodszy, 
9-letni akordeonista – Jakub Karkoszka. – Wystąpię 
z utworami „Fly me to the moon” oraz „Autumn Le-
aves”, które bardzo mi się podobają – zdradził Kuba. 

Warto dodać, że piątkowy koncert był również pre-
tekstem do „ogrania się” zespołu przed kolejnym wy-
jazdem na Ogólnopolski Konkurs School & Jazz Festi-
val Lubaczów. Przypomnijmy, że w zeszłym roku Big 
Sunny Band zdobył tam dwie główne nagrody.

 DK

KOCHŁOWICE,�BYKOWINA
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Emeryci mieli ciekawych gości.
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wać spotkania, na których zrzeszamy rodowitych Ślą-
zaków, a także przyjezdnych, którzy tu zamieszkali, by 
wspólnie dyskutować na tematy związane z naszym 
regionem. Co najważniejsze, wszystko odbywa się po-
za wielką polityką – mówił Tadeusz Puchałka. MS

BIELSZOWICE

Eksplozja  
kultury i dobra

Artyści zagrali od serca.

Wyjątkowi goście, szczytny cel i dwie godziny wspa-
niałej zabawy. To najkrótszy opis czwartkowego (9.04.) 
koncertu charytatywnego organizowanego na rzecz osób 
chorujących na stwardnienie rozsiane. Na scenie biel-
szowickiego Domu Kultury wystąpili dla nich: Krzysz-
tof Respondek, Claudia i Kasia Chwołka, Duo Feniks 
oraz Emi-Band.  – Ideą koncertu było spotkanie się na-
szych członków, ale także ich bliskich przy wspólnej za-
bawie oraz pozyskanie niezbędnych środków na naszą 
działalność – mówił Czesław Skwirut, członek zarządu 
siemianowickiego Stowarzyszenia Chorych na Stward-
nienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół, na rzecz 
którego zorganizowano koncert w Bielszowicach.

Obecnie stowarzyszenie zrzesza około 300 członków 
i zajmuje się nie tylko integracją osób dotkniętych cho-
robą, ale co najważniejsze – zapewnia im rehabilitację. 
W prowadzonym przez organizację ośrodku Wichrowe 
Wzgórze dotknięci chorobą mogą skorzystać m.in. z fi-
zjoterapii, masażów oraz terapii dźwiękiem. Rozumiejąc 
ogrom potrzeb stowarzyszenia, publiczność w dniu kon-
certu prawdziwie dopisała, podobnie jak i gwiazdy. – Je-
śli tylko czas nam na to pozwala, to staramy się uczest-
niczyć w takich wydarzeniach – podkreślały Claudia 
i Kasia Chwołka.                                          DK 
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WARSZTATY�DLA�RODZIN�

Do lasu by się szło!  
Najlepiej z rodziną

Jeszcze�kilkanaście�
lat�temu�można�
było�spędzić�w�tym�
klimatycznym,�leśnym�
zakątku�wolne�chwile.�
Niestety�upływający�
czas�spowodował,�
że�ośrodek�Borówka�
popadł�w�ruinę.�Teraz�
ma�szansę�otrzymać�
drugie�życie�dzięki�
zaangażowaniu�
świętochłowickiej�
Fundacji�Rodzin�Polskich�
im.�bł.�Jana�Pawła�II�
oraz generalnemu 
remontowi.

Remont w ośrodku rozpoczął się 
pod koniec września ubiegłego roku. 
W prace zaangażowało się około 150 
osób, w tym podopieczni Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ru-
dzie Śląskiej, wolontariusze jednego 
z banków, który wsparł finansowo ini-
cjatywę, a także wolontariusze i pra-
cownicy Fundacji Rodzin Polskich 
oraz firmy ArcelorMittal. Obiekt był 

w fatalnym stanie, więc potrzebny był 
kompleksowy remont, od dachu po 
wyposażenie pomieszczeń. – Zimą 
mieliśmy małą przerwę, teraz wznowi-
liśmy remont, jednak piętro jest już 
gotowe do przyjęcia pierwszych bene-
ficjentów – podkreśla Marta Płachecka 
z Fundacji Rodzin Polskich im. bł. Ja-
na Pawła II.

Teraz przyszedł więc czas na orga-
nizację pierwszych wydarzeń w ośrod-
ku Borówka. Dzięki dofinansowaniu 
z budżetu miasta jeszcze w tym mie-
siącu rozpoczną się cykliczne warszta-
ty dla rodzin. – Program „Rodzina 
w lesie” skierowany jest do członków 
rodzin będących w kryzysie bądź chcą-
cych nabrać umiejętności radzenia 
sobie w sytuacji kryzysowej. Z warsz-

tatów mogą również skorzystać osoby 
chcące poprawić swoje umiejętności 
społeczne. Na warsztaty zapraszamy 
wyłącznie mieszkańców Rudy Śląskiej 
– tłumaczy Marta Płachecka.

Dla uczestników zorganizowane zo-
staną kolejno warsztaty: 24 kwietnia 
– „Na wagę złota – jak budować zdro-
we poczucie własnej wartości w sobie 
i naszych bliskich” (dla małżonków, 
rodziców, osób rozwiedzionych i w se-
paracji, innych członków rodzin); 16 
maja – „Jak być razem? Budowanie 
zdrowych więzi w rodzinie” (dla mał-
żonków, rodziców, narzeczonych); 13 
czerwca – „Na dobre i na złe. Rodzina 
i kryzys” (dla małżonków, rodziców, 
narzeczonych) i 20 czerwca „Doga-
dajmy się – trening umiejętności spo-

łecznych i komunika-
cyjnych – metodą dra-
my stosowanej” (dla 
małżeństw, innych 
członków rodzin).  
– Na wszystkie warsz-
taty należy zgłosić się 
telefonicznie. Udział 
w nich jest bezpłatny. 

W ramach zajęć zapewnimy także 
obiad i przerwę kawową dla uczestni-
ków – dodaje Marta Płachecka.

Dodatkowo oprócz weekendowych 
warsztatów będzie możliwość skorzy-
stania z bezpłatnych indywidualnych 

Tak ośrodek Borówka wygląda po remoncie.�Wszystkie�warsztaty�rozpoczynać�się�
będą�o�godzinie�10.�By�zapisać�się�na�
spotkania,�można�kontaktować�się�
pod�numerem�tel.�668-153-799�lub�
729-480-225.�Na�pierwsze�zajęcia�
będzie�się�można�wybrać�już�24�

kwietnia.

konsultacji z psychologiem. Odbędą 
się one w czwartki w godzinach od 13 
do 16 lub od godz. 15 do 18. Pierwsze 
konsultacje zaplanowano na 23 kwiet-
nia.

 Magdalena Szewczyk
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KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR

www.meblecomfort.pl

Ruda Śląska, ul. Sienkiewicza 4 
41-710 Ruda Śląska – Wirek
tel. 32 242 16 21

Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87
Bytom, ul. Kolejowa 1 (DH SUPERSAM – II piętro), tel. 32 281 47 01
Bytom, ul. gen. Dąbrowskiego 1, tel. 32 787 65 71

KUCHNIE NA WYMIAR Z POMIAREM U KLIENTA
Oferujemy na wymiar: kuchnie pod zabudowę, szafy, komody,

sypialnie i inne wg indywidualnego pomysłu klienta.

Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87

MEBLOŚCIANKA

1060 zł

SZAFA

950 zł

www.meblecomfort.pl

KUCHNIA

990 zł

REKLAMA

W końcu zabrali się za torowisko
Z RUDZKICH DRÓG

Huta Pokój oraz Tramwaje Śląskie w końcu rozwiążą problem torowiska przy ul. Niedurnego. Właśnie rozpoczął 
się jego remont. W ramach prac Tramwaje Śląskie podniosą nawierzchnię oraz wyprostują tory. Również Huta Pokój 
S.A. będzie miała swój wkład w remont.

Jest szansa na to, że haniebny napis 
„Za stan torowiska odpowiadają Tram-
waje Śląskie” zniknie na zawsze z ogro-
dzenia Huty Pokój. Od lat apelują o to 
m.in. kierowcy oraz pasażerowie kursu-
jący tramwajem linii nr 9. – Jazda 
z Chebzia do centrum Nowego Bytomia 
to horror. Przy Hucie Pokój S.A. tramwa-
jem tak trzęsie, że trudno jest zachować 
równowagę – mówi pani Krystyna, eme-
rytka z Goduli.

Na szczęście, w końcu Huta Pokój S.A. 
porozumiała się z Tramwajami Śląskimi 
w sprawie remontu torowiska. W związku 
z rozpoczęciem prac w ubiegły weekend 
ulica Niedurnego w Nowym Bytomiu na 
odcinku przy hucie była zamknięta dla ru-
chu. – Po tym weekendzie droga została 
otwarta. Prace są wprawdzie dalej prowa-
dzone, ale zamknięcie drogi nie będzie ko-
nieczne – mówi Jerzy Trzciński, rzecznik 
prasowy Huty Po-
kój S.A.

W weekend 11-
12 kwietnia wyko-
nano kluczowe pra-
ce. – W trakcie prac 
konieczne było za-
mknięcie ul. Nie-

durnego ze względu na podbudowę toru 
kolejowego (podniesienie o 16 cm) oraz 
zamknięcie toru dla tramwajowej linii nr 9 

– wyjaśnia Andrzej 
Zowada, rzecznik pra-
sowy Tramwajów Ślą-
skich. – Podczas prac 
wykonano również re-
mont kapitalny torowi-
ska tramwajowego tj. 
wymiana tłucznia – 70 

ton, wymiana 100 podkładów i 145 m szy-
ny tramwajowej – wylicza.

Remont powinien zakończyć się w cią-
gu najbliższych tygodni. Dlatego też 18 
i 19 kwietnia ruch w rejonie przejazdu ko-
lejowego będzie ograniczony. Wówczas 
bowiem Zakład Torów i Sieci Tramwajów 
Śląskich planuje wymianę dwóch szyn to-
rowiska. – Prace te przeprowadzone zo-
staną bez wstrzymywania ruchu – zapew-
nia Zowada. Joanna Oreł

Kierowcy i pasażerowie tramwaju nr 9 od 
wielu lat narzekali na stan torowiska oraz 

przejazdu kolejowego przy Hucie Pokój 
w Nowym Bytomiu. Teraz w końcu doczekali 

się remontu. Dotychczas podniesiono 
torowisko, a wkrótce zostaną wymienione 

szyny. Remont torów powinien zakończyć się 
w najbliższych tygodniach.

Torowisko przy ul. Niedurnego w końcu jest remontowane.
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Dla naszych Czytelników 
mamy 1 podwójne 
zaproszenie na spektakl 
pt. „EnVogue”. Wyślij 
SMS-a o treści: 
wiad.en + imię 
i nazwisko na numer  
71100 (koszt SMS-a to 
1 zł + 23% VAT tj. 1,23 
zł brutt o). Na SMS-y 
czekamy  15.04.2015 
od godz. 10.00 
do 17.04.2015 
do godz. 12.00.

Życie na górskim szlaku

– Każda pasja ma swoje po-
czątki… Jak to było w Pana 
przypadku?

– Moje początki sięgają czasów 
przedszkolnych. Już tam natrafi -
łem na panie, które w miarę moż-
liwości podróżowały i organizo-
wały różne wyjazdy. Nas, przed-
szkolaków, zabierały np. na piesze 
wycieczki do lasu. Potem w szko-
le podstawowej spotkałem na-
uczycielkę, która należała do 
PTTK i to ona zaraziła mnie po-
dróżniczą pasją. Chociaż prawdę 
mówiąc, wtedy nawet nie wie-
działem, co to jest PTTK. Naj-
ważniejszy jednak 
moment nadszedł 
w szkole średniej, 
gdzie spotkałem na-
uczyciela podróżnika 
z krwi i kości, który 
jak nikt potrafi ł za-
szczepić ciągłą po-
trzebą podróżowania. 
Jeździliśmy z nim na 
rajdy, obozy wędrow-
ne, czy wycieczki. 
Zobaczyliśmy na-

W����� � ���� ����� ��� ��

prawdę sporo. Dziś z kolei to ja 
pasję do podróży próbuję zaszcze-
pić u jednej ze swoich wnuczek. 

– Kiedy na stałe związał się 
Pan z PTTK?

– W 1969 roku. Z kolei od dzie-
sięciu lat pełnię funkcję prezesa 
rudzkiego oddziału PTTK. Co ro-
ku wraz z innymi członkami ukła-
damy kalendarz imprez, starając 
się, by nasze wycieczki były jak 
najtańsze, ale zarazem bogate
w atrakcje. Kierujemy je do 
wszystkich rudzian, jednak naj-
częściej uczestnikami wyjazdów 
są uczniowie szkół i emeryci. 

Góry to jego żywioł. Zdobywa je zarówno w czasie prywatnych wycieczek, jak 
i w roli przewodnika górskiego podczas zorganizowanych wyjazdów. Od 10 lat 
jest także prezesem oddziału miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego w Rudzie Śląskiej. Już wiadomo o kim mowa? Oczywiście 
o Stanisławie Witale. 

Obecnie rudzki oddział PTTK 
przygotowuje się do rajdu 

krokusowego, który odbędzie się 
25 kwietnia. Ponadto na ten rok 

zaplanowano wyjazdy m.in. do Czech, 
na Słowację, a także m.in. w Góry 
Sowie, Góry Świętokrzyskie, czy w 

Bieszczady. 2015 rok dla podróżników 
zwieńczony zostanie wyjazdem do 
Wiednia na jarmark adwentowy.

Stanisław Witała to człowiek gór. 
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Obecnie przygotowujemy się do 
rajdu krokusowego (25.04.), który 
organizujemy nieprzerwanie od 
lat sześćdziesiątych. To prosta, 
około dziesięciokilometrowa 
przyjemna trasa z metą w schroni-
sku na Stożku. Mówiąc o trasach 
nie mogę również zapomnieć 
m.in. o wyprawach alpejskich, 
w trakcie których nasi członkowie 
zdobywali najwyższe szczyty 
m.in. Pirenejów, Alp, Kaukazu, 
czy Afryki, a także wspinali się na 
najwyższe szczyty Tatr. Wielu 
z nas uczestniczyło w wędrów-
kach po górach całej Europy. Za-

Wszystko jest dobrze? A może wszystko powinno być 
inaczej? To zależy, z której strony spojrzeć. Jeśli stoisz 
na rozstaju dróg, ta książka doda Ci otuchy i rozweseli. 
Być może sprawi, że wreszcie czegoś się nauczysz — na 
cudzych błędach.
W kilkunastu historiach Paulina Młynarska opowiada 
o swoich największych życiowych burzach i przejaśnie-
niach, które po nich przychodzą, dając przy tym garść 
przyjacielskich rad, a czasem lekkiego prztyczka w nos. 
Wszystko po to, by zarazić swoim optymizmem i apety-
tem na życie. 
„Na błędach! Poradnik-odradnik” to opowieść o trudnej 
sztuce błądzenia. O codziennych łzach i śmiechu. O pu-
łapkach macierzyństwa. O samotności i tęsknocie silnej 
kobiety za silnym mężczyzną. O udanych i nieudanych 
podróżach, o wyplątywaniu się z toksycznych związków 
i... o miłości, która pojawia się w najmniej oczekiwanym 
momencie. 

| P�������
Paulina Młynarska

Na błędach! Poradnik – odradnik

Powieść o klątwie, trudnych relacjach rodzinnych, ale 
i o konieczności wybaczania, przywołująca ducha dzie-
więtnastowiecznych sag we współczesnym wydaniu.
To dzieje „przeklętej” rodziny krakowskiego aptekarza, 
Franciszka Bernata, losy jego dzieci, a zwłaszcza silnych, 
radzących sobie z przeciwnościami życiowymi kobiet. 
W 1890 roku, w piwnicy pod apteką, przychodzi na 
świat Wiktoria, nieślubna córka aptekarza i młodej 
służącej, Hanki. Już w momencie narodzin mała skaza-
na jest na śmierć, gdyż ojciec pozbywa się wszystkich 
swoich potomków z nieprawego łoża. Tego samego 
dnia Klementyna, żona aptekarza, też rodzi córkę, jed-
nak dziewczynka zaraz umiera. Akuszerka w tajemnicy 
zamienia noworodki i w ten sposób ratuje życie małej 
Wiktorii. Wyczerpana trudnym porodem Hanka umie-
ra, nie wiedząc, że jej córka przeżyje. Przed śmiercią 
przeklina aptekarza i jego potomnych, w tym, niestety, 
i własne dziecko. 

Lucyna Olejniczak

Kobiety z ulicy Grodzkiej. Hanka

praszamy do współdzielenia z na-
mi górskiej przygody! Wystarczy 
tylko odwiedzić nas w siedzibie 
w dzielnicy Ruda przy ulicy Jana-
sa 21 i zapisać się do naszego od-
działu.

– A gdyby tak wyznaczyć gra-
nice własnych wędrówek? 

– Najwyżej zdołałem wspiąć się 
na kaukaski szczyt Elbrus, który 
ma 5642 m n.p.m. Najniżej, o ile 
w ogóle można mówić w tym kon-
tekście o pasmach górskich, były 
to nasze polskie Łyse Góry (ok. 
600 m n.p.m).

Dominika Kubizna 

REKLAMA
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Dla naszych Czytelników 
mamy dwie książki – 
„Kobieta z impetem”  Marioli 
Zaczyńskiej oraz „Pęknięte 
odbicie” Dawn Barker.  Wyślij 
SMS-a o treści: wiad.zestaw 
+ imię i nazwisko na numer  
71100 (koszt SMS-a to 1 zł 
+ 23% VAT tj. 1,23 zł brutt o). 
Na SMS-y czekamy 
15.04.2015 od godz. 10.00 do 
17.04.2015 do godz. 12.00. 
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Niezwykła książka  
o niezwykłym  

człowieku

– Książka ukazała się w roku 
2014 w Katowicach, pod redak-
cją naukową ks. Stanisława Dur-
czoka i ks. Marcina Niesporka, 
a stanowi dzieło zbiorowe ponad 
35 autorów, prezentujących róż-
norodne materiały dotyczące 
teologii, historii oraz varia 
(zbiór różnorodnych tekstów 
i notatek – przyp. red.) – tłuma-
czą Barbara i Adam Podgórscy, 
autorzy artykułu na temat dorob-
ku księdza Góreckiego. – Dla 
czytelników z Rudy Śląskiej naj-
ważniejszym rozdziałem jest nie-
wątpliwie „Ksiądz Jan Górecki. 
Curriculum vitae” – zaznaczają.

Ks. Jan Górecki jest nie tylko 
byłym proboszczem nowoby-
tomskiej parafii, ale również au-
torem wielu publikacji, w któ-
rych opisuje swoje życie w Rudzie Ślą-
skiej, czyli m.in. książek „Nowy Bytom 
i jego mieszkańcy sprzed lat”, „Parafia 
św. Pawła w Nowym Bytomiu”, bądź 
„Rudzkie Barbary”.

 – Ksiądz Górecki, znany jest nam 
z licznych osobistych spotkań z racji po-
krewnych zainteresowań. Jest człowie-
kiem przesympatycznym i dowcipnym, 
a także namiętnym poławiaczem dowci-
pów o duchownych – podkreślają Pod-
górscy.

LUDZIE Z PASJĄ

Rudzianie od niedawna mogą zajrzeć do niezwykłej publikacji 
o jakże wybitnej postaci. „Pielgrzym – duszpasterz – profesor. 
Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Janowi 
Góreckiemu na 70. rocznicę urodzin” to tytuł dzieła, które w ca-
łości poświęcone zostało życiu i dokonaniom byłego proboszcza 
parafii św. Pawła i Piotra w Nowym Bytomiu.

Ksiądz Jerzy Szymik w jednym zdaniu 
zawarł to, jak niezwykłą osobą jest Jan 

Górecki, a mianowicie: – „I we wszystkich 
swoich życiowych rolach (wikariusz, 

proboszcz, profesor, historyk, wykładowca, 
wychowawca, promotor, pisarz etc.) jest 
księdzem pierwszorzędnie i najgłębiej”.  

Ks. Jan Górecki, były proboszcz parafii św. Pawła i Piotra.
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Złote Gody

Barbara i Józef Burkowie. Czesława i Czesław Leśniewscy.

Hildegarda i Bernard Ratkowie. Joanna i Roman Styblerowie. Katarzyna i Ryszard Skawscy.

Małgorzata i Jan Kwiotkowie. Margret i Henryk Dudkowie. Maria i Alojzy Strzyszowie.

Maria i Zygfryd Kasperczykowie. Róża i Alfred Zielińscy. Stefania i Henryk Wróblowie.

Sylwia i Edward Mazurowie. Teresa i Rudolf Jaroszowie. Urszula i Józef Szymeczkowie.

Weronika i Adam Sytniewscy. Zofia i Antoni Twardochowie. Zofia i Józef Laksowie.

Plonem tej pasji stały się zbiory 
„Anegdoty z koloratką”, „Dowcipy sza-
farzy całkiem zwyczajnych” i „Okruchy 
humoru księżowskiego”. – Jest jednak 
ksiądz profesor przede wszystkim auto-
rem dzieł znaczniejszych nie tylko obję-
tościowo, ale i merytorycznie – o piel-
grzymowaniu do sanktuariów w Pieka-
rach Śląskich, na Górę św. Anny i do 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Dotychczas 
drukiem ukazały się 22 książki Jana Gó-
reckiego. Kolejna o kościele św. Józefa 
w Rudzie ukaże się z początkiem maja – 

zapowiadają Barbara i Adam Podgór-
scy.

A o tym, że ksiądz Górecki jest czło-
wiekiem wszechstronnym, świadczy 
również fakt, że nie tylko historia Rudy 
Śląskiej i życie sakralne są jego dome-
nami. Jest on bowiem także pracowni-
kiem naukowym związanym z Uniwer-
sytetem Śląskim. Oprócz napisanych 
wielu artykułów i prac, były proboszcz 
bierze udział w krajowych i zagranicz-
nych konferencjach. Za wszechstronną 

aktywność oraz nadzwy-
czajny dorobek Jan Górec-
ki otrzymał m.in. Śląską 
Nagrodę im. Juliusza Ligo-
nia.

– Publikacja z okazji 70. 
rocznicy urodzin naszego 
proboszcza jest potwier-
dzeniem tego, jak pięknie 

można połączyć dobre duszpasterstwo 
z życiem naukowym, czy publicystycz-
nym i pasjami, takimi jak historia – mó-
wią Podgórscy.

Nic więc dziwnego, że inny, wybitny 
ksiądz, profesor, naukowiec i poeta, Je-
rzy Szymik – o Janie Góreckim napisał 
tak: – „I we wszystkich swoich życio-
wych rolach (wikariusz, proboszcz, pro-
fesor, historyk, wykładowca, wycho-
wawca, promotor, pisarz etc.) jest księ-
dzem pierwszorzędnie i najgłębiej”. 

 Magdalena Szewczyk

Przeżyli razem 50 lat, a ich 
miłość nadal kwitnie. W Caritas 
Archidiecezji Katowickiej 
Ośrodku Świętej Elżbiety odbyła 
się uroczystość złotych godów. 
Dyplomy i kwiaty  
w podzięce za wspólnie 
spędzony czas otrzymało  
w sumie 17 małżeństw.
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Aktywizują bezrobotnych

Rudzki Urząd Pracy organizuje kolejne staże dla bezrobotnych. Oferta skierowana jest do osób między 18. a 29. rokiem 
życia, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej. Wnioski można składać drogą elektroniczną 
lub osobiście do połowy czerwca br.

Przed rozpoczęciem stażu uczestni-
cy projektu odbywają spotkanie przy-
gotowawcze, podczas którego prezen-
towane są prawa i obowiązki przy-
szłych stażystów, a także omawiane 
sposoby najkorzystniejszego zapre-
zentowania się potencjalnemu praco-
dawcy w trakcie odbywania stażu. 
Klienci rudzkiego Urzędu Pracy naj-
chętniej korzystają ze staży w zawo-
dach kasjera handlowego, technika 
prac biurowych, robotnika gospodar-
czego, fryzjera i wizażystki/stylistki. 
Do uczestnictwa w stażach PUP za-
chęca również osoby chcące rozwijać 
się zawodowo w innych kierunkach 
zawodowych.

Staże będą trwały do 6 miesięcy, a ich 
uczestnik będzie otrzymywał stypen-
dium w wysokości blisko 1 tys. zł. Za-
równo stypendium jak i koszty ubez-

pieczenia w całości pokrywane będą 
przez Powiatowy Urząd Pracy. Poza 
tym stażyście będą przysługiwać 2 dni 
wolne za każde 30 dni kalendarzo-
wych. 

Kandydat do projektu (biorący 
udział w stażu) musi mieć co najmniej 
18, a nie więcej niż 29 lat. Musi także 
spełniać łącznie poniższe kryteria:

osoba bezrobotna posiadająca II 1. 
profi l
osoba spełniająca defi nicję NEET, 2. 
czyli:

a) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub 
bierna zawodowo), 

b) nie kształci się (tj. nie uczestniczy 
w kształceniu formalnym w trybie 
stacjonarnym), 

c) nie szkoli się (tj. nie uczestniczy 
w pozaszkolnych zajęciach mają-
cych na celu uzyskanie, uzupełnie-
nie lub doskonalenie umiejętności 
i kwalifi kacji zawodowych lub 

ogólnych, potrzebnych do wyko-
nywania pracy. W procesie oceny, 
czy dana osoba się nie szkoli, a co 
za tym idzie, kwalifi kuje się do ka-
tegorii NEET, należy zweryfi ko-
wać, czy brała ona udział w tego 
typu formie aktywizacji, fi nanso-
wanej ze środków publicz-
nych, w okresie ostatnich 4 tygo-
dni).

– Staż jest znakomitą okazją zdoby-
cia doświadczenia zawodowego, któ-
rego brak bardzo często staje na dro-
dze zatrudnienia osoby bezrobotnej – 
tłumaczy Iwona Woźniak-Bagińska, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rudzie Śląskiej. – Jest to również 
szansa pokazania pracodawcy swoich 
umiejętności i nawiązania nowych 
kontaktów. Dla osoby bezrobotnej to 
najlepsza droga do zatrudnienia – 
podkreśla. – Do współpracy w projek-
cie zapraszamy również pracodawców 
zainteresowanych pozyskaniem staży-
sty – mówi Iwona Woźniak-Bagińska. 

Staże organizowane są w ramach 
projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w Mieście 
Ruda Śląska (I)” współfi nansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

W ubiegłym roku rudzki PUP skie-
rował na staże ponad 600 osób. Do 31 
marca tego roku z tej formy wsparcia 

– Pierwsze tygodnie wykonawca 
wykorzysta na przygotowanie zaple-
cza robót i wykonanie potrzebnych po-
miarów, prace nie wpłyną więc zbytnio 
na organizację pracy szpitala – mówi 
Ewa Morcinek-Paliga, kierownik 
Działu Technicznego Szpitala Miej-
skiego, koordynator projektu. – Bar-
dziej zawansowane prace ruszą praw-
dopodobnie w maju, kiedy zakończy 
się okres grzewczy i będzie można de-
montować instalacje – dodaje.

Po termomodernizacji zmniejszy 
się zapotrzebowanie szpitala na ener-
gię elektryczną i cieplną. – Obniży to 
zdecydowanie koszty utrzymania szpi-
tala, poprawi się komfort pacjentów 
i personelu, a także wygląd budynków 
– wylicza Sławomir Święchowicz, 
prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie 
Śląskiej Sp. z o.o. 

Jak wynika z przeprowadzonego 
przez szpital audytu efektywności eko-
logicznej, roczne oszczędności energii 
końcowej po zakończonej inwestycji 
szacowane są na poziomie 43,5 proc., 
natomiast emisja CO2 ulegnie ograni-
czeniu o ponad 42 proc. rocznie.

Zakres prac obejmie: docieplenie 
ścian budynków A, B, C, D, E z wy-

skorzystało 90 osób. Obecnie w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie 
Śląskiej zarejestrowane są 1174 osoby 
w przedziale wiekowym 18-29 lat. 
Warto podkreślić, że tylko w 2014 ro-
ku PUP w Rudzie Śląskiej pozyskał 
prawie 3,5 mln zł na realizację staży.

AS

W tym tygodniu rozpoczynają się prace związane z termomodernizacją Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Warta 5,5 mln zł inwestycja uzyskała 80% 
dofi nansowania z tzw. środków norweskich.

Rozpoczyna się termomodernizacja szpitala
mianą stolarki okiennej i drzwiowej, 
docieplenie dachów i stropodachów 
budynków A, C, D, E, wymianę insta-
lacji c.o. budynków A, C, D, E i insta-
lacji c.w.u. budynków A, B, C, D, E, 
częściowo budynku F oraz wymianę 
wymiennika ciepła dla wszystkich bu-
dynków, zlokalizowanego w budynku 
F. – Wymienione zostanie oświetlenie 
wewnętrzne budynków A, B, C, D, E, F 
na energooszczędne, a montaż paneli 
słonecznych wraz z urządzeniami dla 
ogrzewania wody umożliwi pozyski-
wanie ciepła z odnawialnych źródeł 
energii na potrzeby własne szpitala – 
mówi Ewa Morcinek-Paliga.

Koszt inwestycji ma wynieść 5 473 
500 zł. Spółka uzyskała dofi nansowa-
nie w wysokości 80% z Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Jest to forma bez-
zwrotnej pomocy zagranicznej przy-
znanej przez Norwegię, Islandię 
i Liechtenstein nowym członkom Unii 
Europejskiej. Obecnie realizowana 
jest druga edycja funduszy EOG, obej-
mująca lata 2009 – 2014. Szpital zain-
westuje również własne środki fi nan-
sowe na wymianę instalacji wody 
zimnej we wszystkich budynkach, 

gdyż zakres tych prac jest związany 
bezpośrednio z wymianą instalacji 
c.w.u., a sama instalacja wymaga już 
remontu. Na ten cel zabezpieczono 
blisko 556 000 zł.

Złożony przez rudzki szpital projekt 
został dofi nansowany w ramach pro-
gramu PL04 „Oszczędzanie energii 
i promowanie odnawialnych źródeł 
energii”, którego celem jest redukcja 

emisji gazów cieplarnianych i zanie-
czyszczeń powietrza oraz zwiększenie 
udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w ogólnym bilansie zu-
życia energii. WG

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Koszt termomodernizacji szpitala wyniesie ok. 5,5 mln złotych.
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– Organizowany w marcu jednora-
zowy kurs z okazji Dnia Kobiet cieszył 
się sporym zainteresowaniem pań, 
dlatego postanowiliśmy tym razem 

zorganizować cykl bezpłatnych zajęć 
– mówi Grażyna Dziedzic, prezydent 
Rudy Śląskiej. Podobnie jak z okazji 
Dnia Kobiet i tym razem zaintereso-

wanie szkoleniem było spore. – Jestem 
bardzo zadowolona po pierwszych za-
jęciach. Cieszę się, że mogę wziąć 
udział w całym cyklu – powiedziała 
pani Marzena. – Jestem tu z ciekawo-
ści i już wiem, że kończąc  kurs będę 
miała praktyczną wiedzę i umiejętno-
ści skutecznego bronienia się – dodała 
pani Ania.  

– Planujemy, aby podczas ośmiu 
spotkań nasze panie nauczyły się kon-
kretnych technik samoobrony, żeby 
mogły skutecznie obronić się przed 
atakiem i napastnikiem – mówi Ro-
man Dymek, jeden z instruktorów. – 
W pierwszej kolejności uczestniczki 
poznają metody działania potencjal-
nego napastnika, w jaki sposób mogą 
zostać zaatakowane, następnie dowie-
dzą się, jaka powinna być skuteczna 
obrona w konkretnych sytuacjach – 
dodaje Roman Dymek. 

Uczą się technik samoobrony

Ciekawość, aktywność i chęć radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia skłoniły rudzianki do skorzystania z bezpłatnego kursu samoobrony organizowanego 
przez miasto. Kurs obejmuje 8 spotkań i jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkanek. Po pierwszych zajęciach panie potrafią już przyjąć pozycję walki i bez-
piecznie upadać. 

Ruszyły przygotowania do rudzkiego półmaratonu
Ruszyły treningi przed I Rudzkim Półmaratonem Industrialnym. Zostały niespełna cztery miesiące, by do startu mogli przygotować się nawet ci, którzy 

dopiero rozpoczynają przygodę z bieganiem. Pierwszy trening pokazał, że chętnych w Rudzie Śląskiej do poprawy swojej kondycji nie brakuje.

– Widzę, że Ruda Śląska będzie miała 
silną reprezentację w półmaratonie 
rudzkim – powiedział Jarek Prokop  
z KRS TKKF Jastrząb, prowadzący  
trening. Na stadion przy ulicy Czarno-
leśnej przyszło ponad 70 osób, by roz-
począć przygotowania do biegu. – Bie-
gałyśmy wcześniej, ale trochę zanie-
dbałyśmy treningi. Chcemy podszlifo-
wać formę i wystartować w rudzkim 
półmaratonie – mówiły Izabela Matura 
i Joanna Skudlik. Najmłodszy uczest-
nik treningu miał cztery lata i wielki 
zapał do biegania. – Lubię biegać, chcę 
być szybki i pierwszy – z entuzjazmem 
opowiadał Marek. 

Zebrani zostali podzieleni na dwie 
grupy: zaawansowaną i początkującą. 

Półtoragodzinny trening został dostoso-
wany do możliwości wszystkich uczest-
ników. – Zachęcam do biegania. Trenu-
jemy spokojnie, kiedy czujemy zmęcze-
nie możemy przejść do truchtu czy mar-
szu – wyjaśniał trener Jarek Prokop.

Cykl treningów przygotowujących 
do startu w I Rudzkim Półmaratonie In-
dustrialnym to pomysł władz miasta na 
promocję samego wydarzenia, ale 
przede wszystkim zachęta dla miesz-
kańców Rudy Śląskiej do aktywnego 
trybu życia. – Rudzianie są pełni ener-
gii i bardzo chętnie spędzają wolny czas 
oddając się rekreacji. Widać to na przy-
kładzie obleganego wręcz Burlocha, 
czy działających w naszym mieście par-
ków aktywności. Teraz chcemy dać im 

kolejną możliwość aktywnego wypo-
czynku i to pod okiem fachowców  
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Począwszy od 10 kwietnia zajęcia 
biegowe odbywają się w każdy piątek 
o godz. 18.00 na obiekcie MOSiR przy 
ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu.

– Nie zamykamy się na nikogo. 
Udział w nich może wziąć zarówno ten, 
kto biega od wielu lat oraz ktoś, kto 
chce pobić swój kolejny rekord życiowy. 
Ale liczymy również na osoby, które do-
piero zaczynają biegową przygodę i ich 
celem jest ukończenie półmaratonu  
– zapewnia August Jakubik, jeden z or-
ganizatorów Rudzkiego Półmaratonu. 

Obok treningów biegowych organi-
zowane są zajęcia z nordic walking. 
Również w tej konkurencji będzie moż-
na wystartować w organizowanym 
w Rudzie Śląskiej półmaratonie. W od-
różnieniu od treningów biegowych, 
które każdorazowo odbywają się na 
obiekcie MOSiR w Nowym Bytomiu, 
zajęcia z nordic walking organizowane 
są w różnych dzielnicach miasta w każ-
dy poniedziałek o godz. 18.00. Pierw-
szy trening z kijami po zakątkach No-
wego Bytomia już za nami. Kolejny 
zaplanowano w Bykowinie. Zajęcia 
prowadzi Katarzyna Wolniewicz, in-
struktorka nordic walking z Rudy Ślą-
skiej.

Celem, który przyświeca trenującym 
grupom, jest ukończenie I Rudzkiego 

Półmaratonu Industrialnego, który 1 
sierpnia br. odbędzie się w Rudzie Ślą-
skiej. Zawodnicy na trasę wyruszą po 
zachodzie słońca. Start biegu wyzna-
czony został na godzinę 21.00. Rudzki 
półmaraton będzie miał industrialny 
charakter, trasa biegu przebiegać będzie 
w centralnej części miasta na pętli 
o długości 7 km przez miejsca związa-
ne z zabytkami poprzemysłowymi, m.
in. w pobliżu dworca w Chebziu, szybu 
Mikołaj, wieży ciśnień, osiedla Kau-
fhaus, czy przy jedynym na Śląsku 
wielkim piecu Huty Pokój.

Oprócz biegu głównego – półmarato-
nu, na tej samej trasie zorganizowany 
zostanie bieg towarzyszący na dystan-

Po pierwszych zajęciach panie po-
trafią przyjąć bezpieczną pozycję wal-
ki, żeby zmniejszyć skutki ewentual-
nego ataku. Nauczyły się także jak 
bezpiecznie upadać. – Ta umiejętność 
przyda się w codziennym życiu. Idąc 
ulicą, jeżdżąc na rolkach, jesteśmy na-
rażeni na upadki. Umiejętne padanie 
pozwoli uniknąć lub znacznie zmniej-
szyć urazy – tłumaczy Roman Dymek.

Panie szkolone są pod okiem trzech 
instruktorów – Marka Partusia, Roma-
na Dymka oraz Piotra Muca. Na co 
dzień panowie są pracownikami służb 
miejskich, ale też instruktorami Rudz-
kiego Klubu Kyokushin Karate, w sie-
dzibie którego odbywają się zajęcia. 
Podczas ośmiu spotkań w każdą kolej-
ną sobotę instruktorzy, obok zajęć ty-
powo fizycznych, przewidują także 
prelekcje na temat zachowania się  
w sytuacji zagrożenia.

sie 7 km. Taką samą odległość będą 
mieli do pokonania uczestnicy rywali-
zacji w nordic walking. – Chcemy, by 
tego dnia Ruda Śląska była biegową 
stolicą regionu, dlatego już od godzin 
popołudniowych odbywać się będą bie-
gi dla dzieci i młodzieży, sama zaś trasa 
półmaratonu będzie posiadała atest 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki – 
zapowiada Andrzej Trzciński, naczel-
nik Wydziału Kultury i Kultury Fizycz-
nej.

I Rudzki Półmaraton Industrialny od-
będzie się za 108 dni. Do tej pory swój 
udział w biegu zadeklarowało już po-
nad 350 osób. 

 IM

Wiosenne szkolenie to nie jedyna 
okazja do zgłębienia technik samo-
obrony, ponieważ władze miasta pla-
nują dołączyć kurs samoobrony dla 
kobiet do działań profilaktycznych 
związanych z przeciwdziałaniem prze-
mocy. – Chcemy, żeby każda rudzianka 
mogła poznać techniki samoobrony 
i czuć się bezpiecznie i pewnie, dlatego 
nie poprzestaniemy na jednej edycji 
szkolenia – zapowiada prezydent Gra-
żyna Dziedzic. 

Do skorzystania z bezpłatnych zajęć 
z samoobrony będzie również okazja 
w przyszłym roku, bowiem kurs ma 
zostać wpisany w „Program zapobie-
gania przestępczości oraz porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywa-
teli”. Projekt takiego programu na lata 
2016 – 2019 opracowuje Miejska Ko-
misja Bezpieczeństwa i Porządku Pu-
blicznego. IM

Treningi skierowane są zarówno do zaawansowanych  
jak i zaczynających biegową przygodę.

Zajęcia nordic walking organizowane są w różnych dzielnicach miasta.

Uczestniczki kursu poznają m.in. metody działania potencjalnego napastnika.
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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. Marzanny, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, ul. Joachima Achtelika, 
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Władysława Jagiełły, które zostaną oddane 

w dzierżawę z przeznaczeniem z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne, ulicy Szczęść Boże, która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Szpitalnej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące 

garaże, ul. lwa tołstoja, które zostaną oddane w dzierżawę pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Antoniego tiałowskiego, która zostanie 
oddana w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. katowickiej, która zostanie oddana 

w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże, ul. królowej Jadwigi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem na cele składowo 
– magazynowe, ul. Fojkisa, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy, ul. ludwika Solskiego, która 

zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne.

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. W zależności od Twoich 

aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

NaczelNik UrzędU Skarbowego 
w rUdzie ŚląSkiej

 informuje 
o uruchomieniu w dniach od 18 do 19 kwietnia,  

w godzinach od 12.00 do 18.00, na terenie CH PlA-
ZA ruda Śląska (Wirek) punktu instruktażu i pomocy  

w wysyłce zeznań rocznych przez Internet.
      

   aby można było przesłać zeznanie za pomocą  
platformy internetowej, należy mieć przy sobie:

informacje o osiągniętych dochodach za 2014 r.,• 
kwotę autoryzacyjną z zeznania za 2013r. lub ko-• 
pię zeznania za 2013 r.

Dnia 5 kwietnia 2015 r. zmarł w wieku 64 lat
nasz kapitan drużyny

śp. Stefan Polarczyk
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 kwietnia
w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu

o czym zawiadamiają 
koledzy i trener sekcji koszykówki

PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (obok poko-
ju 236) wykazu lokalu użytkowego mieszczącego się w rudzie Śląskiej w 
budynku przy ul. Bujoczka 12, stanowiącego własność Miasta ruda Ślą-

ska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie 
umowy użyczenia zawartej na czas nieoznaczony na rzecz Stowarzyszenia na 

prowadzenie działalności statutowej.

PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych 
usytuowanych w budynku mieszkalnym na 

terenie Miasta ruda Śląska: 
ul. Grodzka 1/10
ul. Grodzka 1/29

stanowiącego własność Miasta ruda Śląska 
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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Usługi
R Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań,�itp.�Tel.�501-718-240.

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

R�Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

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

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

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

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

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

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

R Tapety, malowanie, gładź, pane-
le, itp. Tel. 505-946-693.

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

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

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

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

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

R NOWE POŻYCZKI MINIMUM 
FORMALNOŚCI. Tel. 516-516-611, 
32 260-00-33.

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

R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

R�Kuchnie,�szafy.�Tel.�509-448-453.

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

R Pożyczki�Skarabeusz.�Tel.�797-603-
000.�

R Atrakcyjna pożyczka minimum  
formalności. Tel. 668-681-880.

R KASA  Potrzebujesz pieniędzy?  
ZADZWOŃ. Tel. 32 230-39-74.

R Doradca�finansowy.�Tel.�797-603-
130.

R� Rencista,� „złota� rączka”,� oferuje�
profesjonalne, kompleksowe kafelko-
wanie�łazienek,�remonty.�Tel.�32�307-
20-99,�784-699-569.

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

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

R Remonty�mieszkań.�Remonty�łazie-
nek,�kafelkowanie.�tel�668-032-470.

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

R LEGALNE�ZŁOMOWANIE�PO-
JAZDÓW!�Sprzedaż�części�–�własny�
transport.�SZYBKO�I�SOLIDNIE,�tel.�
570-502-502.

R WYWÓZ�GRUZU�NAJTANIEJ�
NA� ŚLĄSKU!!!�Własne� kontenery.�
Konkurencyjne� ceny.� ZAPRASZA-
MY,�tel.�531-727-272.

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

Nieruchomości

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

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

 
R Ruda,�dwupokojowe,�44�m2,�87�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

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

R Ruda,�trzypokojowe,�70�m2,�89�tys.,�
www.ANEL.pl�tel.�502-052-885.

R Kochłowice,�jednopokojowe,�36�m2, 
78� tys.,� www.ANEL.pl,� tel.� 502-052-
885.

R Halemba,� dwupokojowe,� 45� m2, 
112� tys.,� www.ANEL.pl,� tel.� 502-052-
885.

R NOWE� domy� szeregowe�  
w�Kłodnicy�od�105�m2�,�od�300�
tys.�zł,�www.nieruchomosciga-
briel.pl.�Tel.�607-706-692,�691-
523-055.

R Ruda�Śląska�i�okolice�–�poszukuje-
my� mieszkań,� domów,� działek� www.
nieruchomoscigabriel.pl,�tel.�691-523-
055.

 R Kłodnica�–�sprzedam�½�bliźniaka�
stan� surowy� zamknięty.�GABRIEL,� tel.�
607-706-692.

R Godula�–�PARYŻ,�nowe�domy�sze-
regowe.�GABRIEL,�tel.�691-523-055.

R Tanie�mieszkania�na�WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

R Kupię�mieszkanie�w�Rudzie�Ślą-
skiej�pilne,�tel.�794-041-006.

R Kawalerki:�Pordzika�36�m2,�69�tys.,�
Solidarności,�30�m2,�komfort,�Kochło-
wice,� 37� m2,� I� piętro.� LOKATOR,� tel.�
793-017-323.

R Dwupokojowe:� Bielszowicka� z�
tarasem,�Leśna�37�m2�1piętro�93�tys.,�
Wirek�43�m2.�OKAZJA,�Bielszowice�47�
m2�69� tys.,�Kochłowice�50�m2 atrak-
cyjne.�LOKATOR,�tel.�793-017-323�.�

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

R Kochłowice,�do�wynajęcia�kawa-
lerka�dla�1�osoby,�centralne�ogrzewa-
nie,�790�zł,�bez�pośredników.�Tel.�668-
780-304.

R Kawalerka�do�wynajęcia�w�Rudzie�
Śląskiej�(�GODULA�).�Tel.�513-346-980.

R Do� wynajęcia� lokale� użytkowe�
Ruda� Śląska�Nowy� Bytom:� 91�m2, ul. 
Niedurnego�43�po�placówce�bankowej�
oraz� lokal� użytkowy� 61� m2, ul. Ko-
ściuszki� 1� lub� działka� Wirek� 525� m2 
obok�Plazy.�Tel.�601-959-140.

R Ogródek�kupię.�Tel.�532-543-717.

R Sprzedam�M-3�Kochłowice.� Tel.�
604-324-453.

R Garaż� � blaszak� tanio� sprzedam�
Ruda�1.�tel.�505-967-282.

R Do�wynajęcia�kawalerka�36�m2, 
Bykowina.�Tel.�503-577-783.

R Zamienię�mieszkanie�dwupokojo-
we� 62�m2� na� trzypokojowe.� Ruda� Śl.�
Tel.�791-537-941.

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

R Kupię�Matizy,� Seicento,� Punto,�
Polo,�Corsę,�Fiestę�i�inne�–�stan�obojęt-
ny.�Tel.�507-572-625.

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

 R AUTO-SKUP�–�wszystkie�mar-
ki.�Tel.�505-049-833.

R Pomoc� drogowa,� złomowanie� po-
jazdów, skup samochodów wszystkich 
marek, całych,� uszkodzonych,� skoro-
dowanych.�Tel.�502-752-634,�502-865-
808.

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

R AuTO SkuP. Tel. 698-621-016.

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

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

Praca

R Restauracja Valdi Plus zatrudni ku-
charzy, cukierników oraz kelnerów do 
pracy� stałej� i� sezonowej.� Tel.� 32� 330-
05-62.

R Szukam�pracy�–�opiekunka�do�dziec-
ka.�Tel.�516-021-207.

R�PRACA!!!�Firma�Madej�Wróbel�Sp.�
z o.o. poszukuje pracowników pro-
dukcyjnych. Kontakt: rekrutacja@
madejwrobel.pl,�nr�tel.�501-958-983.�
Osobiście�Ruda� Śląska,�Magazynowa�
45.

R� Firma�BAREX� z� Zabrza� zatrudni� sa-
modzielnych� pracowników� ogólnobu-
dowlanych�(wykończenia),�elektryków�
z uprawnieniami. Prawo jazdy mile wi-
dziane.�Nawiążemy�również�współpra-
cę� z� małymi� firmami� budowlanymi.�
Kontakt,� tel.� 32� 740-91-63,� 696-099-
922.

R Kelnera,� kelnerkę�do� restauracji�
zatrudnię.�Tel.�600-410-944.

R Poszukujemy kucharzy i pomoc 
kuchenną.�Tel.�608-761-133.

Różne

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

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

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

R� Wróżka� Cesaria,doświadczona�
tarocistka� i� numerolog� zaprasza� na�
indywidualną� sesję.� Tel.� 793-104-
379.

R Sprzedaż� młodych� kurek� koloro-
wych,�Halemba.�Tel.�601-081-517.

Matrymonialne

R Lat�45,�kawaler,�zadbany�z�wyższym�
wykształceniem� (170/67)� pozna� sym-
patyczną�panią,�może�być�z�dzieckiem.�
E-mail:�paasscall@gmail.com

BUDUJ Z NAMI
MEgASET sp. z o.o. 
w�Piekarach�Śląskich,�ul.�Stalowa�3

oferuje pręty gładkie
i żebrowane oraz pełny asortyment 

wyrobów hutniczych.

Dostarczamy wyroby hutnicze w wybrane
miejsce Rudy Śląskiej i okolic.

ZADZWOŃ | ZAPYTAJ | ODPOWIEMY

TEL. 32 390 35 90

Śląsko-Dąbrowska�Spółka�Mieszkaniowa�Sp.�z�o.�o.�z�siedzibą�pod�adresem:
ul.�Gliwicka�204,�40-860�Katowice,�kapitał�zakładowy:�86�604�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�n/w�lokali�mieszkalnych�wraz�z�pomieszczeniami�przynależnymi�i�udziałem� 

w�części�wspólnej�nieruchomości
1.  Lokal  mieszkalny nr  1  położony w Rudzie  Ś ląskiej  przy  ul .  ŁUKOWEJ 2
–�cena�wywoławcza: 75 200 zł, wadium: 7 520 zł, postąpienie:�1 000 zł
–�powierzchnia�lokalu:�35,70m²�(2�pokoje,�kuchnia,�łazienka�z�WC,�przedpokój)
–�wyposażenie�w�instalacje:�elektryczna,�wod.-kan.,�gaz,�centralne�ogrzewanie,�centralnie�
ciepła�woda
–�pomieszczenia�przynależne:�piwnica�o�powierzchni�1,60�m²�
–�udział�w�nieruchomości�wspólnej:�0,0172
Dzielnica:�Kochłowice�� Ilość�kondygnacji:�5�� Piętro:�parter
2. Lokal  mieszkalny nr  2  położony w Rudzie  Ś ląskiej  przy  ul .  KAMIENNEJ 34
–�cena�wywoławcza: 49 600 zł, wadium: 4 960 zł, postąpienie:�500 zł
–�powierzchnia�lokalu:�28,05 m²�(1�pokój,�kuchnia,�łazienka�z�WC,�przedpokój)�
–�wyposażenie�w�instalacje:�elektryczna,�wod.-kan.,�gaz,�centralnego�ogrzewania
–�pomieszczenie�przynależne:�piwnica�o�powierzchni�4,06�m²�
–�udział�w�nieruchomości�wspólnej:�0,0121
Dzielnica:�Kochłowice�� Ilość�kondygnacji:�5�� Piętro:�parter
* trwa procedura regulacji terenowo –prawnej w celu dostępu do drogi publicznej 

Termin i miejsce przetargu: 8 maja 2015 r. (piątek) 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�15�kwietnia�2015�r.�do�7�maja�2015�roku,�po�
uprzednim�uzgodnieniu� terminu� z�Działem�Obsługi�Nieruchomości�w�Administracji� „Śląsk”�ul.�Warsztatowa�4�Ruda�
Śląska�tel.�/32/�342–34–75,�która�udzieli�również�dodatkowych�informacji�w�przedmiocie�przetargu:�

Warunki przystąpienia do przetargu:
1.� Wniesienie�wadium przelewem bankowym do dnia 6 maja 2015 r. (środa)�-�decyduje�data�wpływu�kwoty�wadium�

na�konto�Spółki:�ING�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 zaofe-
ruje 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�wskazanej�przez�

Spółkę�Kancelarii�Notarialnej.�
6.� Osoby�stające�do�przetargu,�działając�nie�tylko�we�własnym�imieniu,�powinny�legitymować�się�stosownym�pełno-

mocnictwem�lub�innym�dokumentem�stwierdzającym�zdolność�do�składania�oświadczeń�woli.�
7.� Osoby�uczestniczące�w�przetargu�w�przypadku�prowadzenia�działalności�gospodarczej�lub�osoby�prawne�winne�po-

siadać�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. 13.02.2007r. 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�
wykonujący�zadania�z�zakresu�administracji�

rządowej�informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�
ogłoszeń�Urzędu�Miasta�nieruchomości�

gruntowej�znajdującej�się�w�rejonie�ul.�Piotra�
Skargi,�która�zostanie�oddana�w�najem�
z�przeznaczeniem�pod�istniejące�garaże,�
ul. Katowickiej, która zostanie oddana w 

dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�
ogródek�rekreacyjny,�ul.�Piotra�Skargi,�która�
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem 
pod�istniejący�garaż,�ul.�Piotra�Skargi,�która�
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem 

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

o�g�ł�a�s�z�a
o�możliwości�zasiedlenia�od zaraz�niżej�wymienionych�mieszkań,�na�podstawie�
umowy�o�ustanowieniu�odrębnej�własności�lokalu,�których�wartość�zgodnie� 

z�wyceną�rzeczoznawcy�wynosi:�
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul.�Czereśniowa�9/60,�2�p.�+�k.,�IX�piętro�� �o�pow.�37,00�m2�� 81.732,-�zł
ul.�Podlas�6/37,�2�p.�+�k.,�VI�piętro� �o�pow.�37,90�m2�� 89.837,-�zł
ul.�Podlas�4/59,�2�p.�+�k.,�IX�piętro� �o�pow.�37,50�m2�� 79.680,-�zł
ul.�Heleny�Modrzejewskiej�1b/4,�2�p.�+�k.,�I�piętro��o�pow.�38,00�m2�� 87.700,-�zł

w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul.�Walentego�Fojkisa�8/21,�1p.�+�k.,�IV�piętro� �o�pow.�35,98�m2�� 79.400,-�zł�

w Rudzie Śl. – 1:
ul.�Wolności�7b/3,�4�p.�+�k.,�parter� o�pow.�62,00�m2�� 128.200,-�zł�
ul.�Fiołków�8b/11,�2�p.�+�k.,�III�piętro� o�pow.�50,70�m2�� 115.960,-�zł�
ul.�Zofii�Nałkowskiej�4b/2,�1p.�+�k.,�parter�� o�pow.�31,72�m2�� 62.400,-�zł�
ul.�Adama�Mickiewicza�6/55,�2�p.�+�k.,�IV�piętro� o�pow.�39,50�m2�� 85.100,-�zł�
ul.�Bzów�3a/11,�1�p.�+�k.,�III�piętro� o�pow.�36,70�m2�� 93.400,-�zł�

w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul.�Główna�26/15,�1�p.�+�k.,�III�piętro� o�pow.�28,70�m2�� 68.900,-�zł�

w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul.�Gwareckiej�23/13,�2�p.�+�k.,�V�piętro� o�pow.�48,65�m²� 108.600,-�zł

w Rudzie Śl. – wirku: 
ul.�Ignacego�Paderewskiego�15/16,�� o�pow.�54,70�m2�� 123.700,-�zł�
3�p.�+�k.,�V�piętro
ul.�Alojzego�Jankowskiego�18c/16,�� o�pow.�42,78�m2�� 95.300,-�zł�
2�p.,�+�k.,�V�piętro

Wniosek� o� zawarcie� umowy� o� ustanowienie� odrębnej� własności� lokalu� dla�
swojej�ważności�winien�zawierać:

Oznaczenie� wnioskodawcy,� adres� do� korespondencji,� numer� dowodu�1.�
osobistego�i�czytelny�podpis;
Wskazanie�lokalu,�którym�zainteresowany�jest�wnioskodawca�wraz�z�po-2.�
daniem�ceny�wynikającej�z�niniejszego�ogłoszenia;
Kserokopię�dowodu�wpłaty�kaucji�w�wysokości�5000,-�zł;3.�
Oświadczenie,� że�wnioskodawca�wyraża� zgodę� na�warunki� zawarte�w�4.�
ogłoszeniu�(należy�podać�miejsce�i�datę�publikacji�ogłoszenia)�w�tym�na�
warunki�dotyczące��zwrotu�i�przepadku�kaucji;

Wnioski� należy� składać�w� Registraturze� Rudzkiej� Spółdzielni�Mieszkaniowej�
w�Rudzie�Śląskiej,�ul.�Magazynowa�12,�pokój�121,�we�wszystkie�dni�robocze�od�
godz.�8.00�do�14.00.�Pracownik�Spółdzielni�przyjmujący�wniosek�ma�obowiązek�
zaznaczyć�na�nim�godzinę�i�datę�wpływu�do�RSM.

Kaucję� należy� wpłacać� na� konto� bankowe� Spółdzielni� nr� 671020240100 
00000200450502�w�PKO�BP�O/Gliwice.�

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

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

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

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

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

Spółdzielnia�dla�ww.�transakcji�wyda�jednorazowe�zaświadczenie�o�standardo-
wej�treści�zawierające�niezbędne�informacje�dot.�przedmiotowego�lokalu.

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

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

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

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

�������������������������������������������������������ogłasza�
przetarg�ofertowy�nieograniczony,�którego�przedmiotem�będzie�usta-

lenie�najwyższej�stawki�czynszu�najmu�i�na�jej�podstawie�zapewnienie�
pierwszeństwa� do� zawarcia� umowy� najmu� dla� niżej� wymienionych�
mieszkań�
przetarg 
adres, struktura, piętro pow. użytkowa, wyposażenie, stawka wywo-
ławcza czynszu
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul.�Heleny�Modrzejewskiej�8c/7�� 38,00 m2  bez�c.o.�� 12,00 zł 
2�p.�+�k., III�piętro
ul.�Heleny�Modrzejewskiej�14a/1�� 58,60 m2  bez�c.o.�� 11,50 zł 
3�p.�+�k., parter�

w Rudzie Śl. – nowym Bytomiu:
ul.�ks.�Jana�Szymały�12/11�� 38,00 m2  13,00 zł 
2�p.�+�k., III�piętro
ul.�Kolista�3a/6�� 55,50 m2  13,00 zł
3�p.�+�k., I�piętro�
ul.�Piotra�Niedurnego�38b/20�� 37,80 m2  13,00 zł
2�p.�+�k.,�II�piętro�

w Rudzie Śl. – 1:
ul.�Cypriana�Norwida�6/121�� 39,20 m2  13,50 zł
2�p.�+�k.,�X�piętro

w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul.�Franciszka�Wilka�6a/30�� 32,93 m2  13,50 zł 
2�p.�+�k.,�X�piętro
ul.�Szybowa�6a/12�� 60,01 m2  13,00 zł 
3�p.�+�k.,�IV�piętro
ul.�Sztygarska�5/15�� 59,04 m2  13,00 zł 
3�p.�+�k.,�IV�piętro 

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

warunki uczestnictwa w przetargu:
Złożenie�w� sekretariacie� Rudzkiej� Spółdzielni�Mieszkaniowej� –�1.�
pokój 213�–�pisemnej�oferty�w�zamkniętej�kopercie�z�dopiskiem:�
„najem� lokalu� mieszkalnego� przy� ul.� .................................”� do�
dnia�5.05.2015 r. do godz. 14.00. �Ofertę�należy�złożyć�w�odpo-
wiedniej�formie�wg�załączonego�druku�dostępnego�w�Registra-
turze�Spółdzielni�lub�stronie�internetowej�RSM.
Wpłacenie�przelewem�wadium�w�wysokości�2.� 2.000,00 zł�(dwa�ty-
siące�zł)�oraz 100,- zł + 23%VaT tytułem�opłaty�przetargowej�na�
każde�mieszkanie,�o�które�oferent�się�ubiega�do�dnia�5.05.2015 r. 
do godz. 14.00� i� dołączenie� kserokopii�wpłat�do�oferty.� Konto�
bankowe�Spółdzielni�PKO�BP�O/Gliwice�nr�43�1020�2401�0000�
0302�0039�3751.

Komisyjne�otwarcie�ofert�nastąpi�dnia 6.05.2015 r. o godz. 11.00 przy�
udziale�oferentów�za�okazaniem�dowodu�wpłaty�wadium.�Obecność�nie�
jest�obowiązkowa. 
Oferta�winna�zawierać�proponowaną�cenę�co�najmniej�równą�kwocie�

wyjściowej.
O�wyborze�oferty�zdecyduje�najwyższa�zaoferowana�kwota�na�dane�

mieszkanie�stanowiąca�nadwyżkę�ponad�cenę�wywoławczą.�

Remont�mieszkania�należy�przeprowadzić�we�własnym�zakresie�i�na�
własny�koszt�łącznie�z�ewentualną�wymianą�okien�
Wadium�oferenta,�którego�oferta�zostanie�uznana�za�najkorzystniejszą�

zostanie�przelane�na�poczet�kaucji�zabezpieczającej�opłaty�czynszowe.
Przystępujący�do�przetargu�traci�wadium,�jeżeli�w�terminie�14�dni�od�

daty�wygrania�przetargu�nie�podpisze�umowy�i�nie�uzupełni�kaucji�do�
wysokości�6-miesięcznego�czynszu�wyliczonego�w�oparciu�o�zaoferowa-
ną�stawkę.�Umowa�najmu�oraz�Regulamin�najmu�lokali�mieszkalnych�w�
RSM�są�dostępne�na�stronie�internetowej:�www.rsm.com.pl.
W�przypadku�nie�wygrania�przetargu�zwrot�wadium�nastąpi�na�wska-

zane�konto�bankowe�nie�póżniej�niż�3�dni�od�pisemnego�powiadomienia�
o�wyniku�przetargu.
Oględzin�mieszkań�można�dokonać�w�dniu 27.04.2015 r. w godz. od 

14.00 do 16.00. 
O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�powiadomieni�pisemnie.�

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spół-
dzielni tel.32 248-24-11 wew. 209.
Spółdzielnia�może�odwołać�przetarg�bez�podania�przyczyn.

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa

w Rudzie Śląskiej 
przy ul. Magazynowej 12, 

tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza�przetarg�nieograniczony�
ofertowy�na�dzierżawę�terenu�o�

powierzchni�1.200,00 m2�położonego�
w�Rudzie�Śl.�3�na�osiedlu�Podlas�/część�
działki�2908/263,�KW�GL1S/�00004692/3�

/�pod�korty�tenisowe.�
 
Oferent�przystępujący�do�przetargu�powinien�

dokonać�oględzin�nieruchomości�,�które�wyzna-
cza� się� na� dzień� 27.04.2015 r.� od� godz.� 12.00�
do� 13.00� po� uprzednim� skontaktowaniu� się� z�
Administracją�nr�1�przy�ul.�Joanny�12�w�Rudzie�
Śl.-Goduli�(tel.�32�248-22-32).�

warunki uczestniczenia w przetargu:
Złożenie� w� sekretariacie� Spółdzielni,� pokój�1.�
213,� pisemnej� oferty� w� zamkniętej� kopercie� �
z�dopiskiem�„dzierżawa� terenu�pod�korty� te-
nisowe”�w�terminie�do�dnia�29.04.2015�r.�do 
godz.�9.00.
Dokonanie� wpłaty� wadium� w� wysokości�2.�
1.000,00 zł�na�konto�PKO�BP�SA�I/O�Gliwice�nr�
43�1020�2401�0000�0302�0039�3751�i�dołącze-
nie�kserokopii�wpłaty�do�oferty.
Dokonanie� wpłaty� na� poczet� kosztów� prze-3.�
targu�w�kwocie�100,00zł�+�obowiązujący�VAT�
i�dołączenie�kserokopii�wpłaty�do�oferty�oraz�
zgłoszenie się z dowodem wpłaty do działu 
księgowości, pokój 318, w celu odbioru fak-
tury VaT. 
oferta winna zawierać:

a)�szczegółowe�określenie�oferenta�przystępują-
cego�do�przetargu�(kserokopię�dowodu�osobi-
stego,�KRS,�względnie�wpis�do�ewidencji�dzia-
łalności�gospodarczej,�NIP,�nr�telefonu)

b)�koncepcję�zagospodarowania
c)�stawka� minimalna� za� dzierżawę� ww.� terenu�

nie�może� być� niższa� od� bazowej� stanowiącej�
500,00zł/m-c�+�VAT.
Otwarcie� ofert� nastąpi� w� budynku� Dyrekcji�

RSM,�pokój� 317,�w�dniu�29.04.2015 r. o godz. 
10.00.

Kwota� wpłacona� przez� uczestników� przetar-
gu�na�pokrycie�jego�kosztów�podlega�zwrotowi�
tylko�w�przypadku�unieważnienia�przetargu�lub�
jego�odwołania�bez�winy�oferenta.�

Wadium� oferentów,� których� oferty� nie� zo-
staną�wybrane� zostanie� zwrócone�do�7�dni�od� �
rozstrzygnięcia� przetargu� i� zatwierdzenia� jego�
wyników�przez�Zarząd.�

Wadium� oferenta,� którego� oferta� zostanie�
przyjęta,� będzie� zaliczone� w� poczet� kaucji� za�
ww.�dzierżawę.

wadium przepada na rzecz RSM jeżeli ofe-
rent, którego oferta zostanie przyjęta, nie do-
kona wpłaty kaucji wg zaoferowanej w ofercie 
ceny w terminie wyznaczonym przez Spółdziel-
nię w powiadomieniu o wygranym przetargu 
oraz uchyli się od zawarcia umowy.

O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�poinfor-
mowani�pisemnie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobod-
nego wyboru ofert oraz unieważnienia przetar-
gu bez podania przyczyny.

Szczegółowych�informacji�udziela�Dział�Człon-
kowsko-Lokalowy,�pokój�118�i�100,�tel.�32�248-
24-11�wew.�311�lub�267.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wysokiej z przeznaczeniem 

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

Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego – z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
– jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona  w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wysokiej, stanowiąca działkę nr  4008/198 o powierzchni 4686 m², obręb 
Bielszowice, karta mapy 4, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Ślą-
skiej pod nr KW nr GL1S/00046562/9 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).

Przetargi, które odbyły się w dniach 26.11.2014 r. i 23.02.2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywa-
na działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym prze-
znaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).

Zbywana nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej, po-
siada kształt zbliżony do prostokąta, jest nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta dziko rosnącą 
zielenią nieurządzoną, występują nierówności terenu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi pu-
blicznej ulicy Wysokiej. Zbywany teren będzie skomunikowany z ulicą poprzez zjazd zlokalizowany przy 
budynku nr 3.

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 300.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg staw-

ki obowiązującej w dacie zbycia.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia 
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.ruda-
slaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 3.05.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 15.000,00 
zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane 
dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

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

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

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza i podaje warunki przetargu ustnego nieograniczonego do odda-
nia w dzierżawę są pomieszczenia stanowiące własność Miasta Ruda Ślą-
ska w użyczeniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z umową 
użyczenia nr 1/2009 z dnia 12.02.2009 r., mieszczące się w budynku ba-
senu krytego przy ul. Pokoju 13, położonego na części działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 3075/215, zapisanego w obrębie Nowy Bytom 
na karcie mapy 1, w księdze wieczystej KW 19710 o powierzchni 364,8 
m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej bądź rekre-
acyjno-sportowej.

Przetarg odbędzie się dnia 30.04.2015 r. o godz. 9.15 w sali konferen-
cyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej-Nowym 
Bytomiu przy ulicy gen. Hallera 14a.

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Miasta Ruda Śląska (www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej MOSiR-u (www.bip.mosir.rsl.pl).

Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
– Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda 
Śląska.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU 
I REKREACJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ogłasza i podaje warunki przetargu (licytacja ustna) sprzedaży samo-
chodu osobowego MERCEDES-BENZ, VITO 110 CDI 2151ccm – 102KM 

2.7t 99-03. Cena wywoławcza: 8 300 zł brutt o. 

Licytacja odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 14 a, w sali konferencyjnej  w dniu 4 
maja  2015 roku o godzinie 12.00.

Pojazd stanowiący przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach 
pracy MOSiR w okresie od 10 kwietnia do 4 maja 2015 roku godzinach 
8.00-15.00, 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 14a.

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR, na 
tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Ruda Śląska w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Miasta Ruda Śląska (www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej MOSiR-u (www.bip.mosir.rsl.pl). 

Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
– Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda 
Śląska.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nie-
ruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat pomieszczenia o 
powierzchni użytkowej 41,7 m2, przeznaczone na cele związane z pro-
wadzeniem siłowni. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 
14a, 41-709 Ruda Śląska. Wykaz nieruchomości znajduje się na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska i MOSiR. 
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Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego 
jest�oddanie�w�dzierżawę�na�okres�6�lat�nieruchomo-
ści�gruntowych�zainwestowanych�targowiskiem�miej-
skim�o� łącznej� powierzchni� 20� 415�m²� stanowiących�
własność� Miasta� Ruda� Śląska,� położonych� w� Rudzie�
Śląskiej�w�rejonie�ulicy�Kupieckiej�2a,�zapisanych�w�ob-
rębie�Wirek�na�karcie�mapy�1,�w�księgach�wieczystych�
prowadzonych�przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�
o�numerach:
–�GL1S/00021052/0,� obejmująca�działki� o� numerach�
geodezyjnych:

1880/154�o�powierzchni�3088�m²,�użytek�Bi•�
1881/154�o�powierzchni�222�m²,�użytek�Bi•�
1882/154�o�powierzchni�7874�m²,�użytek�Bi•�
1884/154�o�powierzchni�2123�m²,�użytek�Bi•�
1889/154�o�powierzchni�162�m²,�użytek�Bi•�
1893/154�o�powierzchni�40�m²,�użytek�Bi•�
1894/154�o�powierzchni�33�m²,�użytek�Bi•�
1895/154�o�powierzchni�32�m²,�użytek�Bi•�
1897/154�o�powierzchni�363�m²,�użytek�Bi•�
1898/154�o�powierzchni�107�m²,�użytek�Bi•�

–�GL1S/00006442/0,�obejmująca�działki�o�nume-
rach�geodezyjnych�:

1885/154�o�powierzchni�421�m²,�użytek�Bi•�
1887/154�o�powierzchni�4929�m²,�użytek�Bi•�
1888/154�o�powierzchni�105�m²,�użytek�Bi•�
1890/154�o�powierzchni�36�m²,�użytek�Bi•�
1891/154�o�powierzchni�2�m²,�użytek�Bi•�
1892/154�o�powierzchni�60�m²,�użytek�Bi•�
1896/154�o�powierzchni�46�m²,�użytek�Bi•�
1899/154�o�powierzchni�217�m²,�użytek�Bi•�
1900/154�o�powierzchni�128�m²,�użytek�Bi•�
1902/154�o�powierzchni�25�m²,�użytek�Bi•�

–�KW�7247�R�obejmująca�działkę�o�numerze�geode-
zyjnym:

1903/154�o�powierzchni�402�m²,�użytek�B•�
Zgodnie� z� ustaleniami� miejscowego� planu� zago-

spodarowania� przestrzennego� miasta� Ruda� Śląska�
przedmiotowe� nieruchomości� oznaczone� są� symbo-
lem UK1� –� tereny� zabudowy�usługowej� z� podstawo-
wym� przeznaczeniem� gruntów� pod� usługi� komercyj-
ne�takie� jak:�handlu�o�powierzchni�sprzedaży�poniżej 

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA
OGŁASZA�PRZETARG�USTNY�NIEOGRANICZONY�NA�ODDANIE�W�DZIERŻAWĘ�NA�OKRES�6�LAT�NIERUCHOMOŚCI�

GRUNTOWYCH�POŁOŻONYCH�W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ-WIRKU�PRZY�ULICY�KUPIECKIEJ�2a� 
Z�PRZEZNACZENIEM�POD�TARGOWISKO�MIEJSKIE.

2000�m�kw.,�gastronomii,�turystyki,�komunikacji,�cen-
tra�wystawiennicze,�instytucje�finansowe,�usługi�hote-
larskie,�targowiska.
Wywoławcza�(netto)�stawka�czynszu�dzierżawy�1�m2��

gruntu�w�stosunku�miesięcznym�wynosi:�0,30 zł.
Wywoławcza�(netto)�stawka�czynszu�dzierżawy�usta-

lona�na�przetargu�za�1�m2�gruntu�zostanie�pomnożona�
przez�powierzchnię�dzierżawy�(tj.�20�415�m2)�a�następ-
nie�zostanie�powiększona�o�należny�podatek�od�towa-
rów�i�usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2015 r. o godz. 

11.00 w  sali  213  Urzędu  Miasta  Ruda  Śląska,  plac 
Jana Pawła II 6.
W� przetargu� mogą� uczestniczyć� osoby� fizyczne� i�

prawne,�które�po�zapoznaniu�się�z�pełną�treścią�ogło-
szenia� (zamieszczoną�na� tablicy�ogłoszeń�w�budynku�
Urzędu� Miasta� Ruda� Śląska,� stronie� internetowej� –�
Biuletynie� Informacji� Publicznej�Urzędu�Miasta�Ruda�
Śląska,�na�tablicy�ogłoszeń�na�terenie�targowiska�miej-
skiego�przy�ulicy�Kupieckiej�2a)�w terminie do dnia 4 
maja  2015  r. dokonają�wpłaty�wadium�w�wysokości�
5�000,00� zł� (pięćtysięcyzłotych)�przelewem�na�konto�
nr:�71�1050�1214�1000�0010�0109�0628�ING�Bank�Ślą-
ski�Katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska,�
Wydział� Finansowo-� Księgowy� z� dopiskiem� „wadium�
dzierżawa�targowisko�–�Kupiecka�2a”�(za�datę�wpływu�
przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�
rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�
Urzędu�pok.�13,�14�w�godzinach:�poniedziałek�–�środa�
8.00-16.00,� czwartek� 8.00-18.00,� piątek� 8.00-14.00.�
Zaleca�się�przedłożenie�dowodu�wpłaty�wadium�Komi-
sji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium� wpłacone� przez� uczestnika,� który� wygrał�

przetarg� zalicza� się� na� poczet� czynszu� za� dzierżawę�
gruntu.� Pozostałym� uczestnikom� zwraca� się� wadium�
niezwłocznie�po�przetargu.
Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uza-

sadnionej�przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wdział Go-

spodarki Nieruchomościami (pokój 227), tel. 32-244-
90-00 wew. 2270.

PREZYDENT�MIASTA� 
RUDA�ŚLĄSKA�

informuje�

o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�wykazu�
garaży�usytuowanych�na�terenie�Miasta�Ruda�Śląska:

ul.�Głównej�–�garaż�nr�15,
ul.�ks.�Jana�Szymały�–�garaż�nr�53,
ul.�Józefa�Pordzika�–�garaż�nr�30,
ul.�Józefa�Pordzika�–�garaż�nr�6,�
ul.�Józefa�Pordzika�–�garaż�nr�3,
ul.�Osiedlowej�–�garaż�nr�23.

stanowiących�własność�Miasta�Ruda�Śląska�a�przeznaczonych�
do�sprzedaży�w�drodze�bezprzetargowej�

na�rzecz�ich�najemców.
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Rolki

UWAGA!
Punkt PZU 
przeniesiony

Zapraszamy do nowej siedziby Niedurnego 34 
(tuż obok szkoły muzycznej). pon-środa, piątek 8-17, czwartek 8-18,

tel. 32 248 51 33| Facebook – PZU DARIUSZ HAŁASZUK

Rolkowe szaleństwo czas zacząć!
Wraz z pierwszymi promieniami 

wiosennego słońca Burloch Arena 
znów zaczęła tętnić życiem. W so-
botę (11.04.) oficjalnie sezon rozpo-
częli fani rolek. Początek sezonu 
połączono z rozpoczęciem akcji 
charytatywnej „Break The Bor-
ders”.

– Dziś dużo się dzieje. Rudzianie 
będą mogli zobaczyć między innymi 
pokazy reprezentantów Polski 
we freestyle slalom, a także wziąć 
udział w warsztatach. Oprócz tego 
przygotowaliśmy konkursy z nagro-
dami. Warto dodać, że wraz z otwar-
ciem chcemy zainicjować projekt 
„Break The Borders”. Jak sama na-
zwa wskazuje – chcemy przełamać 
granice. Będziemy działać w hospi-
cjum i na oddziałach onkologicz-
nych wspierając i wpajając dziecia-
kom to środowisko rolkowe – mówił 

Patryk Gruszka, założyciel projektu 
,,Break The Borders” i organizator 
sobotniej imprezy.

Pogoda dopisała, a wraz z nią fre-
kwencja na torze. Od godziny 15.00 
na Burloch Arenie pojawiało się co-
raz więcej amatorów tej formy re-
kreacji. – Już nie mogłem się docze-

Harcerstwo

Olimpiada z lilijką
Za nami IX Olimpiada Harcerska 

w Rudzie Śląskiej. Od piątku (10.04.)
w Szkole Podstawowej nr 15 na Ha-
lembie rywalizowało ze sobą około 
trzystu harcerzy, którzy brali udział 
w najróżniejszych konkurencjach 
sprawnościowych. – Harcerze rywali-
zowali między innymi w takich dyscy-
plinach jak biegi, piłka nożna, kana-
dyjki, rzut piłką, dwa ognie czy uniho-
kej. Jest z nami coraz więcej uczestni-
ków. W pierwszej edycji wzięło udział 
120 harcerzy, a więc rozwijamy się – 
tłumaczył hm. Marcin Różycki, ko-
mendant hufca Ruda Śląska. – Chce-
my propagować rywalizację fair play, 
zdrowie żywienie i spędzanie czasu 
w duchu sportu. Wszystkie te ideały są 
bliskie harcerstwu – dodał.

Zmagania zakończyły się w nie-
dzielę (12.04.) oficjalnym apelem 
podsumowującym.

Na Burloch Arenie pojawiło się wielu miłośników jazdy na rolkach.

kać dobrej pogody. Jak najszybciej 
chciałem zacząć jeździć. Preferuję 
bardziej fitnessową formę jazdy, czy-
li nie za szybko, i nie za wolno. Chcę 
po prostu aktywniej spędzić czas. 
Każdemu polecam tę formę rekre-
acji i ten tor – mówił Błażej Czyr-
nek, rolkarz z Rudy Śląskiej.

Olimpiada z roku na rok przyciąga coraz więcej harcerzy.

Piłka ręczna

Cenny remis Zgody

Curling

Rudzki curling w ŚKC Katowice
W rozgrywanych w Warszawie 

w dniach 8-12.04. Mistrzostwach 
Polski w Curlingu Kobiet i Mężczyzn 
złote medale stały się udziałem dru-
żyn Śląskiego Klubu Curlingowego 
z Katowic. W drużynach troje zawod-
ników to mieszkańcy Rudy Śląskiej: 
Justyna Bec, Magdalena Muskus 
i Konrad Stych.

Wśród kobiet drużyna ŚKC Kato-
wice w składzie: Marta Szeliga Fry-
nia – skip, Magdalena Muskus, Justy-
na Beck, Barbara Karwat, Magdalena 
Szyszko pokonały po niezwykle 
emocjonującym meczu drużynę POS 
Łódź (skip – A. Walczak) 9:6, a o wy-
niku końcowym decydowało skutecz-
nie wykonane wybicie kamienia 
przeciwniczek ostatnim zagrywanym 
kamieniem meczu. 

Wśród mężczyzn drużyna ŚKC 
Katowice w składzie: Tomasz Zioło 

Dla rudzianek był to bardzo ważny mecz.

Na zdjęciu złote drużyny ŚKC.

– skip, Konrad Stych, Bartosz Dzi-
kowski, Michał Kozioł, Karol Koło-
dziej pokonała w finale drużynę KS 
Warszowice (skip – D. Herman) 5:3. 
Wywalczone złote medale są dla dru-

żyn także przepustką do reprezento-
wania Polski na ME w Curlingu, któ-
re rozegrane zostaną w dniach 20-
28.11.2015 w duńskim mieście Es-
bjerg.

Zgoda Bielszowice 24:24 (13:15)TOR Dobrzeń Wielki
Patrząc przez pryzmat pierwsze-

go meczu Zgody Bielszowice z za-
wodniczkami z Dobrzenia Wielkie-
go, nikt nie dawałby w rewanżu ru-
dziankom żadnych szans choćby na 
remis. Ciągle rosnąca dyspozycja 
bielszowiczanek sprawiła jednak, że 
w sobotę (11.04.) kibice zobaczyli 
niezwykle zacięty mecz, w którym 
gospodynie wywalczyły remis.

Wynik meczu praktycznie od sa-
mego początku do ostatniego gwizd-
ka był na styku. Goście zdołali osią-
gnąć dwupunktową przewagę tuż 
przed zejściem na przerwę. Pod ko-
niec drugiej części gry TOR Do-
brzeń Wielki również prowadził, 
jednak tę różnicę rudzianki zdołały 
wyeliminować. Celne rzuty między 
innymi Krzysteczko i Zelek dały za-

wodniczkom Zgody niezwykle cen-
ny remis. – Pamiętam pierwszy mecz 
z Dobrzeniem. Musieliśmy po nim 
chyba wyjść bocznym wyjściem 
z hali. Zabrzmi to patetycznie, ale 
jestem dziś dumny z dziewczyn. Po-
kazały dużo walki i zaciętości. Dla 

drużyny w budowie ten remis z ze-
społem, który rok temu biegał jesz-
cze po parkietach pierwszej ligi, jest 
niezwykle cenny. Nie rzucaliśmy 
słów na wiatr mówiąc, że druga run-
da będzie lepsza – komentował po 
meczu Marek Płatek, trener Zgody.

REKLAMA
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Tabela ligi okręgowej, 
grupa: Katowice II

1.  Energetyk ROW II Rybnik 18 45 59-12
2.  LKS 1908 Nędza 18 38 52-16
3.  Wilki Wilcza 18 36 37-13
4.  Wyzwolenie Chorzów 18 34 34-17
5.  Urania Ruda Śląska 18 32 46-30
6.  Wawel Wirek 18 30 33-21
7.  Orzeł Mokre 18 27 30-30
8.  TKKF Zuch Orzepowice  18 25 33-45
9.  Buk Rudy Wielkie 18 24 23-31
10.  KS 94 Rachowice 18 24 31-33
11.  MKS Zabrze-Kończyce 18 21 23-41
12.  Tempo Paniówki 18 20 25-28
13.  ŁTS Łabędy  18 18 21-24
14.  Zamkowiec Toszek 18 14 17-47
15.  Czarni Pyskowice 18 14 32-60
16.  Sokół Orzesze 18 5 11-59

Tabela III ligi
1.  Odra Opole 26 61 60-26
2.  Polonia Bytom 26 57 58-22
3.  BKS Stal Bielsko-Biała 26 53 55-19
4.  Ruch Zdzieszowice 26 53 52-26
5.  GKS 1962 Jastrzębie 25 44 40-28
6.  Rekord Bielsko-Biała 25 42 49-37
7.  Skra Częstochowa 26 41 44-28
8.  Górnik II Zabrze 25 39 45-33
9.  LKS Czaniec 24 37 25-25
10.  Ruch II Chorzów 26 34 38-43
11.  Podbeskidzie II B-B 25 34 39-34
12.  Pniówek Pawłowice Śl. 25 31 29-36
13.  Szombierki Bytom 25 31 29-30
14.  Swornica Czarnowąsy 26 31 33-49
15.  Grunwald Ruda Śląska 26 28 33-48
16.  Polonia Łaziska Górne 26 28 25-40
17.  Górnik Wesoła   25 23 28-42
18.  Piast II Gliwice 26 22 37-54
19.  Skalnik Gracze 26 11 19-76
20.  Małapanew Ozimek 25 11 16-58

Tabela IV liga, 
grupa: śląska I

1.  Ruch Radzionków 16 36 42-13
2.  Zieloni Żarki 17 33 36-24
3.  Gwarek TG 17 29 38-23
4.  Przyszłość Ciochowice 17 29 29-25
5.  Concordia Knurów 16 28 41-37
6.  Sarmacja Będzin 17 27 34-26
7.  Raków II Częstochowa 17 26 42-21
8.  Polonia Poraj 16 24 32-29
9.  Unia Ząbkowice  17 24 39-41
10.  MLKS Woźniki 17 22 41-34
11.  Górnik Piaski  17 21 22-29
12.  Pilica Koniecpol 17 17 19-28
13.  RKS Grodziec  17 17 18-38
14.  Slavia Ruda Śląska 17 15 25-37
15.  Fortuna Gliwice 17 3 14-67

Sportowy rozkład jazdy
Piłka nożna

18 kwietnia (sobota) godz. 11.00 
Grunwald Ruda Śląska – Skalnik Gracze

18 kwietnia (sobota) godz. 11.00 
Slavia Ruda Śląska – Raków II Częstochowa

18 kwietnia (sobota) godz. 16.30 
MKS Zabrze-Kończyce – Urania Ruda Śląska

18 kwietnia (sobota) godz. 16.30 
Orzeł Mokre – Wawel Wirek 

18 kwietnia (sobota) godz. 16.00
Jastrząb Bielszowice – Naprzód Lipiny 

18 kwietnia (sobota) godz. 15.00 
Pogoń Nowy Bytom – Siemianowiczanka II 

Siemianowice Śląskie
Futsal

18 kwietnia (sobota) godz.18.00 
SRS Gwiazda Ruda Śl. – GAF Jasna Gliwice

P���� �����, ���� ��������, �����: K������� II

Szwankujący mechanizm 
Uranii

U����� R��� Ś����� 1:3 (1:0) Z��� O���������
W sobotę (11.04.) z samego rana swój mecz rozgrywała także 

Urania. Kochłowiczanie podejmowali na własnym boisku drużynę 
Zucha Orzepowice.

Na początku pierwszej części meczu dominowali gospodarze. 
W 36. minucie gry kluczową akcję wyprowadziła Urania. Kochło-

wiczanie wyszli z kontrą, bramkarza gości pokonał Piecha, a póź-
niej skierował piłkę do siatki. Od tego momentu mecz nie układał 
się po myśli podopiecznych trenera Mikusza. W 59. minucie 

goście doprowadzili do wyrównania. Chwilę później Urania 
musiała po czerwonej kartce grać już w dziesiątkę. „Zuchy” 
wykorzystały gospodarzy i zdobyły jeszcze dwa gole.

– Mieliśmy grać zupełnie inną piłkę. Odpuściliśmy 
pierwsze minuty tej drugiej połowy i przeciwnikowi łatwiej się 
grało. Mamy trochę osłabień, ale mam nadzieję, że powoli ta 

młodzież zacznie się 
ogrywać i będzie tylko 
lepiej –– tłumaczył po 
meczu Stanisław Mi-
kusz, szkoleniowiec 
Uranii.

Wawel rozstrzelał Sokoła
W���� W���� 6:0 (3:0) S���� O������

Pełna kontrola – tak 
można w skrócie opi-
sać sobotni (11.04.) mecz Wawelu Wi-
rek z Sokołem Orzesze. Błędy w obronie 
gości dały rudzianom możliwość szybkiego 
ustawienia wyniku i spokojną grę do końca.

Pierwszego gola dla Wawelu strzelił w 20. 
minucie Lux. Chwilę później było już 2:0 po ład-
nej bramce Jaromina. Gospodarze przeprowadzili piękną 
kontrę, którą wykorzystał Foryś. W drugiej połowie rudzianie 
dołożyli kolejne trzy gole. Strzelcami kolejnych bramek byli 
Wawrzyczek, Buchcik i Deptuch.

– Pierwsze dwie bramki strzeliliśmy po błędach prze-
ciwników i to ustawiło mecz. Byliśmy dziś drużyną lepszą, 
choć przed meczem trochę się obawiałem tego, jak zagra-
my po przerwie świątecznej. Na szczęście utrzymaliśmy 
dobrą dyspozycję. Trzeba być zadowolonym z gry 

i z wyniku – mó-
wił po meczu 
Jarosław Zaj-
del, trener 
Wawelu.

Urania: Pardela, Hejdysz, Gabryś, 
Koniorczyk, Barczak (28’ Chmielorz), 
Zalewski, Musiał, Jańczak, Kamieński 

(85’ Zawisza), Piecha (80’ Mzyk), Miszka; 
Trener: Stanisław Mikusz.

Wawel: Gawlik – Pyc, K. Kałużny, 
Buchcik, Wypiór – Wawrzyczek (60’ 

Majnusz), Maciejok (67’ Żur), G. 
Kałużny, Foryś – Jaromin, Lux (60’ 
Deptuch). Trener: Jarosław Zajdel.

P���� ����� – III ����

Pierwsza wiosenna wygrana „zielonych”
M�������� O����� 0:2 (0:1) G������� R��� Ś�����

Sobotni wy-
jazdowy mecz 
G r u n w a l d u 
(11.04.) z ostat-
nim w tabeli 
Małapanewem 
Ozimek był niezwykle ważny w kontek-
ście walki o utrzymanie. Rudzianie mu-
sieli wygrać to spotkanie, a tego zadania 
nie uławiał im brak trzech podstawowych 
zawodników – kontuzjowanych Brzo-
zowskiego i Kiepury oraz pauzującego 
za kartki Wolka. Na szczęście po ostat-
nim gwizdku to goście zgarnęli trzy 
punkty. 

Początek meczu nie 
rokował dobrze dla 
„zielonych”. Gospoda-
rze atakowali, a Grun-
wald zdawał się nie 

funkcjonować w obronie. 
Już w 7. minucie faulowany w polu kar-
nym Grunwaldu był zawodnik miejsco-
wych i sędzia podyktował karnego. Na 
szczęście gospodarze nie wykorzystali 
tej szansy. W 26. minucie piękną kontrę 
przeprowadził Maciongowski – przejął 
piłkę i uruchomił na prawej stronie Haft-
kowskiego, który strzelił wysoko nad 
bramką. Dwie minuty później odgryźć 

Grunwald: Soldak – Łęcki, Szpoton (kpt), 
Szczypior, Włodarczyk – Stanisławski, 
Dreszer, Maciongowski, Jaskiernia – 

Kowalski, Haft kowski; Rezerwa: Lamlih 
– Jagodziński, Szczygieł, Nowicki, Kot; 

Trener: Jacek Bratek.

P���� �����
– IV ����, 

�����: ������ I

Slavia 
pogryziona 

w Ząbkowicach
U��� Z�������� 3:1 (1:1) 

S����� R��� Ś����� 
W 36. minucie po strzale Zalewskiego 

rudzianie wyszli na prowadzenie, a kibice 
w Ząbkowicach mogli się tylko cieszyć, bo 
ta jedna bramka w pierwszej połowie była 
najniższym wymiarem kary dla miejsco-
wych. Rudzianie w sobotę (11.04.) marno-
wali swoje akcje na potęgę, a gospodarze 
w późniejszych minutach bezlitośnie to 
wykorzystali.

Piłkarze Unii Ząbkowice zdołali wyrów-
nać wynik jeszcze przed przerwą. Początek 
drugiej połowy też nie był pomyślny dla 
Slavii. Już na samym początku goście prze-
grywali 2:1. Unia miała swoje sytuacje 
i gdy mecz się otworzył, dopięła swego 
i ustaliła wynik meczu na 3:1.– Kolejny 

mecz, gdzie byliśmy równorzędnym prze-
ciwnikiem. Można powiedzieć, że z gry za-
służyliśmy na zwycięstwo. Mieliśmy dużo 
stuprocentowych sytuacji. Udało się nam 
otworzyć wynik, ale indywidualne błędy 
doprowadziły do tego, że straciliśmy trzy 
bramki – mówił po meczu Marek Piotro-
wicz, trener Slavii.

Slavia: Strąk – Maciaszczyk, Met, Wujec, 
Moritz – Maciaszczyk, Korban, Kowalik, 

Gancarczyk – Zalewski, Strzalla; 
Zmiany: Puschhaus, Rejmanowski;

 Trener: Marek Piotrowicz.

mógł się Wróblewski (Małapanew) – 
uderzył bezpośrednio z wolnego spod li-
nii autowej i Soldak sparował piłkę na 
róg. W 32. minucie na szczęście dla ru-
dzian bramkę na 0:1 strzelił Jaskiernia. 
Znów z kontry ruszył Maciongowski, za-
grał na prawą stronę do Jaskierni, który 
wszedł w pole karne i uderzył po długim 
rogu nie do obrony. Jednobramkowa 
przewaga utrzymała się do przerwy.

 W drugiej połowie rudzianie zdołali 
podnieść rozmiary zwycięstwa. W 53. 
minucie Dreszer po ładnej wrzutce Kota 
strzelił pięknego gola. Mimo jeszcze kil-
ku akcji wynik nie uległ już zmianie.

Z�����

Mistrzostwa Polski dla sióstr Kubaty!
W dniach 10-11.04. w Kraśniku 

rozegrane zostały Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski Juniorek i Kade-
tek w zapasach kobiet. Najlepiej 
z sześcioosobowej ekipy Slavii za-
prezentowały się siostry Kubaty.

Natalia wygrała rywalizację w ka-
tegorii do 55 kg pokonując w fi nale 
reprezentantkę Białorusi Nade Dra-
gunovą, natomiast Alicja nie miała 
sobie równych w kategorii do 67 kg. 
Brązowy medal w kategorii do 55 kg 
przypadł w udziale Darii Szymecz-
ko.

W klasyfi kacji klubowej juniorek 
ZKS Slavia Ruda Śląska uplasował 
się na trzecim miejscu, ustępując 
ekipom Cementu-Gryfu Chełm oraz 
Białorusi. Dziewczyny ze Slavii znów z medalami.
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Rugby
Gryfy pokonane 

w niedzielnym hicie

REKLAMA

Zła passa  
Halembianki

W ubiegłym tygodniu tenisistki 
stołowe UKS-u Halembianka 2001 
Ruda Śląska rozegrały dwa kolejne 
mecze II ligi kobiet. Niestety oba 
zakończyły się porażką rudzkiej 
drużyny. Pierwszy mecz Halem-
bianka przegrała 3:7 z LKS-em Or-
łem Stanica, a drugi 2:8 z aktualnym 
liderem klasyfikacji – MKS-em 
Czechowice Dziedzice. Następny 
mecz Halembianka zagra u siebie 
z JKTS-em Jastrzębie-Zdrój.

Tabela 
ekstraklasy

futsalu
1 Wisła Krakbet Kraków 19 47
2 Gatta Active Zd. Wola 19 41
3 Rekord Bielsko-Biała 19 31
4 Red Dragons Pniewy 19 27
5 GAF Jasna Gliwice 19 26
6 KGHM Chrobry Gł. 19 26
7 Red Devils Chojnice 19 23
8 Clearex Chorzów 19 23
9 AZS UŚ Katowice 19 23
10	 Gwiazda	Ruda	Śląska	19	 22
11 Pogoń '04 Szczecin 19 19
12 AZS UG Gdańsk 19 18

W SKRÓCIE

KS IGLOO Rugby Ruda Śląska 12:34 (5:11)  
Czarni Pruszcz Gdański

Niedzielny hit (12.04.) nie roz-
czarował swoim poziomem. Licz-
nie zebrani rudzianie zobaczyli 
w meczu KS IGLOO Rugby Ruda 
Śląska z Czarnymi Pruszcz Gdań-
ski kawał dobrego rugby. Mimo 
zaciętej walki Gryfy nie zdołały 
jednak odnieść zwycięstwa nad do-
brze dysponowanymi gośćmi. 

Mecz zakończył się wynikiem 
12:34 dla gdańszczan. Punktowa-
nie zaczęło już w 5. minucie, gdy 
przeciwnicy zdobyli przyłożenie, 
wykorzystując kiepską szarżę Gry-
fów w obronie. Kolejne powody do 
smutku gospodarze mieli dziewięć 
minut później, kiedy to Czarni wy-
korzystali kolejne błędy w obronie 
rudzian. W 23. minucie, po udanej 
akcji indywidualnej grającego tre-
nera Carey’a oraz kilku przegrupo-
waniach, Manieckiemu udało się 
zdobyć przyłożenie. Czarni seryj-

nie pudłowali z rzutów karnych. 
Wykorzystali dopiero podyktowa-
nego karnego w 30. minucie, usta-
lając wynik do przerwy na 5:11. 

Gdańszczanie weszli w drugą 
połowę zdecydowanie lepiej i już 
po minucie gry zanotowali przyło-
żenie oraz podwyższenie. To dodat-
kowo wprowadziło chaos w szere-
gach rudzian – błędy w ustawieniu 
i nieporozumienia zaowocowały 
w 46. minucie kolejnym przyłoże-
niem Czarnych. Gryfy próbowały 
podjąć walkę, w 54. minucie do 
pięciu punktów Wojnowskiego ko-
lejne dwa dołożył Płusa. Niestety, 
już po chwili Pruszcz wykorzystał 
karnego, podyktowanego za niecof-
nięcie się w obronie, uciekając tym 
samym rudzianom na 29:12. W 73. 
minucie przyłożyli po raz czwarty, 

Skład Gryfów: Frątczak, Jopert, 
Nowak (Gawron), Muc, D. 

Mańkowski, Wojnowski, Maniecki, 
J. Mańkowski, Płusa, Magner, Mol, 
Carey, Mucha, Jackowiec, Bryński.

W niedzielnym meczu nie brakowało emocji.

Futsal

Nawałnica emocji  
zakończona porażką

Aż dziewięć bramek zobaczyli 
kibice, którzy wybrali się w niedzie-
lę (12.04.) na mecz Gwiazdy 
z KGHM-em Euromaster Chrobry. 
Niestety dla rudzian pięć z nich zdo-
była drużyna gości. Porażka boli 
mocniej, biorąc pod uwagę fakt, że 
dwie minuty przed końcem Gwiaz-
da prowadziła jeszcze 4:3.

Początek meczu należał do go-
ści. Już w drugiej minucie po do-
brej kontrze Gwiazda straciła 
pierwszego gola. Gospodarze ru-
szyli do odrabiania strat, jednak 
kolejne próby Hewlika czy Działa-
cha były nieskuteczne. Przed prze-
rwą udało się jednak wyrównać – 
dobrze dograną piłkę na gola za-
mienił Łuszczek.

Po zmianie stron gospodarze da-
lej byli w natarciu. Zaraz po pierw-
szym gwizdku drugą bramkę dla 
rudzian strzelił Siadul. Minutę póź-
niej było już 3:1 – pierwszą bramkę 
w Ekstraklasie zdobył wychowanek 
Gwiazdy Olaf Białek. Podopieczni 
trenera Klimasa byli skuteczni, ale 
popełniali też błędy w obronie – pa-

rę minut później gola kontaktowe-
go zdobył Niedźwiedź, a chwilę 
później doprowadził do wyrówna-
nia Szala. W 36. minucie rudzianie 
znów objęli prowadzenie dzięki 
strzałowi z dystansu Białka. Dwie 
minuty przed końcem meczu roze-
grał się horror gospodarzy. Goście 
wycofali bramkarza, co bardzo 
szybko przyniosło efekt w postaci 
gola wyrównującego. Chwilę póź-
niej  po strzale z ostrego kąta pro-
wadzenie gościom dał Niedźwiedź.

Gwiazda Ruda Śląska 4:5 (1:1)  
KGHM Euromaster Chroby Głogów

Piłka ręczna

Halembska twierdza 
pada. „Zieloni” już tylko 
z szansami na baraże

SPR Grunwald 27:36 (14:14) MOSiR Bochnia
Sobotni (11.04.) mecz SPR-u 

 Grunwald z MOSiR-em Bochnia był 
walką o zagarnięcie tak upragnione-
go awansu do pierwszej ligi. Zawod-
nicy Grunwaldu dotrzymywali kroku 
przyjezdnym do 40. minuty spotka-
nia. Potem jednak gorsza skutecz-

ność, nerwy i presja sprawiły, że go-
ście odskoczyli. Mecz ostatecznie 
zakończył się wynikiem 27:36.

– Pierwszą połowę zagraliśmy po-
prawnie i myślałem, że w takim tem-
pie wytrzymamy do końca spotkania. 
Na styku wynik był do piętnastej mi-

nuty drugiej połowy. Potem doszedł 
stres i nie udźwignęliśmy tego meczu 
psychicznie. Bochnia zwyciężyła i za-
służenie wywalczyła awans. Pod ko-
niec drugiej połowy straciliśmy pew-
ność w ataku pozycyjnym, przestali-
śmy grać piłką i próbowaliśmy zdo-
bywać bramki z drugiej linii, co nam 
nie wychodziło – mówił po meczu 
Maciej Zarzycki, trener Grunwaldu.

– Zabrakło trochę szczęścia i sku-
teczności. Bochnia grała zespołowo. 
My do pierwszej połowy trzymaliśmy 
się, jednak potem już nam nie szło. 

Pracowaliśmy cały rok, ale nie udało 
nam się awansować z pierwszego 
miejsca. Może uda się w barażach, 
ale będzie to bardzo ciężkie – tłuma-
czył po meczu Krzysztof Płonka, za-
wodnik „zielonych”.

Szansą na awans Grunwaldu są 
tylko baraże. Znalezienie się w nich 
zależy jednak od dwóch czynników: 
wygranej „zielonych” w ostatnim li-
gowym meczu oraz wyników Vive 
Tauron II Kielce. Kielczanie muszą 
przegrać przynajmniej jeden z dwóch 
ostatnich meczów.

ostatecznie ustalając wynik na 
12:34.

– Byliśmy dobrze przygotowani 
do tego spotkania, natomiast bo-
isko dziś zweryfikowało naszych 
zawodników. Dziś nie byliśmy 

Na parkiecie było mnóstwo walki.

Kolumny sportowe zredagował  
Robert Połzoń

Zawodnicy Gwiazdy przeżyli praw-
dziwą huśtawkę nastrojów.

w stanie wygrać z Czarnymi. Go-
ście dominowali na boisku, co do-
brze obrazowało posiadanie piłki 
i ich zdobycze terytorialne. Wierzy-
my dalej w awans, będziemy wal-
czyć do końca, tym bardziej, że nasi  

rywale też mają jeszcze mecze 
przed sobą. Liczyłem, że zobaczy-
my dziś dobre widowisko i tak też 
się stało – mówił po meczu Woj-
ciech Kołodziej, prezes KS IGLOO 
Rugby Ruda Śląska.
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www.auto-bud.com.pl

MICHAŁ KOZŁOWSKI
KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI 
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 506-113-356

ANDRZEJ IZYDORCZYK
KIEROWNIK STACJI KONTROLI 

POJAZDÓW ALFA

TEL. 510-049-787

SZCZEPAN MAŃKA
DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI 
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 508-921-558

BOGDAN CHLEBOWSKI
DIAGNOSTA STACJI KONTROLI 

POJAZDÓW GAMMA

TEL. 519-154-378

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

ALFA Stacja Kontroli Pojazdów – Bykowina 
Ruda Śląska, ul. Szpaków 51, czynne pn.-pt. 7-19, sob. 8-14, tel. 32 740-92-21

GAMMA Stacja Kontroli Pojazdów  – Świętochłowice
ul. Katowicka 73 (naprzeciw Gazowni), czynne pn.-pt. 7-19, sob. 7-14, tel. 32 245-28-91

Profesjonalna obsługa klienta dla wielu fi rm na rynku stanowi w dzisiejszych czasach źródło przewagi 
konkurencyjnej. Pozytywne doświadczenia w kontakcie pomiędzy fi rmą a klientem sprawiają, że ci dru-
dzy chętniej wrócą po daną usługę. Przy okazji wiosennych kontroli sprawdziliśmy, jak ten ważny ele-
ment funkcjonuje na stacjach kontroli pojazdów należących do fi rmy AUTO-BUD Sp. z o.o.

Fachowo i z uśmiechem 
skontroluj swój samochód

CENTRUM 

MOTORYZACYJNE

CENTRUM 

MOTORYZACYJNE

– Zawsze lubię przyjeżdżać na stację ALFA. To 
ważne, by dogadywać się ze swoim diagnostą. 
Lepszy kontakt z fachowcem to szersza wiedza 
o samochodzie. Tu na Bykowinie wszystkiego 
można się dowiedzieć podczas miłej i rzeczowej 
rozmowy. Tak właśnie to powinno wyglądać – 
tłumaczy pan Marek, mieszkaniec Bykowiny.

– Widać, że fi rma AUTO-BUD Sp. z o.o. dba 
o dobry kontakt z klientem. Co chwilę są jakieś 
akcje, w których można skontrolować auto. Jak 
już przyjedzie się na stację, to wszystko jest zała-
twione szybko, sprawnie i miło. Gdy niepokoi 
mnie choćby mała rzecz, od razu udaję się na sta-
cję OMEGA – mówi pan Mirosław z Rudy.

Akcje kontroli pojazdów są przeprowadzane 
wiosną i jesienią, przez prawie miesiąc można za 
darmo sprawdzić stan techniczny pojazdu. Klient 
może skontrolować na stacjach fi rmy AUTO-

BUD układ hamulcowy, zawieszenie, układ kie-
rowniczy, stan nadwozia oraz podwozia. Diagno-
sta zawsze informuje kierowcę o tym, jak powi-
nien przygotować samochód na lato bądź zimę.

– Darmowe kontrole to naprawdę fajna akcja, 
bo to dobra forma reklamy, która służy kierow-
com. Bardzo dbam o bezpieczeństwo mojego au-
ta, więc cieszę się, że ktoś organizuje coś takiego 
– mówi pani Joanna, jedna z klientek, która sko-
rzystała z bezpłatnych kontroli. 

Obecnie trwa kampania „Bez-
pieczny Samochód – Bez-
pieczna Rodzina”,
w ramach której 
jeszcze do 17 
kwietnia bę-
dzie można 
skontrolować 

swój pojazd na wio-
snę. W akcji biorą 

udział: Stacja Kontroli 
Pojazdów ALFA z Byko-

winy (ul. Szpaków 51), Okrę-
gowa Stacja Kontroli Pojazdów 

OMEGA w Goduli (ul. Stara 1) oraz Sta-
cja Kontroli Pojazdów GAMMA w Świętochłowi-
cach (ul. Katowicka 73). To właśnie na tych sta-
cjach można skorzystać z bezpłatnych kontroli. 

Oprócz akcji promocyjnych ważny jest także 
bezpośredni kontakt z klientem. Jak ważny jest 
to element, opowiedział nam Andrzej Izydor-
czyk, kierownik Stacji Kontroli Pojazdów ALFA, 
który pracuje jako diagnosta już od 1982 roku.

– Do klienta należy podejść z sercem. Nawet 
gdy po przeglądzie pojazd dostaje negatywną 

opinię i jest niesprawny, trzeba wytłumaczyć ta-
kiej osobie, gdzie dokładnie tkwi problem i za-
znaczyć, że jest to niezwykle ważne dla bezpie-
czeństwa. Czasami się zdarza, że klienci nie chcą 
przyjąć do wiadomości, że ich auto nie przejdzie 
przeglądu. Trzeba powiedzieć takiemu kierowcy, 
że nie może patrzeć tylko na siebie, ale też i na 
innych uczestników ruchu – tłumaczy Andrzej 
Izydorczyk. – Każdy człowiek ma inny charakter. 
Z każdym klientem trzeba rozmawiać inaczej, by 
dogadać się i sprawnie oraz fachowo załatwić 
sprawę. Klient podczas wyboru stacji zwraca 
uwagę na obsługę. Załoga musi być nie tylko mi-
ła, ale i rzetelna oraz sprawna. Nie lekceważymy 
klienta i cenimy sobie jego czas. W fi rmie AUTO-
BUD Sp. z o.o. mocno kładzie się nacisk właśnie 
na to podejście – dodaje.
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