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WYDAWCA

* KREDYTY *GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
15 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

tel. 
731-35-35-35 Najtańsze kredyty 

gotówkowe!

LUDZIE Z PASJĄ

Zapałki na 
kółkach

Rudzianin Janusz Urbański może 
pochwalić się kolejną budowlą z za-
pałek. Po Moście Grunwaldzkim, 
wielkim okręcie, Murze Chińskim, 
czy wieży Eiffl a przyszła pora na cię-
żarówkę z prawdziwego zdarzenia. 
Rudzianin, którego życiową pasją jest 
budowanie z zapałek, tym razem po-
sklejał amerykańskiego trucka z aż 20 
tysięcy zapałek. Dzieło powstało na 
cześć św. Krzysztofa – patrona kie-
rowców.

Czytaj więcej na str. 9

KREDYT 

na każdą kieszeń
oprocentowanie kredytów • 
gotówkowych 
i konsolidacyjnych
już od 5 %
kredyty hipoteczne, • 
samochodowe
i firmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń • 
wiekowych
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo 
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY

Dojeżdżamy 
do Klienta

WOKÓŁ NAS

Gwiazdy na Dniach 
Rudy Śląskiej

Dni Rudy Śląskiej 2016 zapowiadają 
się niezwykle interesująco. 3 i 4 czerw-
ca na Terenach Targowych w Wirku 
usłyszymy m.in. Margaret i zespół Le-
mON, a drugiego dnia przygotowano 
prawdziwą gratkę dla fanów muzyki 
disco polo. Wystąpią m.in. zespoły 
Classic, Power Play i Weekend. Ale na 
tym nie koniec koncertów. 2 lipca w 
Bykowinie wystąpią m.in. takie gwiaz-
dy jak Agata Dziarmagowska, Afro-
mental oraz Wilki.

Czytaj więcej na str. 2

To już dziesiąte spotkania 
w dzielnicach

 Więcej str. 3

169

 KUPIĘ UDZIAŁY W KAMIENICACH, 
NIERUCHOMOŚCIACH 

TEL. 512-484-884
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REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

BYKOWINA

opak.2399169
SZT.

ARIEL 
PROSZEK • 
DO PRANIA – 3 KG
KAPSUŁKI • 
DO PRANIA – 30 SZT.

1500 zł TANIEJ

KIEŁBASA NIEDŹWIEDZIA

1299
KG

1
32% TANIEJ

BAGIETKA Z MASŁEM
CZOSNKOWYM• 
ZIOŁOWYM• 

800 zł TANIEJ

kg1549
SER 
DZIURAWIEC
ALMAR

1899
KG

PIWO 
KASZTELAN 
0,5 l

179
szt.
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REKLAMA

BUTLE PROPAN-BUTAN 
11 KG

ŚLĄSK CZYSTEJ
ENERGII

1. Proszę wybrać SPRH jako organizację pożytku pu-
blicznego, której chcemy przekazać 1% podatku.
2. W odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatko-
wego proszę podać nazwę organizacji: STOWARZY-
SZENIE POMOCY RODZINOM HUTNICZYM 
oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 
0000241090.
PIT-28 – poz. 134-136 PIT-36  – poz. 323-325
PIT-36L – poz. 94-96 PIT-37  – poz. 137-139 
PIT-38 – poz. 57-59 PIT-39  – poz. 51-53
3. Wpisać w rubrykę obliczony 1% swojego podatku we-

dług wskazówek na formularzu. Urząd Skarbowy przekaże pieniądze SPRH w terminie 
3 miesięcy od daty złożenia zeznania, potrącając od wyliczonej kwoty koszty przelewu.

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

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

3 proste kroki, by pomóc!

OGŁOSZENIE

W piątek, 3 czerwca, na scenie pojawi się m.in. Margaret. – To wokalist-
ka znana ze swojego debiutanckiego  singla „Thank you Very Much”, któ-
ry znalazł się na drugim miejscu listy AirPlay – nowości najczęściej gra-
nych nowych piosenek w polskich rozgłośniach radiowych w roku 2013. 
W 2014 roku wokalistka nagrała utwór „Start a Fire”, który stał się ofi -
cjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn – podkre-
śla Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej 
Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

Drugą gwiazdą tego dnia będzie zespół LemON. – To z kolei polsko-
łemkowsko-ukraiński zespół muzyczny, który powstał w 2011 roku, tuż po 
zakwalifi kowaniu się do programu talent show „Must Be the Music. Tylko 
Muzyka”. W 2012 roku grupa wystąpiła jako gość specjalny na festiwalu 
TOPtrendy, a także ukazał się debiutancki album LemON z promującym 
singlem „Będę z Tobą”. 
W 2013 roku zespół zo-
stał nominowany do 
Fryderyków w kategorii 
„Najlepszy debiut”, 
a w 2014 roku odbyła 
się premiera singla 
„Ake” – zwiastującego 
drugi album studyjny 
zespołu – wylicza An-
drzej Trzciński. 

W piątek nie zabrak-
nie też atrakcji dla naj-
młodszych, o które za-
dba Centrum Uśmie-
chu. Przed rudzianami 
zaprezentuje się także 

DNI RUDY ŚLĄSKIEJ 2016

Margaret, Weekend, Wilki i Afromental 
już wkrótce w Rudzie Śląskiej

Przed nami kolejne wyjątkowe imprezy, na których zaprezentują się największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Już 
w pierwszy weekend czerwca rudzianie po raz kolejny będą mogli uczestniczyć w Dniach Rudy Śląskiej. Tym razem święto-
wanie na Terenach Targowych w Wirku zaplanowano na dwa dni. Już teraz zdradzamy, że warto będzie je tam spędzić.

Patryk Kumór, znany także jako „Spectre” – uczestnik programu 
„Must be the Music. Tylko Muzyka” w 2013 r. Drugi dzień Dni 
Rudy Śląskiej będzie z pewnością bardzo atrakcyjny dla fanów 
muzyki disco polo. Tego dnia imprezę rozpocznie koncert zespo-
łów Czadoman i Fajters, a następnie na scenie wystąpi artysta 
z Rudy Śląskiej – Piotr Herdzina. – W dalszej kolejności publicz-
ność będzie mogła zobaczyć i wysłuchać koncertów zespołów 
Classic i Power Play. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie ze-
spół Weekend, znany bardzo szerokiej publiczności z wypromo-
wanego w 2012 roku utworu „Ona tańczy dla mnie” – mówi An-
drzej Trzciński. 

Brak trzeciego dnia koncertów z pewnością wynagrodzi im-
preza Letnia Scena Eski, która odbędzie się 2 lipca na terenach 
zielonych w Bykowinie pomiędzy ulicą Górnośląską i ul. Barba-
ry. Podczas tej imprezy wystąpią  Agata Dziarmagowska, Afro-
mental, Wilki oraz lokalny wykonawca – zespół Fryna. 

Arkadiusz Wieczorek

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia

pracownikom wszystkich rudzkich jednostek
służby zdrowia.

W Wasze ręce często 
składamy nasze zdrowie i życie,

wymagając wiedzy i umiejętności,
a także empati i i cierpliwości.

Dziękując za oddanie i pomoc
życzę Wam sukcesów zawodowych,

pomyślności w życiu prywatnym oraz zdrowia.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

REKLAMA
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Pierwsze pytania zadano w Rudzie
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Przypomnijmy, że spotkania władz 
miasta z mieszkańcami trwają już 

kolejny rok. To dziesiąta wizyta 
włodarzy w poszczególnych 

dzielnicach miasta. Dotychczas 
wzięło w nich udział ok. pięciu 

tysięcy mieszkańców, zaś zgłoszono 
ponad trzy tysiące spraw.

W Rudzie z władzami miasta spotkało się kilkadziesiąt osób.

W poniedziałek (4.04.) rozpoczął się kolejny cykl spotkań z mieszkańcami. Jako pierwsi w tym sezonie swoje 
pytania mogli zadać mieszkańcy Rudy. Dyskusja została poprzedzona krótkim sprawozdaniem z inwestycji wy-
konanych lub planowanych w dzielnicy. 

179
0,5 l

Namysłów Jasne 
Że Pełne (puszka)

199
0,5 l

Braniewo

199
0,5 l

Kasztelan

ALKOHOLE

***************
PROMOCJA
***************

1/2 litra PIWA ZAWIERA  25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

BYKOWINA
ul. Szpaków 21
naprzeciwko 
Galerii
Ruda Śląska

Zapraszamy również do naszego sklepu 
w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. 1 Maja 73

*****HIT
*****159
0,5 l
Harnaś  

Mówiono m.in. o budowie sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 7 oraz zagospodarowaniu stawu 
Kokotek, przy którym powstanie infrastruk-
tura dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy 
i osób korzystających ze sprzętu pływające-
go, a także ścieżka edukacyjna. Prezydent 
miasta wspomniała także o adaptacji po-
mieszczeń po byłym komisariacie na po-
trzeby Muzeum Miejskiego oraz budowie 
pumptracku w rejonie Szkoły Podstawowej 
nr 3. Mieszkańcy obecni na spotkaniu mogli 
się także zapoznać z robotami drogowymi, 
jakie zaplanowane zostały na 2016 rok. 
Wśród nich pojawiła się m.in. budowa ron-
da na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazy-
nowej i Brańskiego oraz powstanie chodni-
ka i oświetlenia wzdłuż tej ostatniej – o co 

także dopytywali mieszkańy Rudy. Poinfor-
mowano także, że przygotowywane zo-
stały dokumentacje niezbędne do 
przebudowy ul. Piastowskiej i ul. 
Żeleńskiego oraz budowy trasy 
N-S od Drogowej Trasy Średnico-
wej do ul. Magazynowej.

W Rudzie 1 zaplanowano także 
rozbudowę parkingów na osiedlu Gie-
rałtowskiego, a także remont nawierzchni 
przy ulicy Narcyzów. Wśród mieszkańców 
pojawiały się ponadto głosy o potrzebie 
uprzątnięcia terenów zielonych oraz w spra-
wie lepszej lokalizacji pojemników do se-
gregacji śmieci. – Nie da się postawić po-
jemników przy każdym bloku – tłumaczył 
Krzysztof Mejer, zastępca prezydent miasta. 
– Planuję jednak zaproszenie do siebie na 

rozmowy w sprawie gospo-
darki odpadami przedstawi-
cieli wszystkich wspólnot 
i spółdzielni mieszkaniowych, 
na którym poruszymy i ten te-
mat – dodał.  

Podczas spotkania dopyty-
wano także o to, kiedy ruszy 
w mieście bezpłatna komuni-
kacja. – Komunikacja darmo-
wa będzie – zapewniała w po-

niedziałek prezydent Dziedzic. – O tym, 
w jakim zakresie i kiedy zostanie wprowa-
dzona, będziemy mogli poinformować Pań-
stwa jesienią. W sprawie dalej prowadzone 
są rozmowy z KZK GOP. W tej sytuacji pie-
niądze nie stanowią takiego problemu, jak 
sprawy techniczne. Musimy dobrze ten pro-
jekt przygotować – tłumaczył Krzysztof 
Mejer.

Mieszkańców interesował także los ulicy 
Janasa i to czy zostanie jej przywrócony 
dawny blask. – W 2004 r. przygotowano 
projekt rewitalizacji tej ulicy, tak, by w miej-
scu tym powstał deptak. Jesteśmy na etapie 
aktualizacji tych planów – tłumaczyła Gra-
żyna Dziedzic. 

Arkadiusz Wieczorek

OTWARTE 
DRZWI 
W GIMNAZJUM NR 9

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej 
zaprasza na Dni Otwartych Drzwi, które odbędą się 12, 14 kwietnia oraz 5 maja br.   

Zaproszenie jest skierowane do rodziców uczniów klas VI szkół podstawowych, którzy 
szukają dobrego gimnazjum dla swojego dziecka. W ramach Otwartych Dni będzie 
można obejrzeć szkołę oraz wziąć udział w prowadzonych w takim dniu wybranych 
lekcjach. Wystarczy przyjść o 10.00 w danym dniu, a na gości będzie czekał asystent, 
który zaprosi do obejrzenia szkoły oraz na lekcje.

Jeżeli chcesz zobaczyć jak uczymy i wychowujemy w gimnazjum 
w zwykły dzień i czy nasza szkoła jest odpowiednim miejscem 

dla Twojego dziecka – serdecznie zapraszamy!

Przyjdź do Gimnazjum nr 9 w wybrany przez Ciebie dzień, a Twój asystent pomoże 
Ci poznać naszą szkołę od podszewki.

12 kwietnia br. (wtorek) czekamy w godzinach 10.00-12.00

14 kwietnia br. (czwartek) czekamy w godzinach 10.00-12.00

5 maja br. (czwartek) czekamy w godzinach 10.00-12.00

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Pawła II Ruda Śląska-Halemba

ul. Zamenhofa 12 

W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ ZADZWONIĆ 32 242-65-23

REKLAMA

HARMONOGRAM WIOSENNYCH SPOTKAŃ 
PREZYDENT GRAŻYNY DZIEDZIC Z MIESZKAŃCAMI:

11.IV. – poniedziałek – godz. 17.00 
Bykowina – R.O.D. Sielanka przy ul. Plebiscytowej 

14.IV. – czwartek – godz. 17.00 
dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu – SP nr 8 przy ul. Głównej 1

18.IV. – poniedziałek – godz. 17.00 
Halemba – Gimnazjum nr 9 przy ul. Zamenhofa 12

19.IV. – wtorek – godz. 17.00
dla mieszkańców Goduli i Orzegowa – SP nr 40 przy ul. Joanny 13  

25. IV. – poniedziałek – godz. 17.00 
Kochłowice – ZSO nr 3 przy ul. Oświęcimskiej 90

28.IV. – czwartek – godz. 17.00
dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia 

– MCK przy ul. Niedurnego 69
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Rondo ma poprawić bezpieczeństwo |RUDA

Problemem jest przejście m.in. wzdłuż ul. Wolności. 

– W tym roku chciałabym posłać dziec-
ko do przedszkola. Zaczęłam zastanawiać 
się nad wyborem miejsca. Okazało się, że 
w pierwszym momencie bardzo istotne 
okazało się dojście do przedszkola. Z ra-
cji moich młodzieńczych wspomnień my-
ślałam przede wszystkim o przedszkolu 
nr 7 w Rudzie Śląskiej – wyjaśnia pani 
Marta, jedna z mieszkanek naszego mia-
sta. – I nie chodzi tutaj bynajmniej o do-
jeżdżanie autem... a o przejście pieszo. 
Idąc od ulicy Magazynowej przejście na 
drugą stronę ulicy w miejscu bardzo nie-
bezpiecznym trzeba uważać. Potem wzdłuż 
ulicy Wolności idzie się z dzieckiem zaraz 
przy bardzo ruchliwej drodze – wyjaśnia.

Jak twierdzą rodzice – informacje 
w sprawie umieszczenia dodatkowego 
przejścia dla pieszych w pobliżu przed-
szkola, sygnalizacji lub zamontowania 
barierek – były już przekazywane do 
rudzkiego magistratu. – Zgodnie z opi-

niami Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego podejmowanymi w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego 
we wskazywanym rejonie wykonano do-
datkowe zabezpieczenia przejścia dla 
pieszych na skrzyżowaniu ulic: Wolności 
i Magazynowej, w postaci oznakowania 
pionowego znakami A-16, znakami pio-
nowymi D-6 na tle fl uoroscencyjnym 
(przejście dla pieszych – przyp. red.) oraz 
oznakowania poziomego „biało-czerwo-
nego” – wylicza Barbara Mikołajek-
Wałach, naczelniczka Wydziału Dróg 
i Mostów.

Ponadto jak tłumaczy – nie można wy-
znaczyć dodatkowego przejścia w są-
siedztwie przedszkola ze względu na 
układ drogi. Jednak w celu poprawy bez-
pieczeństwa na odcinkach łączących doj-
ścia do przedszkola z chodnikiem przy 
ul. Wolności postawiono barierki chodni-
kowe. 

Rodzice alarmują, że przejście do przedszkola nr 7 w Rudzie może być 
niebezpieczne. Na razie ustawiono tam dodatkowe znaki i barierki 
ochronne – bo na tyle pozwala układ drogi. Natomiast znaczną popra-
wę bezpieczeństwa może przynieść wybudowanie ronda łączącego ulice 
Wolności, Magazynową oraz Brańskiego.

– W dzisiejszych czasach powinno się 
odchodzić od zsypów. To nie sprzyja segre-
gacji śmieci, bo wszystko wsypuje się 
w jedno miejsce. Po co więc je remonto-
wać? – w rozmowie telefonicznej pytał  
jeden z mieszkańców dzielnicy Ruda. 

Takie wypowiedzi to reakcja na rozpo-
częty przez Rudzką Spółdzielnię Mieszka-
niową kompleksowy remont zsypów przy 
ul. Nałkowskiej 2 i 4. Zmiany te mają na 
celu poprawę ich funkcjonowania. – Zsypy 
w budynkach przy ul. Zofi i Nałkowskiej 2, 
4, 6 są poddawane modernizacji w celu 
zapewnienia odpowiedniego stanu sani-
tarno-epidemiologicznego powyższych po-
mieszczeń. Po doprowadzeniu ich do od- Te zsypy przy ul. Nałkowskiej czekają na remont.

Zsypy – zmora, czy duże ułatwienie? | RUDA
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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

Na zwiększenie bezpieczeństwa przy 
dojściu do przedszkola nr 7 w Rudzie ma 
wpłynąć m.in. planowana przebudowa 
skrzyżowania ulic Wolności, Magazyno-
wej i Wiktora Brańskiego. W tym roku 
rozpocznie się tam budowa ronda. – In-

westycja ta powinna wpłynąć na spowol-
nienie ruchu w ciągu ul. Wolności i tym 
samym na zwiększenie bezpieczeństwa 
ruchu pieszego w omawianym rejonie 
– zapowiada Barbara Mikołajek-Wałach.

Joanna Oreł

Zsypy w wieżowcach to z jednej strony zmora, a z drugiej strony zbawienie dla mieszkańców wielopiętrowych bloków. Wydaje się, że ani ich likwida-
cja, ani utrzymywanie nie zdoła w zupełności zadowolić wszystkich lokatorów. Jakie rozwiązanie zostało przyjęte przy ul. Nałkowskiej, skąd dotarły 
do nas sygnały, by zająć się tym tematem?

KRONIKA

REKLAMA

Wpadli w trakcie 
kontroli drogowej

Trzech mężczyzn, którzy posiadali 
środki odurzające, zatrzymali policyjni 
wywiadowcy. Doszło do tego w trakcie 
rutynowej kontroli samochodu marki da-
ewoo lanos. Mundurowi znaleźli 
u 26-letniego kierowcy i jego pasażerów 
woreczki z suszem i białym proszkiem. 
Badanie zawartości woreczków potwier-
dziło, że jest to marihuana i metaamfeta-
mina. Dodatkowo po sprawdzeniu okaza-
ło się, że kierowca ma cofnięte uprawnie-
nia do kierowania pojazdami mechanicz-
nymi. 26-latek i jego dwóch kompanów 
w wieku 19 i 31 lat, zostali zatrzymani 
w policyjnym areszcie. Kryminalni 
z rudzkiej komendy przeszukali także 
mieszkanie kierowcy i znaleźli tam kolej-
ne narkotyki. O dalszym losie zatrzyma-
nych zadecyduje prokurator i sąd. Za po-
siadanie narkotyków grozi im do trzech 
lat więzienia.

Pijany i bez prawa jazdy
Na wniosek policji i prokuratury tym-

czasowo aresztowano 22-letniego rudzia-
nina. Jest on podejrzany o spowodowanie 
wypadku drogowego w którym potrącił 
dwie piesze, kierowanie w stanie nietrzeź-
wości i przywłaszczenie pojazdu. Przypo-
mnijmy, że 22-latek w świąteczny ponie-
działek, kierując samochodem, który za-
brał swojemu koledze, w Bielszowicach 
przy ul. Kokota potrącił na chodniku dwie 
piesze. 32-letnia mieszkanka Rudy Ślą-
skiej i jej 5-letnia córka trafi ły do szpitala. 
Jak się okazało – sprawca wypadku był 
nietrzeźwy. W jego organizmie wykryto 
ponad 2,7 promila alkoholu. Zatrzymany 
mężczyzna został aresztowany na 
6 tygodni. To czas, który ma pozwolić 
śledczym na zakończenie sprawy i przeka-
zanie aktu oskarżenia do sądu. Rudziani-
nowi przedstawiono zarzuty spowodowa-
nia wypadku drogowego, kierowanie 
w stanie nietrzeźwości i zaboru pojazdu. 
Mężczyzna odpowie również za kierowa-
nie hondą bez uprawnień. Za wszystkie te 
przestępstwa grozi mu pięć lat pozbawie-
nia wolności. JO

powiedniego stanu, będą one ogólnodo-
stępne dla mieszkańców – tłumaczy Ga-
briela Lutomska, rzeczniczka prasowa 
spółdzielni RSM, która jest zarządcą klatki 
nr 2 i 4. – Zsypy te są cały czas w użytko-
waniu, czyli od momentu zasiedlenia bu-
dynku, a lokatorzy będą mogli nadal z nich 
korzystać – zapewnia.

Przypomnijmy, że funkcjonowanie zsy-
pów nie stanowi przeszkody do segregacji 
śmieci. Zsypy przeznaczone są do wyrzu-
cania odpadów zmieszanych, natomiast te 
posegregowane mieszkańcy powinni wy-
rzucać do specjalnych pojemników stoją-
cych na zewnątrz budynku. 

Magdalena Szewczyk
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Elsat i Sileman są firmami, których 
właścicielami są Polacy silnie związa-
ni z regionem i znani na terenie Ślą-
ska, a kapitał firm jest w 100% pol-
ski. Ich wieloletnia historia mocno osa-
dzona jest tu, na górnośląskiej ziemi, 
a więzi z lokalną społecznością podkre-
ślane są poprzez zaangażowanie w róż-
nego rodzaju wydarzenia kulturalne 
oraz wspieranie instytucji publicznych 
i opiekuńczych regionu. Odpowiadając 
na potrzeby okolicznych mieszkańców, 
Elsat i Sileman wspierają również rze-
czowo tych, którzy tego potrzebują.

O 25 latach na lokalnym rynku tele-
komunikacyjnym w kilku słowach opo-
wie p. Gabriela Golicz – Prezes Za-
rządu Elsat Sp. z o.o. odznaczona 
przez Prezydenta B. Komorowskiego 
Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład 
w rozwój nowych mediów.

„Wszystko zaczęło się w 1991 roku, 
kiedy wraz z współudziałowcami zało-
żyliśmy firmę oferującą anteny sateli-
tarne. Rok później profil naszej działal-
ności zmienił nieco kierunek – powstała 
pierwsza sieć kablowa Elsatu w Byto-
miu, dwa lata później w Rudzie Śląskiej. 
W 1997 Spółka otrzymała Koncesję 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 

Tradycja i lokalność to nasza siła
To już 25 lat, odkąd Operator telewizji cyfrowej Elsat jest obecny na śląskim rynku telekomunikacyjnym i doskonale radzi sobie z jego trudnościami oraz 
niemałą konkurencją. Ramię w ramię z Elsatem od 12 lat prężnie działa Sileman – spółka zajmująca się dystrybucją Internetu i telefonii stacjonarnej. 

nadawanie programu lokalnego, co 
umożliwiło rozpoczęcie produkcji jed-
nego z pierwszych w Polsce niezależ-
nych kanałów telewizyjnych obecnie 
znanego jako Sfera TV. 

Jako pierwsza telewizja kablowa na 
Górnym Śląsku otrzymaliśmy koncesję 
na transmisję danych i w 2000 roku 
wprowadziliśmy tę usługę do swojej 
oferty. W życiu regionu zapamiętano 
nas jako spółkę innowacyjną. Zaofero-
waliśmy na niepewnym, koncesjonowa-
nym wówczas rynku dostęp do Internetu 
dla klientów indywidualnych, produkt 
umożliwiający dostęp nielimitowany 
czasem i w przystępnej cenie. W tej 
chwili zajmuje się tym spółka Sileman 
w swej ofercie mając również ofertę te-
lefonii stacjonarnej.

Zakorzenienie w śląskiej ziemi spra-
wia, że odczuwamy ogromną potrzebę 
wspierania lokalnych inicjatyw i osób 

potrzebujących. Tradycja i lokalność to 
nasza siła!”  

Nowoczesna telewizja
Klienci firmy Elsat mogą wybierać 

spośród pięciu dopasowanych do Abo-
nenta pakietów telewizji cyfrowej, po-
grupowanych tematycznie, dzięki cze-
mu oferta jest bardziej przejrzysta.

Elsat jako pierwszy w Polsce włączył 
do oferty kanały Eska TV HD i The 
Medical Channel. Jako jeden z pierw-
szych, z początkiem września ubiegłe-
go roku, wprowadził sportowe kanały 
Eleven Sports HD oraz Eleven Sports 
Network HD. W sumie w 2015 roku 
wprowadził ponad 40 nowych kanałów. 
W swej ofercie Operator ma tak cieka-
we pozycje jak 13 Ulica, Nickelodeon, 
Eurosport, Nat Geo People HD, a dzięki 
proponowaniu dodatkowych pakietów 
Premium, m.in. HBO, Cinemax, czy 
Canal+ każdy znajdzie coś dla siebie. 
Starając się o sukcesywne wzbogacanie 
oferty programowej swoim Abonentom 
Elsat wprowadził usługę Pay Per View, 
poprzez którą są transmitowane atrak-
cyjne wydarzenia sportowe.

Ultraszybki Internet  
i niezawodny telefon

Z oferty firmy Sileman korzystają 
klienci indywidualni jak również insty-
tucjonalni i biznesowi na terenie 13 
miast Górnego Śląska. W ofercie opera-
tora dla klienta indywidualnego znajdu-
je się 5 pakietów Internetu o prędkości 
do 300 Mbit/s, wśród których każdy 
znajdzie coś idealnie dopasowanego do 
swoich potrzeb. Telefonia stacjonarna 

jest równie ważną usługą, której oferta 
jest wciąż rozwijana. Na chwilę obecną 
Sileman oferuje cztery pakiety obejmu-
jące m. in. darmowe połączenia na tele-
fony stacjonarne i komórkowe w Polsce 
jak i za granicą z darmowym przenie-
sieniem numeru.

Śląski rynek zarówno od operatora 
telewizji cyfrowej jak i dystrybutora In-

ternetu i telefonii stacjonarnej wyma-
ga dynamizmu, innowacyjności i sta-
bilności cen. Firmy Elsat i Sileman 
jako rzetelny, wiarygodny i spraw-
dzony partner stawiają na ciągłe 
udoskonalanie, a solidne zakorzenie-
nie w regionie i tradycji pozwalają na 
stabilny rozwój w trosce o swoich lo-
jalnych klientów. 

Obecnie Targowisko proponuje rozszerzoną  
i zróżnicowaną ofertę, która obejmuje zarówno 
artykuły spożywcze – przede wszystkim bogaty 
asortyment świeżych warzyw i owoców – jak  
i artykuły chemiczne, gospodarstwa domowego 
oraz odzież i obuwie. Opócz tego klienci mogą 
skorzystać z oferty gastronomicznej w postaci 
stoiska z kebabem. To wszystko mieści się w 28 
unowocześnionych obiektach handlowo-usłu-
gowych, które zapewniają wygodę zarówno  
kupującym jak i sprzedającym. Dodatkowo 
stworzono specjalną strefę dla kupców przy-
jezdnych w postaci 50 miejsc wolnostojących. 
Na tym jednak prace remontowe się nie zakoń-
czą – jeszcze w tym roku planowane jest zada-
szenie halembskiego Targowiska.

Obiekt położony jest w dobrze skomuniko-
wanej lokalizacji (w pobliżu znajduje się kilka 
przystanków autobusowych). Wychodząc na-

przeciw klientom Zarząd Targowiska wprowa-
dził stałe godziny otwarcia, co umożliwia za-
planowanie zakupów w określonych porach.

9 kwietnia odbędzie się huczne otwarcie 
Targowiska, na które zaproszeni są wszyscy 
mieszkańcy Rudy Śląskiej. Podczas wyda-
rzenia najemcy będą promowali swoje  
wyroby, natomiast Zarządca zapewni wiele 
atrakcji – dla kupujących przygotowano 
specjalne upominki w postaci ciekawych ga-
dżetów, natomiast dzieci będą mogły poba-
wić się na dmuchanym zamku bądź zjeż-
dżalni.

Zarząd Targowisk Rudzkich działa od 2012 r. 
i opiekuje się trzema rudzkimi targowiskami:  
w Nowym Bytomiu przy ul. Markowej, w Ha-
lembie przy ul. Solidarności oraz w Rudzie 
przy ul. Kościelnej, które w najbliższym czasie 
Zarządca również chciałby zmodernizować.

Po trzech miesiącach intensywnych prac remontowych przy Targowisku w Halembie 
rudzianie mogą w końcu korzystać ze zmodernizowanego i nowoczesnego obiektu, który 
zapewnia teraz duży komfort zakupów oraz bogatą ofertę handlową.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00
soboty 7.00 – 13.00

Dane kontaktowe Zarządcy:
inż. Sebastian Nowak
tel. 603 054 808 lub 793 032 991

Targowisko w Halembie
ul. Solidarności

facebook.com/ZarzadTargowiskRudzkich
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Baran – Zazwyczaj natu-
ralnie wyrywasz się do 
przodu i starasz się prze-

jąć inicjatywę. W najbliższych dniach 
mogą nachodzić Cię świetne pomy-
sły biznesowe. Zrealizuj je 
i kolejny raz działaj odważnie. 

Byk – Obudzi się w Tobie 
dusza artysty, dzięki cze-
mu będziesz mógł spró-

bować sił w nieznanych Ci dotąd te-
matach. 

Bliźnięta – Twoje uczu-
cia będą głębokie. Przez 
kwadraturę Wenus zapra-

gniesz żyć pełnią życia. Zechcesz 
częściej wyjeżdżać i śmiać się. Po-
staraj się na spokojnie wytłumaczyć 
drugiej połowie na co masz ochotę, 
ponieważ sama na to nie wpadnie.

Rak – Nie prowokuj part-
nera do sporów. Postaraj 
się poświęcić mu więcej 

czasu. Samotne Raki mogą spotkać 
kogoś kto kiedyś był dla nich ważny. 

Lew – W sprawach dotyczą-
cych uczuć będziesz bardziej 
niż zwykle zasadniczy. Po-

wiesz co Ci się podoba, a co nie. Lwy 
z trzeciej dekady znaku powinny pilno-
wać posady i podwyżki fi nansowej. 

Panna – Poczujesz się 
dobrze w swoim ciele. 
Wykorzystaj to odpo-

wiednio. Zamężne Panny powinny 
docenić drugą połówkę. Choć plane-
ty Ci sprzyjają, to powinnaś się wię-
cej ruszać i dobrze odżywiać.

Waga – Czekają Cię fan-
tastyczne dni. Słońce 
w opozycji pozwoli Ci 

uwierzyć, że zasługujesz na bycie 
kochaną. Dzięki temu w Twoim 
związku wszystko się dobrze ułoży.

Skorpion – Wenus nasta-
wi Cię optymistycznie do 
życia. Intuicyjnie wyczu-

jesz, że przyciągniesz spojrzenia in-
nych ludzi. Oby partner też to wie-
dział.

Strzelec – Mars w Twoim 
znaku zodiaku, zwiastuje 
masę obowiązków zawo-

dowych. Nie poddawaj się. Bliskość 
partnera pomoże Ci się zdystanso-
wać się od codziennych problemów. 
Zobaczysz, że to jedynie drobnostki 
i liczy się tylko miłość 

Koziorożec – Samotne 
Koziorożce podskórnie 
wyczują, że powinny czę-

ściej wychodzić z domu. Wpływ We-
nus w sekstylu wywoła tęsknotę za 
miłością. Czwartek i piątek to ważne 
dla Was dni do podejmowania decy-
zji. 

Wodnik – Nie lubisz 
utartych tematów, wycho-
dzisz poza nie i szukasz 

nowości na życie. Pamiętaj jednak, 
że szukając przyszłości możesz stra-
cić teraźniejszość. W niedługim cza-
sie wróci do Ciebie wspomnienie 
starej miłości.
 Ryby – Wenus przemie-

rzająca Twój znak za-
pewni Ci błysk w oku.                                           

Twój partner to zauważy, poczuje 
lekkie uczucie zazdrości i zacznie się 
starać. Posypią się komplementy 
i czułości.

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP
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Poziomo: 1 – broń drzewcowa, 2 – bal maturalny, 8 – urządzenie 
radiolokacyjne, 9 – sączek z gazy opatrunkowej, 11 – łódź wioślar-
ska, 12 – podofi cer, 15 – indyjskie piekło, 17 – sześcioczłonowy 
związek heterocykliczny, np. pirydyna, 20 – gat. czarnej herbaty 
z Chin, 21 – gat. wina hiszpańskiego, 24 – zawsze wypływa na 
wierzch, 25 – związek organiczny, łatwopalna ciecz, 28 – znak gra-
fi czny, 29 – gawędziarz zakopiański, 32 – grekokatolik, 33 – ko-
mik cyrkowy, 36 – elektroda ujemna, 39 – apostrofa, 42 – popłoch, 
43 – indomalajska mrówka, 45 – górskie lasy, 46 – ukochana Rem-
brandta, 47 – rybi klej. 

Pionowo: 1 – do prac pod wodą, 2 – remis, 3 – ryba z kolcem 
jadowym, 4 – apopleksja, 5 – karta większa od damy, 6 – biała broń 
sieczna, 7 – żarłoczna , drapieżna ryba, 10 – dwukołowa taczka, 13 
– błazen, 14 – krewny ze strony ojca, 16 – miasto w Birmie znisz-
czone w 1939 r. 17 – drzewo zwrotnikowe z rodz. fl aszowcowa-
tych, 18 – śmietanka towarzyska, 19 – konopie manilskie, 21 – do 
motania przędzy, 22 – skowronek borowy, 23 – odmiana, 26 – dru-
żyna, 27 – miasto w Japonii, 30 – miasto w pd. Bułgarii, 31 – po-
rządek, 34 – podzwrotnikowe pnącze, 35 – eskimoska łódź, 37 – 
dawny mieszkaniec Meksyku, 38 – ludowy poeta muzułmański, 40 
– dawniej używ. do prania, 4 – dwukółka, 44 – jedn. powierzchni 
gruntu. 

Hasło krzyżówki nr 11 brzmiało: „Bal maskowy”. Nagrodę 
otrzymuje Tomasz Kier. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagro-
dę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji 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 Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiąza-
niem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty za-
mieszczenia konkursu. 

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

N�������� ��������� – ������ � R����� Ś�������!
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Dla naszych 
Czytelników mamy 
jedno podwójne 
zaproszenie na 
kabaret Pod 
Wyrwigroszem 
na 9 kwietnia.
Wyślij SMS-a 
o treści: 
wiad.kabaret
+ imię i nazwisko 
na numer 71100 
(koszt SMS-a 
to 1 zł + 23% VAT tj. 
1,23 zł brutt o). 
Na SMS-y czekamy 
6.04.2016 
od godz. 10.00 do 
7.04.2016 do godz. 
12.00.

Wiktor Botór 
syn Sylwii i Tomasza

ur. 20.03. (3550 g i 57 cm)

Pola Łopuszańska
córka Dominiki i Krzysztofa
ur. 20.03. (3340 g i 54 cm)

Janek Kalinowski
syn Karoliny i Pawła

ur. 22.03. (2730 g i 53 cm)

Hanna Borowiec
córka Wirginii i Mateusza

ur. 23.03. (3540 g i 56 cm)

Jan Wydrychiewicz
syn Bożeny i Mariusza

ur. 22.03. (3070 g i 54 cm)

Jakub Mazur
syn Joanny i Tomasza

ur. 21.03. (4100 g i 60 cm)

Wojciech Świątek
syn Agnieszki i Marcina

ur. 19.03. (3640 g i 56 cm)

Kinga Sadza
córka Iwony i Krzysztofa

ur. 20.03. (3355 g i 54 cm)

Karol Józef Biela
syn Anny i Marka

ur. 23.03. (3740 g i 58 cm)

Marcin Kiełbasiński
syn Mirosławy i Arkadiusza
ur. 23.03. (3350 g i 51 cm)

Amelia Lena Pernak
córka Pauliny i Sławomira
ur. 24.03. (2855 g i 53 cm)

Weronika 
i Wiktoria 
Kot
córki 
Sylwii i 
Dominika
ur. 18.03. 
(1600 g 
i 44 cm, 
2292 g 
i 50 cm)

Piotruś Bremer
syn Inez i Pawła

ur. 20.03. (3200 g i 51 cm)

Fryderyk Woźnica
syn Olgi i Wojciecha

ur. 22.03. (3300 g i 55 cm)

Hubert Ptak
syn Karoliny i Daniela

ur. 30.03. (3200 g i 53 cm)

Kacper Sochacki
syn Anny i Łukasza

ur. 29.03. (2390 g i 49 cm)

Weronika Sokoła
córka Iwony i Artura

ur. 29.03. (3370 g i 55 cm)
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Śląska scena to moje miejsce 

– Pierwsze kroki na śląskiej scenie 
nie są Twoimi pierwszymi wokalnymi 
występami. Opowiedz więc, jak to się 
zaczęło?

– Wcześniej brałam udział w projek-
tach rockowych skierowanych do 
młodzieży. Teraz czas na delikatniejsze 
brzmienie, w którym świetnie się czuję. 
Chcę poświęcić się muzyce skiero-
wanej do innego słuchacza, ale myślę, 
że to właśnie jest moje miejsce. Wiem 
co chcę przekazać, a z moich pier-
wszych doświadczeń na śląskiej scenie 
wnioskuję, że to co prezentuję, podoba 
się widzom. 

– Czyli na scenie czujesz się jak 
ryba w wodzie… 

– Brakuje mi jeszcze pełnej swo-
body, ale wiem, że to przyjdzie 
z czasem. Moje wcześniejsze 
doświadczenia były zupełnie inne. 
Grałam z całym zespołem dla zupełnie 
innych słuchaczy. Teraz śpiewam sama 
i muszę skupić na sobie oraz swojej 
muzyce całą uwagę publiczności. 
Z każdym koncertem czuję się z tym 
lepiej. Na naszej śląskiej scenie 

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” przedsta-
wiamy dziś Weronikę Zawadzką. Wokalistka ta właśnie pojawiła się 
na śląskiej scenie i pracuje nad swoim repertuarem, który znajdzie 
się na jej debiutanckiej płycie. 
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Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary 
prezentują Anna Włodarczyk i Adam Gruca
Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” emitowanym na antenie Radia 

Piekary. Słuchacze mogą sprawdzić swoją znajomość śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrak-
cyjne nagrody. Hasło krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” jest jednocześnie jednym z haseł „Śląskiej 
Krzyżówki” w Radiu Piekary, którą będziecie mogli rozwiązać podczas programu na żywo dzwoniąc 
do studia Radia Piekary w niedzielę, 10 kwietnia, o godzinie 18.10. 

JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Piekary, SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki 

należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując hasło: piekary. + hasło krzyżówki. Nagroda to parasol 
Radia Piekary. Aby wziąć udział w losowaniu nagród dla Czytelników „Wiadomości Rudzkich” 
SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując wiad. + hasło 
krzyżówki. Nagroda to płyta CD ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie czekamy do 9 kwietnia. 
Koszt SMS-a 1,23 zł/brutto.

publiczność jest wyjątkowo ciepła. At-
mosfera i to ciepło powoduje, że chce 
się śpiewać i robić to bez przerwy. 

– Twój pierwszy utwór pt. „Słowa 
to słowa” pojawił się w wielu stacjach 
radiowych. Miałaś także okazję 
zaprezentować go przed 
publicznością. Teraz pracujesz nad 
nowymi utworami i swoją 
debiutancką płytą.

– Tak, nawet drobne sukcesy na lis-
tach przebojów bardzo cieszą. To daje 
dużą motywację do dalszego działania 
i pracy. Oczywiście wszystko wymaga 
czasu, ale trafi łam do świetnych fa-
chowców, na których mogę polegać 
i czerpać z ich doświadczeń. Na płycie 
znajdą się utwory napisane dla mnie 
przez Edka Sikorę, a o muzykę dba An-
drzej Skaźnik. Obu panów nie trzeba 
przedstawiać, gdyż wiele śląskich 
hitów to ich dzieła. Znajdzie się tam też 
jeden mój własny utwór. Pracuję więc 
nad płytą, ale nie śpieszy mi się. Chcę, 
żeby był to naprawdę dobry materiał, 
którego będzie się słuchać 
z przyjemnością. 

– Wróćmy do koncertów. Kwiecień 
będzie dla Ciebie bardzo ciekawy. 
Gdzie będziemy mogli Cię zobaczyć?

– Cieszę się z tego, że będą mogła 
zaprezentować się na Śląskiej Gali Bie-
siadnej. To naprawdę duże muzyczne 
wydarzenie a ja będę mogła zaśpiewać 
na jednej scenie obok największych 
gwiazd śląskiej muzyki i samego 
Krzysztofa Krawczyka. Dom Muzyki 
i Tańca w Zabrzu to wyjątkowe miejsce 
i z pewnością spotkanie z tak liczną 
publicznością będzie dla mnie dużym 
przeżyciem. 22 kwietnia zaśpiewam też 

w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie 
Śląskiej. To moje rodzinne miasto, więc 
tym bardziej jest to dla mnie ważny 
koncert. Razem z zespołami Emi Band, 
Duetem Karo, Karoliną i Adamem 
Krawczykami oraz Bernadetą Kowal-
ską i Piotrem Herdziną postaramy się, 
aby był to niezapomniany wieczór. 

Dla naszego Czytelnika, który jako 
pierwszy zadzwoni w środę (6 kwiet-
nia) o godzinie 12.15 pod numer 512-
799-211 mamy podwójne zaproszenie 
na koncert w MCK na 22.04.

Arkadiusz Wieczorek

Judith Claire Mitchell
Subtelny urok samobójstwa

Hipnotyzujący i oryginalny literacki majstersztyk, od którego 
nie sposób się oderwać. Trzy niezwykłe siostry, jedna rodowa 
klątwa, jeden list pożegnalny obejmujący historię czterech po-
koleń. 

Poznajcie Lady, Vee i Delph – trzy zachwycająco skomplikowa-
ne, dowcipne i błyskotliwe kobiety o nieokiełznanych fryzurach, 
mrocznym poczuciu humoru i odziedziczonych w genach skłon-
nościach samobójczych. Zbliża się koniec XX wieku, a ostatnie 
potomkinie długiej linii pechowego rodu Alterów postanawiają 
położyć kres również własnemu życiu. Żegnając się ze światem, 
spisują losy własne i swoich przodków, począwszy od pradziad-
ka, nagrodzonego Noblem genialnego chemika, który opracował 
pierwszy gaz bojowy, a następnie środek owadobójczy, później 
wykorzystany w komorach gazowych obozów zagłady... Jego 
upiorna spuścizna kładzie się cieniem na całej rodzinie, bowiem 
Bóg zsyła kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do 
trzeciego i czwartego pokolenia... Klątwa latami zbiera swoje 
żniwo, doprowadzając do samobójstwa kolejnych członków 
rodu. Główne bohaterki: Lady – najstarsza, zdruzgotana nieuda-
nym małżeństwem, Vee – zmagająca się z nawracającą chorobą 
nowotworową i żałobą po ukochanym mężu, oraz Delph – naj-
młodsza, nieprzystosowana do życia stara panna, należą do 
ostatniej generacji dotkniętej jej niszczycielskim działaniem...

| P�������

1. szyna po śląsku
2. bajki po śląsku
3. hałas po śląsku
4. kredens po śląsku

5. kolej po śląsku
6. mowa po śląsku
7. agrafk a po śląsku
8. obcas po śląsku
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Woda i praca

PWiK już od kilku lat organizuje konkurs, który 
związany jest ze Światowym Dniem Wody, a któ-
ry obchodzony jest 22 marca. W tym roku do pla-
stycznej rywalizacji przystąpili uczniowie klas 
czwartych z 12 szkół podstawowych z Rudy Ślą-
skiej. Łącznie nadesłano 72 prace. Młodzi artyści 
mieli za zadanie przedstawić, w jaki sposób tema-
ty wody i pracy łączą się. – Bez wody nie możemy 
wyobrazić sobie życia. W każdym miejscu, bez 
względu na to co robimy, woda jest niezbędna. 
Owszem, przemysł i technologia w dzisiejszych 
czasach idą w takim kierunku, który zakłada zuży-
cie wody na jak najmniejszym poziomie i przy jak 
najmniejszym stopniu jej skażenia, ale woda 

Aż 72 prace zostały zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu plastycznego, mającego na celu promowanie rozważ-
nego używania wody, który przebiegał pod hasłem „Woda i Praca”, organizowanego przez PWiK. – Jak się okazuje, 
te dwie kwestie są ściśle ze sobą powiązane. Uczniowie podeszli do tematu niezwykle interesująco – zarówno jeżeli 
chodzi o spojrzenie na temat jak i sposób jego przedstawienia. Z trudnością przyszło wybrać Komisji Konkursowej 
najlepsze prace – ocenia Grzegorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Ślą-
skiej.

Oto wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie wraz z wręczającymi nagrody.

Nagrody zwycięzcom wręczyli prezesi PWiK.

Zwycięska praca Kamila Braszczoka.

Wyróżniona przez Silnet praca Katarzyny Wity.

KONKURS PWIK

II miejsce – Igor Słomczewski.

Praca Wiktorii Wodarskiej – III miejsce.

„Wiadomości Rudzkie”  
wyróżniły pracę Mateusza Wieczorka.

UM wyróżnił pracę Jakuba Zawalnika.

Oprócz nagród PWiK przyznało 
wyróżnienie dla Jakuba Kopcia.

w tych procesach technologicznych jest obecna 
i to prawdopodobnie nigdy się nie zmieni – zazna-
cza Grzegorz Rybka. 

Zresztą liczby mówią same za siebie. Współ-
cześnie ponad połowa wszystkich pracowników 
na świecie, czyli ok. 1,5 miliarda osób, wykorzy-
stuje w swojej pracy wodę. Zgodnie więc z tema-
tem przewodnim „Woda i Praca” uczniowie w do-
wolnych technikach plastycznych wskazali, że 
istnienie praktycznie wszystkich miejsc pracy 
uzależnione jest od dostępu do wody. Jury kon-
kursu nie miało łatwego zadania, ale w końcu 
udało się wybrać najlepsze prace. Pierwsze miej-
sce zajął Kamil Braszczok, uczeń Szkoły Podsta-

wowej nr 6. – Przedstawiłem w swojej pracy młyn 
wodny i jego pracę, bo działanie tego mechani-
zmu fascynuje mnie – mówi zwycięzca konkursu. 
– Ja natomiast pokazałam w swojej pracy Jezioro 
Rybnickie i elektrownię. Mój pomysł wziął się z te-
go, że kiedyś byłam w tych okolicach i bardzo mi 
się tam spodobało – wyjaśnia Wiktoria Wodarska, 
również uczennica SP nr 6, która zajęła trzecie 
miejsce. 

Z kolei drugie miejsce przypadło w udziale 
Igorowi Słomczewskiemu, uczniowi Szkoły Pod-
stawowej nr 40. W konkursie „Woda i Praca” 
wręczono również wyróżnienia, które trafiły do 
rąk: Jakuba Zawalnika z SP nr 40, Katarzyny Wi-
ta z SP nr 6, Mateusza Wieczorka z SP nr 7 oraz 
Jakuba Kopcia z SP nr 40. – Wszystkie prace są 
dowodem na to, że woda i praca są ściśle ze sobą 
powiązane i od siebie zależne. Uczniowie dosko-
nale to przedstawili – podsumowuje prezes 
PWiK.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz na-
uczycielom gratulujemy i serdecznie dziękujemy 
za wzięcie udziału w naszym konkursie.
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Po Moście Grunwaldzkim, 
wielkim okręcie, Murze Chiń-
skim, czy wieży Eiffla przyszła 
pora na ciężarówkę z prawdzi-
wego zdarzenia. Rudzianin, któ-
rego zapałkowa pasja pochłonęła 
bez reszty, tym razem posklejał 
amerykańskiego trucka. – Raz 
już zbudowałem naszego tira, te-
raz przyszedł czas na amerykań-
skiego. Zbudowałem go na cześć 
św. Krzysztofa, którego opatrz-
ność w ekstremalnych warun-
kach jazdy bardzo się przydaje  
– mówi Janusz Urbański.

LUDZIE�Z�PASJĄ

Truck w zapałkowej skali

Do sklejenia tira potrzebnych było 20 tys. zapałek!
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Pan�Janusz�zrobił�furorę,�tym�razem�na�Facebooku,�gdzie�opublikowaliśmy�zdjęcia�kolejnej�
jego� zapałkowej�budowli.�Rzeźba� jest�odwzorowaniem�amerykańskiego� trucka�–� jednego�
z�symboli�transportu�na�tym�kontynencie.�Rudzianin�inspirował�się�dokumentem�„Ice�Road�
Truckers:�Drogi�Śmierci”,�który�opowiada�o�kierowcach�ciężarówek�transportujących�w�środ-
ku�zimy�zaopatrzenie�do�kanadyjskich�górniczych�baz.

W Rudzie Śląskiej w okresie 
przedświątecznym można było 
zauważyć w niektórych punk-
tach miasta plakaty z hasłem 
„Bądź uprzejmy!”. Były one 
efektem inicjatywy grupy stu-
dentów Politechniki Śląskiej.  
– ,,Bądź uprzejmy” to akcja 
społecznościowa, która ma na 
celu wprowadzenie większej 
uprzejmości w nas wszystkich. 
Poziom agresji i obojętności ota-
czającego nas świata zdecydo-
wanie obniża komfort życia 
i funkcjonowania w dzisiejszym 
społeczeństwie. Czas to zmienić  
– ustąpmy drogę kierowcy stoją-
cemu w korku, pomóżmy zanieść 
siatki z zakupami starszej osobie, 
uśmiechnijmy się do obcej osoby 
na przystanku. To takie proste  
– mówi Kasia Budzianowska, 
jedna z inicjatorek akcji. 

Kampania społeczna „Bądź 
uprzejmy” realizowana była  

KAMPANIA�SPOŁECZNA

Zachęcają do uprzejmości

w ramach olimpiady Zwolnieni 
z Teorii. Organizatorem i pomy-
słodawcą akcji jest Koło Zarzą-
dzania Projektami SOLVER, 
działające przy Politechnice Ślą-
skiej. – Udało nam się nawiązać 
współpracę z PKM Sosnowiec, 
policją oraz mediami. Na terenie 
Rudy Śląskiej postanowiliśmy 
rozdać nasze materiały promo-
cyjne oraz wywiesić plakaty na-
kłaniające do uprzejmej postawy 
wobec innych ludzi – dodaje stu-
dentka.

Studenci mają także już kolej-
ne pomysły. – Policjanci, którzy 
z nami współpracowali, pod-
chwycili inicjatywę i są gotowi do 
udziału w kolejnej edycji. Mamy 
także plany, by następnym razem 
mocniej zaangażować miasta, 
w których rozprowadzaliśmy ma-
teriały, w tym także Rudę Śląską 
– podkreśla rudzianka.

 Magdalena Szewczyk

Kampania przeprowadzona była m.in. w Rudzie Śląskiej.
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Spotkałeś�się�już�kiedyś�z�nieuprzejmością�„za�kółkiem”,�przechodąc�chodni-
kiem,�czy�w�kolejce�do�kasy�lub�podczas�podróży�autobusem?�Chyba�każdy�
doświadcza�na�co�dzień�niemiłych�sytuacji,�które�przy�odrobinie�grzeczno-
ści�mogłyby�potoczyć�się�zupełnie�inaczej.�Z�nieuprzejmym�zachowaniem,�
także�i�w�Rudzie�Śląskiej,�postanowili�walczyć�studenci�Politechniki�Śląskiej.�
Akcja�ta�ma�mieć�zasięg�regionalny.

Tonsmeier Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej prowadzi na zlecenie Miasta 

CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM 
SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU 

RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM

Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca się 
wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze zagrożenia, takie jak: wy-
ciek oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, 
gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 248-10-81 w go-
dzinach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod numerem tel. 32 248-67-02 lub bezpłat-
nym numerem 986, a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61, Centrum 
Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603-880-887 dla osób 
słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 
7605.

Tym razem pan Janusz zużył 
trochę mniej zapałek, bo 20 ty-
sięcy, jednak ciężarówka za-
chwyca przede wszystkim do-
brze odwzorowanymi szczegó-
łami. Budowla ta jest wyjątko-
wa także pod innym względem 
– do jej stworzenia przyczynili 
się pomocni ludzie. – Miałem 
problem ze zdobyciem takiej 
liczby kół. Próbowałem pytać 
sąsiadów, ale albo koła były in-
nej wielkości, albo było ich za 
mało. W końcu udałem się do 
Miejskiego Przedszkola nr 18, 

do którego uczęszcza mój wnuk. 
Tam przejrzano stare zabawki  
i tak zdobyłem wszystkie iden-
tyczne kółka – podkreśla  
z wdzięcznością rudzianin.

Dzieło pana Janusza 
na razie stoi  
w mieszkaniu, 
jednak pasjonat 
ma nadzieję, że 
stanie w miejscu 
dostępnym dla 
wszystkich ru-
dzian. 

Magdalena Szewczyk 

REKLAMA
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– Lokalny Program Rewitalizacji do 
roku 2030 to dokument oparty na 
współpracy wielu rudzkich instytucji 
– kompendium wiedzy na temat szans 
i zagrożeń dla naszego miasta w uję-
ciu kilkunastu lat rozwoju – podkreśla 
wiceprezydent Michał Pierończyk. 
– Pozytywna opinia Urzędu Marszał-
kowskiego daje nam zielone światło 
do sięgania po środki zewnętrzne przy 
realizacji projektów. Z oferowanej puli 
będziemy się starali pozyskać na rewi-
talizację jak najwięcej – zapowiada 
wiceprezydent.

Przyjęty w ubiegłym roku przez ra-
dę miasta Lokalny Program Rewitali-
zacji (LPR) obejmuje obszar stano-
wiący 18,5% powierzchni Rudy Ślą-
skiej. Tereny te zamieszkuje około 60 
tys. osób. W dokumencie wyszczegól-
niono cztery obszary strategiczne: No-
wy Bytom-Wirek, Ruda-Orzegów-
Godula, Chebzie-Nowy Bytom (Kau-
fhaus) i Stara Bykowina-Kochłowice 
(Nowy Wirek) oraz miejsca o dużym 

potencjale kulturowym, tj. tereny szy-
bu „Mikołaj”, gródek w Kochłowi-
cach, sieć bunkrów, kolonię robotni-
czą przy ul. Raciborskiej oraz Muzeum 
PRL-u. 

Rewitalizacji wspomnianych miejsc 
ma służyć 60 projektów zawartych 
w LPR. Stanowią one konsekwencję 
analiz społecznych, przeprowadzo-
nych wśród rudzian ankiet, spotkań, 
warsztatów, wizyt studialnych oraz 
konsultacji społecznych. Wśród licz-
nych zadań znaleźć można m.in. rewi-
talizację szybów: Andrzej, Franciszek 
i Mikołaj, rewitalizację Placu Niepod-
ległości, Parku Dworskiego czy Wiel-
kiego Pieca Hutniczego, a także utwo-
rzenie terenów rekreacyjnych wzdłuż 
rzeki Bytomki oraz budowę centrum 
przesiadkowego w dzielnicy Chebzie. 

Niektóre z projektów zamieszczo-
nych w LPR zostały już zrealizowane. 
Chodzi o modernizację letniego base-
nu przy ul. Ratowników, rewitalizację 
parku im. A. Kozioła oraz poszczegól-

ne etapy rewitalizacji ośrodka „Bur-
loch Arena” w Orzegowie. 

Z końcem lutego miasto złożyło też 
wniosek w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o dofi nansowanie tzw. Traktu 
Rudzkiego, czyli ścieżki rowerowo-
pieszo-rolkarskiej łączącej istniejące 
i planowane obiekty sportowe, parki, 
skwery oraz miejsca związane 
z historią pomiędzy Wirkiem a Nowym 
Bytomiem. Całość zadania obejmuje 
obszar ok. 40 hektarów. – Pozytywna 
ocena LPR-u w przypadku tego zada-
nia nie była wymagana, ale dzięki niej 
możemy liczyć na dodatkowe punkty 
podczas oceny projektu – podkreśla wi-
ceprezydent Krzysztof Mejer. 

W ramach inwestycji m.in. zrewita-
lizowany ma zostać park u zbiegu ulic 
Katowickiej i Tuwima, Park Dworski 
w Nowym Bytomiu oraz park przy ul. 
Hallera. Zagospodarowana zostanie 
także duża hałda przy ul. 1 Maja. 
W miejscu tym ma powstać strefa re-
kreacji, punkty widokowe, miejsce 
piknikowe i grillowe. 

W LPR, obok projektów infra-
strukturalnych, równie ważne są 

działania społeczne, nastawione na 
integrację wspólnot sąsiedzkich, 
wzrost zatrudnienia oraz wzrost licz-
by mikro- i małych fi rm. – Niezwykle 
istotnym przedsięwzięciem z punktu 
widzenia społecznego jest Program 
renowacji podwórek do roku 2030, 
w ramach którego w sposób komplek-
sowy chcemy zrewitalizować zanie-
dbane przestrzenie między budynka-
mi w mieście – podkreśla Aleksandra 
Kruszewska, naczelnik Wydziału 
Rozwoju Miasta. Wyróżnikiem pro-
gramu jest aktywizacja mieszkańców. 
– W ubiegłym roku przeprowadzili-
śmy szereg konsultacji. Na podstawie 
zgłaszanych przez mieszkańców pro-
blemów powstają dokumentacje tech-
niczne dla pierwszych 11 przestrzeni 
– dodaje. Pieniądze na realizację pro-
gramu w głównej mierze pochodzić 
mają ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020. Plano-
wany termin ogłoszenia konkursu 
przypada na drugą połowę tego 
roku. Miasto będzie wnioskować 
o dofi nansowanie w wysokości ok. 
2,1 mln zł.

Lokalny Program Rewitalizacji, który opracowały władze Rudy Śląskiej, jako pierwszy w regionie został zaakceptowany 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Dzięki temu miasto będzie miało szansę na unijne środki. Mają one być 
przeznaczone na wzrost dostępności terenów zielonych, uatrakcyjnienie terenów inwestycyjnych, rozwój dziedzictwa kultu-
rowego, realizację projektów społecznych czy modernizację starej zabudowy mieszkaniowej. W pierwszej kolejności Ruda 
Śląska będzie starać się o pieniądze na renowację miejskich podwórek.

LPR oceniony pozytywnie!
W październiku ubiegłego roku 

w życie weszła nowa Ustawa o rewi-
talizacji. Dokument ten zakłada m.in. 
możliwość tworzenia Specjalnych 
Stref Rewitalizacji, na obszarze któ-
rych w razie sprzedaży nieruchomo-
ści gminie przysługuje prawo pier-
wokupu. – Możliwości dla miasta, 
jakie stwarza Ustawa o rewitalizacji, 
wiążą się z dostosowaniem Lokalne-
go Programu Rewitalizacji do jej wy-
tycznych – tłumaczy wiceprezydent 
Pierończyk. – Uaktualnienie progra-
mu to proces czasochłonny. Może ob-
jąć nawet dwa lata. Chcielibyśmy 
zrobić to jednak jak najszybciej, ze 
względu na zawarte w ustawie udo-
godnienia – podkreśla.

Przypomnijmy, że Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji Miasta Ruda Śla-
ska do roku 2030 opracowany został 
w ramach realizowanego przez Urząd 
Miasta Ruda Śląska, a fi nansowane-
go ze środków Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 
projektu „Zintegrowane podejście do 
problemów obszarów funkcjonal-
nych na przykładzie Chorzowa, Rudy 
Śląskiej i Świętochłowic”.  DR

Po zaczipowaniu dane właścicieli 
czworonogów umieszczane są w mię-
dzynarodowej bazie SAFE-ANIMAL, 
która jest największą i najbardziej roz-
powszechnioną w Polsce bazą ozna-
czonych psów. Korzystają z niej naj-

większe miasta w Polsce (m.in. War-
szawa, Poznań, Łódź, Świnoujście, 
Białystok, Przemyśl), jak i miasta są-
siadujące z Rudą Śląską (m.in. Cho-
rzów i Bytom). Baza należy do Europe-
an Pet Network w Brukseli, która suk-

cesywnie przesyła dane do europejskiej 
ewidencji zaczipowanych zwierząt. 
Dzięki temu można szybko ustalić wła-
ściciela zagubionego zwierzęcia.

Na terenie Rudy Śląskiej bezpłatnie 
zaczipować można psa w ośmiu przy-
chodniach i gabinetach weterynaryj-
nych. Zabieg jest szybki i nie wywołuje 
uczucia dyskomfortu czy reakcji aler-
gicznej, nie wpływa także w żaden spo-
sób na aktywność psa. – Do naszej 
przychodni tygodniowo zgłasza się 
30-40 osób, by zaczipować swojego 
czworonoga – mówi Marta Markow-
ska, lekarz weterynarii z Przychodni 
dla Zwierząt Grzegorz Kocot. – Czipo-
wanie jest szybkie, trwa 10-15 sekund. 
Czip umieszczany jest na stałe i nie ma 
możliwości, by wypadł – tłumaczy. Gdy 
zagubiony pies trafi  w ręce służb po-
rządkowych, do schroniska czy wete-
rynarza, po przyłożeniu czytnika 
w miejscu zaczipowania wyświetli się 
numer, który po wprowadzeniu do ba-
zy danych pozwoli ustalić adres oraz 
numer telefonu właściciela. – Pamię-

tajmy, że czip nie działa jak GPS – nie 
możemy dzięki niemu namierzyć zagu-
bionego psa, tylko zidentyfi kować wła-
ściciela – przypomina Markowska.

Z bazy korzystają także schroniska 
dla zwierząt, w tym rudzkie schroni-
sko prowadzone przez Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami „Fauna”. 
– Obok prowadzenia programów edu-
kacyjnych w szkołach i przedszkolach 
oraz sterylizacji i kastracji zwierząt, 
czipowanie psów jest jedną z głównych 
przyczyn malejącej liczby zwierząt 
w naszym schronisku – tłumaczy Beata 
Drzymała-Kubiniok, kierownik schro-
niska.

Czipowanie jest jednym z zadań wy-
nikających z „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na te-
renie miasta”. W Rudzie Śląskiej akcja 
realizowana jest od 2013 r.

Czipowanie odbywa się 
w następujących placówkach:
Gabinet Weterynaryjny „RU-1. 
DVET” w Rudzie Śląskiej – Biel-

Już prawie 2,5 tys. rudzkich czworonogów wzięło udział w akcji czipowania psów! W tym roku magistrat planuje oznakować kolejnych 700. – Na ten cel 
w tym roku przeznaczymy około 10 tys. zł. Akcja prowadzona jest w całości z pieniędzy miasta. Właściciel czworonoga nie ponosi żadnych kosztów związa-
nych z czipowaniem – przypomina Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa.

Bądź odpowiedzialnym właścicielem! Zaczipuj psa!
szowicach przy ul. Edmunda Koko-
ta 137 lok. 2,
Gabinet Weterynaryjny im. Kota 2. 
Arnolda w Rudzie Śląskiej – Byko-
winie przy ul. Bocianów 8,
Przychodnia Weterynaryjna „NO-3. 
VA” w Rudzie Śląskiej – Wirku  
przy ul. 1 Maja 313,
Przychodnia Weterynaryjna „Pasjo-4. 
Vet” S.C. w Rudzie Śląskiej – Wir-
ku przy ul. Pawła Kubiny 20,
Przychodnia Weterynaryjna w Ru-5. 
dzie Śląskiej – Halembie przy 
ul. 1 Maja 57,
Przychodnia Weterynaryjna w Ru-6. 
dzie Śląskiej – Orzegowie przy 
ul. Jana Kilińskiego 4,
Rudzkie Centrum Weterynarii Ma-7. 
łych Zwierząt Kick Rabsztyn Spół-
ka Partnerska w Rudzie Śląskiej 
–  Nowym Bytomiu przy ul. Czar-
noleśnej 17,
Przychodnia Weterynaryjna, Śląskie 8. 
Centrum Weterynarii w Rudzie Ślą-
skiej – Kochłowicach przy ul. Igna-
cego Łukasiewicza  30. DR

Już prawie 2,5 tys. rudzkich czworonogów 
wzięło udział w akcji czipowania psów.
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Rudzki półmaraton odbędzie się 6 
sierpnia. Udział w imprezie zadeklaro-
wało już ponad 300 osób. – Jestem prze-
konana, że frekwencyjnie przebijemy 
pierwszą edycję biegu. W tym roku za-
wodnicy pobiegną nową trasą ze startem 
i metą na placu Jana Pawła II w Nowym 
Bytomiu. Prowadzimy bezpłatne treningi 
przygotowujące do półmaratonu, które 
cieszą się dużym zainteresowaniem i po-
nowie chcemy udostępnić do zwiedzania 
część naszych zabytków poprzemysło-
wych. Dodatkowo pozyskaliśmy nowego 
partnera naszego wydarzenia – zazna-
cza prezydent Rudy Śląskiej Grażyna 
Dziedzic.

W tym roku w organizację rudzkiego 
półmaratonu włączyła się firma Węglo-
koks Energia. – Kiedy w ubiegłym roku 
biegłem w pierwszej edycji rudzkiego 
półmaratonu, byłem pozytywnie zasko-
czony dobrą organizacją biegu, liczbą 
uczestników i kibiców na trasie oraz nie-
samowitą atmosferą tego wydarzenia. 

Ruszają kolejne treningi przygotowujące mieszkańców do II Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego. Od najbliższego poniedziałku zaczynają się zajęcia 
sportowe dla osób, które chcą wziąć udział w konkurencji Nordic Walking. Startuje też kolejna tura treningów biegowych. Od jutra przenoszą się one z Bur-
loch Areny na stadion przy ul. Czarnoleśnej. Do półmaratonu w Rudzie Śląskiej pozostało nieco ponad 120 dni. Do imprezy dołączył kolejny współorganiza-
tor, którym w tym roku będzie spółka Węglokoks Energia. 

Cztery miesiące do półmaratonu

W ubiegłym roku w Rudzkim Półmaratonie  
Industrialnym  wzięło udział ponad 1100 osób.

Już wtedy pomyślałem, że tak wspaniałą 
inicjatywę warto nie tylko popierać, 
ale i aktywnie wspierać, dlatego Węglo-
koks Energia sp. z o.o. – grupa obejmują-
ca również rudzkie spółki WE ZCP (daw-
niej Carbo-Energia) i PEC, czynnie włą-
czyła się w organizację drugiej edycji te-
go biegu – podkreśla Andrzej Łokas, 
prezes Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.

– Wspierając tę cenną inicjatywę, 
chcemy promować ideę Ciepła Systemo-
wego i likwidację “niskiej emisji”. Za-
równo PEC, Węglokoks Energia ZCP, jak 
i inne spółki Grupy Kapitałowej Węglo-
koks mają nie tylko sportowego ducha, 
ale i misję wspierania sportu w lokalnych 
społecznościach. Nasi pracownicy ak-
tywnie uczestniczą w wydarzeniach spor-
towych i rekreacyjnych – zaznacza Jerzy 
Warmuziński, prezes Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej sp. z o. o., członka 
grupy Węglokoks Energia.

II Rudzki Półmaraton Industrialny od-
będzie się 6 sierpnia o godz. 21:00. 

Oprócz dystansu półmaratońskiego, na 
którym odbędzie się główna rywalizacja 
biegaczy, zawodnicy wystartują na dy-
stansie 7 km oraz w rywalizacji nordic 
walking. 

Trasa biegu została poprowadzona na 
7 km pętli. – Będzie to nowa trasa, ale 
równie wymagająca jak ostatnio. Naj-
ważniejsza zmiana to start i meta zlokali-
zowane na rynku. Dodatkowo zawodnicy 
w odróżnieniu od zeszłego roku startując 
z Nowego Bytomia pobiegną w kierunku 
Wirku, gdzie przebiegać będą w pobliżu 
osiedla „Ficinus” znajdującego się na 
Szlaku Zabytków Techniki – mówi wice-
prezydent Krzysztof Mejer. – Oczywiście 
sama trasa posiadać będzie atest Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki. Będzie 
on przeprowadzony w maju – dodaje.

Od lutego uczestnicy imprezy mogą 
przygotować się do przebiegnięcia pół-
maratonu uczestnicząc w specjalnych 
bezpłatnych treningach, na które każdo-
razowo przychodzi kilkadziesiąt osób. 
Treningi odbywają się w każdą środę 
o godz. 18:00. Do końca marca miejscem 
spotkań była Burloch Arena, a od kwiet-
nia jest to stadion przy ul. Czarnoleśnej.

Kto może wziąć udział w zajęciach? 
Praktycznie każdy. – W czasie zajęć two-
rzymy grupy według stopnia zaawanso-
wania biegowego. Szczególnie zachęca-
my osoby, które dopiero rozpoczynają 
przygodę z bieganiem. Ja ze swojej stro-
ny gwarantuje, że każdy, kto nawet teraz 
rozpocznie treningi, za pół roku będzie 
w stanie bezpiecznie przebiec i ukończyć 
półmaraton i to w przyzwoitym czasie – 
deklaruje August Jakubik.

Organizatorzy mają również dodatko-
wą zachętę do tego, by uczestniczyć 
w organizowanych treningach biego-
wych. Każda osoba, która regularnie bę-
dzie w nich uczestniczyć może liczyć na 
20 proc. zniżkę w opłacie startowej.

Co ciekawe, zawodnicy uczestniczący 
w II Rudzkim Półmaratonie industrial-
nym przebiegać będą w pobliżu zabyt-
ków poprzemysłowych. – Jest to kwinte-
sencja naszej imprezy, chcemy pokazać, 
że nasze miasto ma bogatą historię i jest 
tu co oglądać. Część z zabytkowych 
obiektów, podobnie jak w 2015 roku, 
w dniu półmaratonu zostanie bezpłatnie 

udostępniona do zwiedzania zarówno 
uczestnikom biegów jak i samym miesz-
kańcom Rudy Śląskiej – podkreśla Gra-
żyna Dziedzic. 

W tym roku organizatorzy imprezy 
przygotowali również inne atrakcje. 
Jedną z nich będzie… bieg na szpilkach. 
– Taka inicjatywa została zgłoszona 
podczas zeszłorocznej edycji i postano-
wiliśmy wcielić ją w życie w tym roku. 
Bieg odbędzie się na dystansie kilkuset 
metrów, a udział w nim będą mogli 
wziąć również panowie. Warunek jest 
jeden, każdy uczestnik cały dystans musi 
przebiec na szpilkach, które na mecie 
nie mogą być zniszczone. Minimalna 
długość obcasa to 7 cm – wyjaśnia 
Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta.

Swoją niespodziankę dla uczestników 
półmaratonu szykuje również rudzki Aqu-
adrom. 

Pierwsza edycja Rudzkiego Półmarato-
nu Industrialnego odbyła się w Rudzie Ślą-
skiej 1 sierpnia 2015 r. Zawody ukończyło 
ponad 1 100 osób, z czego blisko 850 prze-
biegło dystans półmaratonu. Wśród uczest-
ników zawodów znalazło się 265 rudzian. 
Nie zabrakło również zawodników z in-
nych miast województwa śląskiego, a na-
wet biegaczy z Krakowa, Wrocławia, War-
szawy, Poznania oraz Łodzi. W półmarato-
nie wystartowali również zawodnicy z Ke-
nii, Ukrainy, Niemiec, Rosji, Holandii, 
Mołdawii i Węgier. Na dystansie półmara-
tońskim najlepsi okazali się Kenijczycy. 
Wśród mężczyzn wygrał John Tanui 
(01:05:30), natomiast wśród kobiet tryum-
fowała Rebecca Korir (01:16:04). TK
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Przeciętnie w organizmie każdego człowieka znajduje się ok 70% wody. Woda odpowiedzialna jest za 
prawidłowy metabolizm organizmu. Bez wody nie byłoby życia na Ziemi. Jednak jej zasoby kurczą się w za-
straszającym tempie. Naukowcy szacują, że w roku 2030 susza może dotknąć aż 40% naszej planety.

Łap wodę
Statystycznie każdy Polak zużywa 

150 litrów wody dziennie. Z czego 
zaledwie dwa litry spożywa, a reszta 
trafia z powrotem do obiegu jako 
ścieki. Zgodnie ze statystyką ponad 
40% wody zużywamy do kąpieli. Pięć 
minut – tyle wystarczy, aby z kranu 
wyciekło aż 50 litrów wody. 

Woda to cenny dar, ale również je-
den z podstawowych zasobów, do 
którego dostępu mają prawo wszyscy 
ludzie. Według Światowej Organiza-
cji Zdrowia ponad 884 mln ludzi na 
świecie nie ma dostępu do bezpiecz-
nych źródeł wody. 22 marca został 
ustanowiony Światowym Dniem Wo-
dy. Zeszłoroczna susza pokazała, że 
nie jest to zasób nieograniczony. Po-
winniśmy brać odpowiedzialność za 
ochronę i poszanowanie naszych za-
sobów wodnych. Problem suszy objął 
praktycznie wszystkich – od odbior-
ców indywidualnych po przemysł. 
Dlatego ważne jest współdziałanie 
wszystkich. Z taką właśnie inicjatywą 
wystąpiła Fundacja Ekologiczna AR-
KA, która zamierza prowadzić regio-
nalną kampanię edukacyjną oraz mo-
tywować odpowiedzialne instytucje 
do działań.

Inauguracja programu „Łapmy wo-
dę” odbyła się na Rynku w Katowi-
cach. Wydarzenie zorganizowane zo-
stało z okazji Światowego Dnia Wo-
dy. Kampania jest realizowana pod 
patronatem Marszałka Województwa 
Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Dy-
rektora Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych. Akcję dofinan-
sował Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Fundacja zamierza prowadzić re-
gionalną kampanię edukacyjną, której 
celem będzie nakłonienie mieszkań-
ców naszego województwa do gro-
madzenia w miarę możliwości wody 
deszczówki oraz poszanowania na-
szych zasobów wodnych.

– W ramach kampanii zamierzamy 
promować program małej retencji, 

nakłaniać mieszkańców do zakłada-
nia instalacji gromadzenia wody 
deszczówki oraz prowadzić szeroką 
kampanię edukacyjną w placówkach 
oświatowych, organizacjach i instytu-
cjach – powiedział Wojciech 
Owczarz. 

Projekt zapowiada się bardzo cie-
kawie i obejmuje między innymi na-
stępujące działania:

Przygotowanie trzech projektów • 
małej retencji. Pomimo krajowego 
programu małej retencji program 
ten jest realizowany w niewielkim 
zakresie. Działania podjęte przez 
Fundację mają mobilizować odpo-
wiedzialne instytucje do realizacji 
tego programu.
Realizację dziesięciu instalacji • 
gromadzenia wody deszczówki. 
Instalacje do gromadzenia wody 
deszczówki są bardzo konkret-
nym sposobem na zwrócenie 
uwagi społeczności lokalnej na 
problemy z gospodarką wodną. 
Pozwalają także osiągnąć kon-
kretne efekty ekologiczne i eko-
nomiczne. A realizacja takich in-

stalacji w wielu gospodarstwach 
pozwala na duży efekt poszano-
wania wody w okresach niedobo-
ru i braku opadów.
Przeprowadzenie 15 szkolnych • 
prezentacji wodnego Mobilnego 
Centrum Edukacji Ekologicznej 
w szkołach na Żywiecczyźnie. 
Specjalny samochód wyposażony 
w ekologiczne atrakcje, który do-
tarł już do 5000 uczniów w mia-
stach w woj. śląskim prezentując 
superciekawe warsztaty i lekcje 
przyrody oraz ekologii. Wszyst-
kie zajęcia w tym niecodziennym 
Mobilnym Centrum Edukacji 
Ekologicznej pomyślano tak, by 
poprzez zabawę uczestnicy mogli 
uczyć się zasad funkcjonowania 
nowoczesnych instalacji ekolo-
gicznych związanych z gospodar-
ką wodną. Pojazd ma zamontowa-
ne wiatraki i systemy solarne słu-
żące do zajęć o pożytkach ze sto-
sowania odnawialnych źródeł, 
a rowerowe kino wodne – zasila-
ne ze źródeł odnawialnych – pre-
zentuje lokalne problemy gospo-

darki wodnej oraz sposoby jej 
poszanowania. W pojeździe moż-
na zagrać w ekologiczne gry kom-
puterowe przygotowane dla młod-
szych i starszych odwiedzających 
gości.
Zorganizowanie szkolnego kon-• 
kursu na film nakręcony smartfo-
nem pt. „Nie lej wody” z atrakcyj-
nymi nagrodami, co ma zwrócić 
uwagę uczestników i ich rodzin 
na problemy poszanowania zaso-
bów wodnych.
Zorganizowanie konkursu na naj-• 
bardziej ekologiczny ogród  
(w kontekście poszanowania zaso-
bów wodnych) skierowanego 
głównie do uczestniczek kół go-
spodyń wiejskich. Jedną z nagród 
będzie zakup i montaż instalacji do 
gromadzenia wody deszczówki.
Fundacja ARKA zachęca wszyst-

kich do włączenia się w akcję. Ce-
lem jest przede wszystkim edukacja 
w zakresie ochrony zasobów wod-
nych. Więcej informacji znajduje się 
na stronie: www.lapmywode.pl.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe  
+ boksy handlowe oraz do nabycia prawo wieczystego użytkowania gruntów

Ruda Śl. 5
ul. Sztolniowa 13

17,46 184,90 w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Józefa Grzegorzka 10a

15,84 10,50 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Franciszka wilka 6b

17,46 20,00 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. pawła poloczka 4a

17,46 11,00 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. wincentego pośpiecha 2a

15,84 29,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. wojciecha korfantego 19

15,84 31,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5, ul. kopalniana 22c 15,84 10,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 4
ul. antoniego zielińskiego 8

 15,84 79,38 w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 4
ul. ludwika piechy 6

15,84 34,20 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. ludomira Różyckiego 30

9,46 50,65 I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. ludomira Różyckiego 30

9,46 422,67 I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. ludomira Różyckiego 30

11,82 190,00 I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. ludomira Różyckiego 30

11,82 56,76 I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. ignacego paderewskiego 3

15,84 21,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl.9
ul. pokoju 14

6,00 358,00

poniżej parteru w pawilonie.  
wolnostoj. bez c.o.  

(stawka obniżona na 6 m-cy po tym okresie 
stawka 9,00zł/m2 -zmiana  

coroczna o % inflacji)
Ruda Śl.9 

ul. konstantego damrota 7
15,84 99,75 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 7
ul. oświęcimska 83

 6,48 241,35

I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.  
(stawka obniżona na 2 lat  

w związku z przeprowadzeniem remontu, 
po tym okresie stawka zgodna  
z obowiązującym cennikiem)

Ruda Śl
ul. Cypriana norwida 26

11,82 266,50 I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.  
(możliwość podziału lokalu)

Ruda Śl.
ul. Cypriana norwida 26

11,82  48,80 I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl
ul. Cypriana norwida 8

17,46 36,00 parter w pawilonie. wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. ul. Magazynowa 12 11,82 104,85 poniżej parteru w budynku dyrekcji z c.o.

Ruda Śl. ul. wolności 20 19,24 145,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.
a. do wynajęcia od zaraz nw. boks handlowy
przy ul. piotra niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9
Boks handlowy  nr 17 o pow. 12,50 m2

Boks handlowy nr 4 o pow. 9,90 m2

Boks handlowy nr 7  o pow. 6,50 m2

stawka eksploatacyjna 49,50zł/m2 + VaT i media
przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3
Boks handlowy nr 3 II etap o pow. 7,70 m2

Boks handlowy nr 4 II etap o pow. 10,10 m2

Boks handlowy nr 5 II etap o pow. 7,56 m2

Boks handlowy nr 6 II etap o pow. 7,60 m2

Boks handlowy nr 9 o pow. 15,81 m2

Boks handlowy nr 10 II etap  o pow. 8,90 m2

Boks handlowy nr 17 II etap o pow. 11,40 m2

Boks handlowy nr 18 II etap o pow. 3,60 m2

Boks handlowy nr 4 I etap  o pow.  12,60 m2

Stawka eksploatacyjna na okres 6 miesięcy 28,90 zł/m2 + VaT po tym terminie 41,29 zł/m2 + 
VaT i media

B. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów

Adres Powi. m2 Cena  
zbycia zł

Wysokość  
wadium zł Działka nr KW

Ruda Śl.5
ul. Górnośląska/ 

wincentego pośpiecha
8.503,00 154.000,00  

+ VAT 15.400,00 1877 GL1S/00007495/3

Ruda Śl. 5
ul. Szpaków

7.509,00 40.000,00  
+ VAT 4.000,00 623/505 GL1S/00005690/6

Ruda Śl. 10
ul. ignacego  

paderewskiego/ 
edmunda kokota

4.638,00 276.000,00
+ VAT 27.600,00 3003/282 

3444/278 GL1S/00009890/6

Ruda Śl. 10
ul. alojzego Jankowskie-
go/zygmunta noskow-

skiego

631,00 46.400,00
+ VAT 4.640,00 3289/207,

3290/207 GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10
ul. alojzego Jankowskie-
go/Tadeusza Szeligow-

skiego

1.183,00 68.000,00
+ VAT 6.800,00

3400/177

3272/207

GL1S/00005480/1

GL1S/00001223/4

Ruda Śl.  
ul. Cypriana norwida  

w rejonie skrzyżowania
ul. Czesława Miłosza

4.711,00 335.000,00 
+ VAT 33.500,00

1991/62, 
1993/65
2488/59, 

1382/1140

GL1S/00004684/4

Ruda Śl. 10
ul. alojzego Jankowskie-
go/zygmunta noskow-

skiego

960,00 80.000,00  
+ VAT 8.000,00 3328/207

3329/207 GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10
ul. alojzego Jankowskiego 

/Michała ogińskiego
781,00 63.300,00

+ VAT 6.330,00 3374/163
3239/166 GL1S/00001223/4

Ruda Śl.5
ul. Szpaków

718,00 3.900,00
+ VAT 39.000,00 678/505 GL1S/00022565/6

Przed przejęciem lokalu, boksu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzy-
miesięcznych należności czynszowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz tel. 32 248-24-11 wew. 
311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12, 
a informacje dotyczące nabycia od zaraz prawa wieczystego użytkowania gruntów w Dziale Tech-
nicznym pok. 314 tel. 32 248-24-11 wew. 231.

PREZyDENT MIASTA RuDA ŚLąSkA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 6.04.2016 r. 
do dnia 27.04.2016 r. na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda 
Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro obok pokoju 222) wykazów 
nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska 
położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Czarno-
leśnej, obręb Nowy Bytom, km. 1, stanowiących działki nr:

– 3309/44 o powierzchni 1944 m2 
– 3312/44 o powierzchni 1250 m2

kW GL1S/00011242/6, które zostaną oddane w drodze ustnych 
przetargów nieograniczonych w użytkowanie wieczyste na okres 
99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargów nieruchomości wyno-
szą:

– dla działki nr 3309/44 – 234.000,00 zł 
– dla działki nr 3312/44 – 154.000,00 zł

pRoTezy zębowe w RaMaCh nFz 

bez koleJki
nzoz STudio denTal 

ul. kłodnicka 97, tel. 32 243-22-88
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 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. 
Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel. 
505-180-050.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykła-
dzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

 Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 243-01-
77.

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

 Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 243-01-77.

 Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonal-
ne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remon-
ty. Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.
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 Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32 

243-01-77.

 Nie masz zdolności kredytowej potrzebu-
jesz gotówki. Tel. 32 243-01-77. 

 Profesjonalne gładzie natryskowo. Tel. 508-
099-051.

 
 Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowa-

nie, panele. Tel. 501-815-416.

 Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, ryn-
ny, VAT. Tel. 512-549-097.

 Szybka pożyczka dojazd 780-116-672.
 

 Remonty – wykończenia doświadczenie, gwa-
rancja, www:lux-dom.net.pl. Tel. 501-608-239.

 
 MYCIE OKIEN, SPRZĄTANIE. Tel. 511-754-594.

 
 Usługi: gładzie, kafelki, malowanie. Tel. 696-

045-930.
 

 Instalacje elektryczne, alarmy, monitoring 
Tel. 572-748-339.

 
 Cyklinowanie. Tel. 501-281-222.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi po-
grzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.
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 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. 
TEL. 501-239-405 . ANEL.

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

 Halemba, dwupokojowe, 35 m2, 83 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, trzypokojowe, 56 m2, 158 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 40 tys., www.
ANEL.pl tel. 502-052-885.

 Godula, dwupokojowe, 46 m2, 86 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 240 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kochłowice, trzypokojowe, 62 m2, 159 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Wirek – OKAZJA ! Osiedle Elsnera, sprzedam, 
42 m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
HALEMBA Nowy Świat 108 m2 od 300.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 od 330.000 zł.

Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny. 
www.nieruchomoscigabriel.pl 
tel. 691 523 055, 607 706 692

 Bykowina – OKAZJA! Sprzedam, 47 m2, 75 tys. 
w bloku. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Kochłowice – sprzedam działki gruntu 872 m2, 
1213 m2, 1300 m2, 1984 m2, www.nieruchomo-
scigabriel.pl, tel. 691-523-055.

 Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIE-
RUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotówka, 
tel. 531-465-977. 

 Kawalerki: Czarny Las, 34 m2, 59 tys., Lecha, 
29 m2, 55 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe: Energetyków, 35 m2, 75 tys., 
Kopalniana, 43 m2, Osiedlowa 51 m2, 89 tys. LO-
KATOR, tel. 793-017-323

 Trzypokojowe: Skowronków, 62 m2, 149 tys. 
LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe 48 m2, 94 tys. zł, Godula, CON-
TRACTUM, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe 47 m2, 68 tys. zł, Ruda, c.o. 
miejskie, CONTRACTUM, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, Bykowina, 54,69 m2, 129 tys. 
WARTO, tel. 600-090-252.

 KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE, NIERUCHOMO-
ŚCI. Tel. 887-877-189.

 Do wynajęcia lokal w centrum Nowego Byto-
mia. Tel. 603-372-240.

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, 
DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.

 Sprzedam kawalerke w Goduli bez pośredni-
ków. Tel. 509-147-563.

 Sprzedam M-3 Nowy Bytom, 1 piętro Objazdo-
wa. Tel. 604-987-117.
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 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, do-
jazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ 
NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823-457.

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

 
 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 

507-572-625.

 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-
049-833.
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 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych 
pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), 
elektryków z uprawnieniami. Prawo jazdy mile 
widziane Nawiążemy również współpracę z mały-
mi fi rmami budowlanymi. Kontakt, tel. 32 740-91-
63, 696-099-922.

 Firma z Rudy Śląskiej-Orzegów zatrudni me-
chanika utrzymania ruchu. Wymagana książeczka 
sanitarno-epidemiologiczna. Mile widziane 
uprawnienia SEP do 1 KW. Możliwość przyucze-
nia. Tel. 733-109-682.

 Praca w ochronie obiekty handlowe, grupa in-
terwencyjna na terenie Rudy Śląskiej i okolic.  Tel. 
502-293-237.

 PPUH ,,PROMUS Ruda Śląska” Sp. z o.o. za-
trudni pracownika budowlanego/murarza. Tel. 32 
342-06-14, 32 342-06-40.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 32 240-84-76.

 Do pracy fi zycznej poszukujemy uczącego się 
zaocznie lub mężczyzny w wieku 45-55 lat kon-
takt, tel. 730-491-976.

 Zatrudnimy mechanika samochodowego 
i osobę do prowadzenia warsztatu samocho-
dowego w Rudzie Śląskiej. Oferty proszę kie-
rować:  paktor@o2.pl  lub 607-440-611.

 Szukamy malarzy, tynkarzy, glazurników, mon-
terów zabudowy G-K. Tel. 602-461-615.
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 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

 
 Skóry, futra, kożuchy, szycie, przeróbki, far-

bowanie. www.fi szer-futra.com.pl. Dojazd gra-
ti s. Tel. 608-247-990.

Firma Lambertz Polonia Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, 
producent wyrobów cukierniczych, 

ZATRUDNI OSOBY NA STANOWISKACH: 
Brygadzista, Operator Maszyn. (umowa o pracę)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych 
na adres: rekrutacja@lambertz.com.pl, lub kontakt tel. 32/608-90-98

PORADNIA GSU ZDROWIE
ul. ks. Ludwika Tunkla 112 a, 41-707 Ruda Śląska 
tel. 32 723-23-18, 32 724-28-78, rejestracja@gsu-zdrowie.pl

Placówka czynna jest pn.-pt. w godz. 7.00-20.00.

Szczegółowe informacje w rejestracji poradni lub telefonicznie – 32 723 23 18. 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU I SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
Poradnia Lekarza Rodzinnego w ramach • 
kontraktu z NFZ
Punkt poboru krwi i Szybka Diagnostyka • 
Laboratoryjna – wyniki dostępne w kilka minut!
Gabinet zabiegowy• 
Rehabilitacja i masaż, • specjalistyczne metody fi zjoterapeutyczne 
podczas indywidualnej pracy z pacjentem, wszystkie rodzaje prądów, 
ultradźwięki, krioterapia, pole magnetyczne, sollux, laser, aquavibron, 
masaż wirowy kończyn górnych i dolnych masaż pneumatyczny typu BOA, 
kinesiotaping
Poradnie specjalistyczne:•  Neurologiczna, Kardiologiczna, Okulistyczna, 
Ortopedyczna
Poradnia Medycyny Pracy• 

Dla pacjentów naszej 
poradni oferujemy stały 20% RABAT na wszystkie zabiegi rehabilitacyjne.

Dla naszych Czytelników mamy 
jedno podwójne 

zaproszenie  na widowisko  
„Usłyszeć taniec” 

Wyślij SMS-a o treści: 
wiad.taniec + imię i nazwisko na 

numer  71100 
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT 

tj. 1,23 zł brutt o). Na SMS-y 
czekamy 6.04.2016 

od godz. 10.00 do 8.04.2016 
do godz. 12.00
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat trzech 

nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy ludwika Mierosławskiego 
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą 

niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 16 i 29 lutego 2016 r. oraz 1 marca 2016 r. zakończyły 
się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na 
okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego trzech niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosław-
skiego, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi :

– 1298/1193 o powierzchni 616 m2, użytek Bz, 
– 1300/1193 o powierzchni 921 m2, użytek Bz, 
– 1302/1193 o powierzchni 980 m2, użytki: Bz, R-IVb, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW Gl1S/00039359/1. działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

 W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomości zostaną zbyte wraz ze sprzedażą udziału wynoszące-
go 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 
o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr kW Gl1S/00047771/4. działy III i IV ww. księgi wolne są od 
wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 1298/1193, 
1300/1193 i 1302/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 
1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). 
działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się m.in. z opinią Miejskiego konserwatora Zabytków w Rudzie 
Śląskiej.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 
działki nr 1304/1193 wynoszą:

– dla działki 1298/1193 – 67.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 58.049,00 zł, droga 8.951,00 zł,
– dla działki 1300/1193 – 95.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 86.070,00 zł, droga 8.930,00 zł,
–- dla działki 1302/1193 – 101.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 92.041,00 zł, droga 8.959,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowa-

niem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
 Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie suro-

wym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę 
do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od 
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na 

tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 
4.05.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 1298/1193 – 3.400,00 zł, 
– dla działki 1300/1193 – 4.800,00 zł, 
–  dla działki 1302/1193 – 5.100,00 zł, 

 z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego, działka nr ……” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 
0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: ponie-
działek - środa 8ºº-16ºº, czwartek 8ºº-18ºº, piątek 8ºº-14ºº oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargowej 
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.

tel. 32 248-08-00 | kom. 692-616-729 | www.auto-relax.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony 
na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 
lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie 

Śląskiej-Goduli w rejonie ulicy leszczynowej 
z przeznaczeniem pod budowę budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu 
nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 
99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gmi-
ny Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli w rejo-
nie ulicy Leszczynowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 1443/24 o powierzchni 1364 m2, użytki: B, Bz, RIIIb, 
obręb Orzegów, karta mapy 2, kW Gl1S/00007517/4 – z przezna-
czeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1443/24 stanowi 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 
MN1) oraz częściowo teren ulic wewnętrznych o liniach rozgrani-
czających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać 
się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczo-
nych symbolami MN1 i kdW.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 157.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę 

do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste 

w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o na-
leżny podatek od towarów i usług.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później 
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z po-
datkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały 
okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może 
być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospo-
darce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudo-
wanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie suro-
wym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarial-
nego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do 
rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej 
obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z ty-
tułu użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2016 r. o godz. 12.00 w sali 
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które 
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miej-
skim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 5.05.2016 
r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 7.900,00 zł, z dopiskiem 
„wadium – ul. leszczynowa, działka nr 1443/24” przelewem na 
rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING 
Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska 
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzę-
du pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, 
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem 
przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumen-
ty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

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

MIeJskIe PRzedsIębIoRsTwo GosPodaRkI 
MIeszkanIoweJ TowaRzysTwo 
bUdownICTwa sPołeCzneGo spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących 
w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoł. Wadium Termin 
oględzin lok.

1.
Ruda Śląska-
Bielszowice

ul. kokota 20/9

34,00 m2

(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc na klatce 

schodowej
3,81 zł/m2 700 zł 18.04.2016 r.

godz. 11.30

2.
Ruda Śl.-Nowy Bytom
ul. Niedurnego 52/12

 poddasze

106,59 m2

(2p+k+ łazienka 
+ 7 pomieszczeń 
gospodarczych z 

możliwością adaptacji 
na pomieszczenia 

mieszkalne)

do wykonania wewnętrzna inst. 
elektryczna oraz podłączenie  

i wykonanie centralnego 
ogrzewania  

i ciepłej wody użytkowej oraz 
docieplenie pokrycia dachowego.

3,26 zł/m2 1.500 zł 18.04.2016 r.
godz. 12.30

3. Ruda Śląska-Ruda
ul. Grunwaldzka 1/1

37,00 m2

(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc na klatce 

schodowej
3,81 zł/m2 700 zł 18.04.2016 r.

godz. 14.00

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkanio-
wej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o., pokój nr 17 dokumentów warunkujących 
przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 22 kwietnia 2016 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysoko-
ści na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 
do dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu wadium na konto MPGM sp. z o.o.).

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 
Maja 218, pokój 17 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 242-01-75 wew. 743.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
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ZaPaSy

Sportowy Rozkład Jazdy

Ważne zwycięstwo
W meczu drugiej ligi piłkarzy ręcznych 

AZS UJK przegrał z Grunwaldem Ruda 
Śląska 27:29. Rudzianie w końcówce po-
kazali dobrą grę.

 Do 12. minuty gospodarze  prowadzili 
7:3. Potem otrząsnęli się rudzianie i dopro-
wadzili do remisu, jednak do przerwy „zie-
loni” schodzili przegrywając 17:13. Jesz-
cze w 37. minucie kielczanie wygrywali 
19:16, potem do głosu zaczęli dochodzić 
zawodnicy Grunwaldu. W 50. minucie ze-
spół z Kielc przegrywał 23:24, a ostatni 
remis 25:25 notowano dwie minuty póź-
niej. „Zieloni” utrzymali dobrą pasę do 
końca i wywalczyli zwycięstwo.

AZS UJK Kielce 27:29 (17:13) 
Grunwald Ruda Śląska

Zgoda punktuje 
Rudzianki w sobotę (2.04.) nie pozosta-

wiły złudzeń swoim rywalkom. Zgoda 
Ruda Śląska  pokonała Tor Dobrzeń Wiel-
ki 33:14 (15:9). Do przerwy mecz mógł 
jeszcze wydawać się wyrównany, ponie-
waż przyjezdne zawodniczki próbowały 
nawiązać walkę z lepiej dysponowanymi 
rywalkami. Po przerwie Zgodowiczki 
wrzuciły piąty bieg, by ostatecznie poko-
nać rywalki 33:14.
Kamil Zakrzewski z brązem

W dniach 1-3.04. w Janowie Lubelskim 
odbył się puchar Polski kadetów w zapa-
sach w stylu klasycznym. Turniej był eli-
minacją do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Zawodnik Pogoni Ruda Śląska 
Kamil Zakrzewski zdobył brązowy medal 
w kategorii wagowej 85 kg i wywalczył 
kwalifikację.

Ciężarowcy z wynikami
W sobotę (2.04.) odbyły się mistrzostwa 

juniorów do lat 20 na pomoście w Żywcu. 
Startowało tam trzech zawodników z Rudy 
Śląskiej. Patryk Żuławnik zajął pierwsze 
miejsce w kategorii +105 z wynikiem 245 
w rwaniu 110 i podrzutem 135. Tym sa-
mym zakwalifikował się do mistrzostw 
Polski, które odbędą się w Niedzicy. Rów-
nież bardzo dobrze wypadli młodzicy, któ-
rzy zajęli trzecie miejsca: Wiktoria Grzy-
wocz z wynikiem 80 w dwuboju w rwaniu 
35 i podrzucie 45 oraz Mateusz Krzywda 
z wynikiem w dwuboju 95 kg, rwaniu 42 
i podrzutem 43.

Już w  najbliższą sobotę (9.04.) przed 
Gryfami kolejna szansa na pierwsze zwy-
cięstwo tej wiosny w lidze, bowiem 
o godz. 15 ponownie na Burloch Arenie 
zmierzą się oni z Budowlanymi Lublin, 
których jesienią sensacyjnie pokonali 
20:19 na wyjeździe.

9 kwietnia, 11.00 Slavia Ruda Śląska – 
Raków II Częstochowa

9 kwietnia, 16.00 Jastrząb Bielszowice  
– KS 27 Gołkowice

9 kwietnia, 11.00 Urania Ruda Śląska – 
Naprzód Czyżowice 

9 kwietnia, 11.00 Grunwald Ruda Ślą-
ska – Piast II Gliwice 

Kolejne sukcesy Slavii
Rudzianki  

na mistrzostwach 
Europy U23!

Dwie zawodniczki ZKS 
Slavia Ruda Śląska weszły 
w skład reprezentacji Pol-
ski na odbywające się  
w Ruse w Bułgarii mi-
strzostwa Europy do lat 23 
w zapasach kobiet. Natalia 
Kubaty wystartowała w ka-
tegorii do 58 kg, natomiast 
jej imienniczka Natalia 
Strzałka stanęła do rywali-
zacji w kategorii do 69 kg. 
Obie zawodniczki mają 
w swoim dorobku medale 
mistrzostw Europy i świata, ale w grupie 
kadetek (do 17 lat). Obecnie ich poziom 
sportowy jest na tyle wysoki, że pozwolił 
im wygrać rywalizację w kraju i zakwalifi-
kować się do reprezentacji. Obie rudzianki 
solidarnie uplasowały się na dziewiątych 
miejscach w swoich kategoriach wago-
wych. Nie są to może wymarzone lokaty, 
ale ze względu na ich młody wiek  można 
patrzeć optymistycznie w przyszłość i po-
traktować start jako kolejne doświadczenie 
w ich rozpoczynających się dopiero karie-
rach na arenie międzynarodowej.

32 medale 
2 kwietnia 2016 roku w Woli rozegrane 

zostały mistrzostwa Śląska dzieci i kadetów 
w zapasach w stylu wolnym. W zawodach 
tych wzięła udział 57-osobowa ekipa Slavii, 
która przywiozła do Rudy Śląskiej 32 me-
dale. Oto ich zdobywcy: 

złote (dzieci): Michał Kaik (29 kg), Bar-• 
tosz Szczepanik (32 kg), Maksym Bu-
rzyński (53 kg), Aleksandra Cieślik  
(32 kg), Martyna Skalec (42 kg), Wiktoria 
Piasecka (47 kg), Magda Żarska (53 kg), 
Julia Skowron (59 kg); 
złote (kadeci): Klaudiusz Wiezner  • 
(58 kg), Maciej Wieczorek (63 kg), Jakub 

Gabryś (69 kg), Bartosz Kowalczyk (76 
kg);
srebrne (dzieci): Jakub Lekston (42 kg), • 
Wiktor Moskalik (53 kg), Aleksandra 
Ptoszek (38 kg), Wiktoria Ptak (53 kg), 
Emilia Orzoł (59 kg), Milena Mokry  
(42 kg) i Julia Danisz (35 kg);
brązowe (dzieci): Paulina Piorun  • 
(29 kg), Julia Niemczyk (47 kg), Patry-
cja Cuber (53 kg), Weronika Bańko  
(59 kg), Fabian Reinek-Heczko (29 kg), 
Adrian Kubiczek (32 kg), Szymon Pa-
kulski  (38 kg), Marcin Tomczyk  
(47 kg), Aleksander Czarnota (59 kg);
brązowe (kadeci): Piotr Drobina  • 
(58 kg), Aureliusz Skiba (63 kg), Edwin 
Krawczyk   (76 kg) i Patryk Stachowicz 
(100 kg).

Szałowski wicemistrzem 
Zawodnik ZKS Slavia Ruda Śląska Bar-

tosz Szałowski wywalczył srebrny medal 
podczas rozgrywanych w Teresinie na Ma-
zowszu mistrzostw Polski juniorów w za-
pasach w stylu wolnym. Zawodnik Slavii 
rywalizował w kategorii do 50 kg. Niezłe 
piąte miejsca zajęli także dwaj inni zawod-
nicy z rudzkiego klubu: Dawid Strzałka  
(66 kg) oraz Adrian Drobina (84 kg).

Natalia Kubaty i Natalia Strzałka.

PływAnie

Ruda Śląska w finale  
wojewódzkim w pływaniu!

Ponownie nasze miasto będzie miało 
swoją reprezentację w zawodach rejono-
wych z pływania.

Po zwycięstwie w zawodach miejskich 
szkoły SP nr 30 i SP nr 18 reprezentowały 
nasze miasto na szczeblu rejonowym w Za-
brzu. 

Po raz kolejny udało się zwyciężyć na 
tym etapie szkole z naszego miasta. Chłopcy 
z SP nr 30 zdecydowanie pokonali swoich 
rówieśników z SP nr 1 z Zabrza specjalizu-
jącej się w pływaniu. Dziewczętom ta sztuka 
niestety się nie udała, głównie ze względu 
na brak kluczowych zawodniczek.  SP nr 18 
z Rudy Śląskiej w obydwu kategoriach upla-
sowała się na miejscu trzecim ostatecznie 

ustępując szkole z Zabrza. Indywidualnie 
wiele konkurencji padło łupem reprezentan-
tów Rudy Śląskiej zarówno ze szkoły SP  
nr 30 jak i SP nr 18. Wśród nich znaleźli się 
między innymi: Dawid Malik (styl dowol-
ny), Wiktoria Wrzosek (styl klasyczny) Kla-
ra Surmiak (styl klasyczny), Julia Kowalska 
(styl grzbietowy), Julia Wręczycka (styl 
grzbietowy), Natalia Górecka (styl klasycz-
ny), Kinga Zięba (styl klasyczny), Igor Wro-
bel (styl klasyczny), Dawid Czerczak (styl 
dowolny), Szymon Mizgalski (styl klasycz-
ny), Jakub Garbulowski (styl grzbietowy), 
Jakub Walkiewicz (styl motylkowy), Bar-
tosz Staniszewski (styl dowolny), Szymon 
Magner (styl klasyczny).

AKRobAtyKA 

Akrobatyka na start
W sobotę (2.04.) 59 akrobatów KPKS 

Halemba wzięło udział w Wiosennym Tur-
nieju Akrobatyki Sportowej, Skokach na 
ścieżce i trampolinie. Ogółem startowało 
265 zawodników z 13 klubów sportowych 
naszego kraju w trzech kategoriach: klasa 
młodzieżowa, III i II klasa sportowa. Zespół 
akrobatów rudzkiego klubu zajął drugie 
miejsce za gospodarzami turnieju UMKS 
Chrzanów. Trzydziestu zawodników KPKS 
wyjechało z zawodów z medalami i dyplo-
mami. Uzyskane wyniki to: klasa młodzie-
żowa – dwójki kobiet: I m. – Karolina Go-
łąb, Natalia Wieczorkiewicz, II m. – Maja 
Kuropatwa, Roksana Respondek, III m. – 
Dagmara Pietas, Amelia Ksiniewicz, IV m. 
– Julia Jeleń, Oliwia Kozielska; trójki ko-
biet: I m. – Maja Kuropatwa, II m. – Julia 
Jeleń, Roksana Respondek, III m. – Oliwia 
Kozielska, VI m. – Zuzanna Grzybowska, 
Natalia Palka, Lidia Pawlak;  skoki na ścież-

ce: III m. – Rafał Giemuła, III m. – Roksana 
Respondek; dwójki mężczyzn: I m. – Mar-
cin Sitek, Artur Wieczorkiewicz, II m. – Ra-
fał Giemuła, Kajetan Szal; czwórki męż-
czyzn: I m. – Marcin Sitek, Artur Wieczor-
kiewicz, Rafał Giemuła, Kajetan Szal;

klasa III sportowa: dwójki kobiet: I m. 
– Emilia Wodyk, Emilia Urbańska, II m.  
– Hanna Stańczyk, Zuzanna Szołtysek, IV 
m. – Faustyna Osman, Emilia Pawlas, V m. 
– Martyna Hadrian, Katarzyna Walecka, VI 
m. – Emilia Hempel, Milena Gabrysiak; 
trójki kobiet: I m. – Zuzanna Szołtysek, 
Hanna Stańczyk, Faustyna Osman, III m.  
– Emilia Wodyk, Emilia Urbańska, Emilia 
Biernat; klasa II sportowa: dwójki kobiet: 
I m. – Pola Mendocha, Wiktoria Matysiak, 
III m. – Kinga Marek, Dominika Gunia; trój-
ki kobiet: I m. – Julia Olchawa, Nikola Ja-
nik, Barbara Sordyl, III m. – Natalia Feja, 
Alicja Biolik, Paulina Mańka.

w SKRÓCie

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

RUGby

Rudzkie rugby jeszcze  
nie wystartowało

W sobotę (2.04.) na orze-
gowskiej Burloch Arenie 
rozegrane zostało zaległe 
spotkanie jesiennej części sezonu I ligi rug-
by pomiędzy KS IGLOO RUGBY Ruda 
Śląska a Czarnymi Pruszcz Gdański.

 Rudzianie po cichu liczyli na nawiązanie 
równorzędnej walki, ale okazało się jednak, 
że faworyt nie pozostawił gospodarzom żad-
nych złudzeń. W ciągu pierwszych piętnastu 
minut grę kontrolowali tylko Czarni, co udo-
kumentowali dwoma przyłożeniami i pro-
wadzeniem 13:0. Dopiero po tym czasie 
„obudzili się” gospodarze i po szybkim ro-
zegraniu karnego przy linii autowej przyło-
żył debiutujący w rudzkich barwach Vlady-
slav Kozlov.  Przed przerwą goście jednak 
ponownie doszli do głosu i schodzili na 
przerwę prowadząc już 20:5.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ 
znaczącej zmianie, mimo iż w 42. minucie 

celnie karnego kopnął Płusa. 
Jak się później okazało, było 
to wszystko na co tego dnia 

było stać Gryfy. Kontuzje Muchy i Midora 
wymusiły zmiany w składzie, co trochę 
skomplikowało organizację gry rudzian i ko-
munikację na boisku. W dalszym okresie gry  
– mimo krótkich zrywów Gryfów – punkto-
wali już tylko Czarni i to czterokrotnie. Spo-
tkanie zakończyło się ich bezapelacyjnym 
zwycięstwem 8:46.

Nie popisały się również Diablice, które 
w pierwszym wiosennym turnieju mistrzostw 
Polski kobiet rozegranym także w minioną 
sobotę, zajęły w Warszawie dopiero siódme 
miejsce. Rudzianki wygrały w grupie elimi-
nacyjnej z Juvenią Kraków 17:12 oraz prze-
grały z Biało-Zielonymi Gdańsk 0:66. I ta 
właśnie wysoka porażka zdecydowała, że mi-
mo zajęcia drugiego miejsca w grupie nasze 
zawodniczki zagrały dopiero o miejsca 5-8.

KS Rugby Ruda Śląska 8:46 (5:20) Czarni Pruszcz Gdański

To było jednostronne spotkanie.

Punkty dla Gryfów zdobyli:  
Vladyslav Kozlov 5 pkt. (1P), 

Krzysztof Płusa 3 pkt. (1k)
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P���� ����� – ���� ��������

Remis na Wirku
GKS W���� W���� R��� Ś����� 1:1 (1:0) N������ Z. Z�����

Sobo tn i e 
popołudnie 
pięknie roz-
poczęło się 
dla fanów 
Wawelu Wirek. Rudzianie już 
w dziesiątej minucie objęli pro-
wadzenie po świetnym strzale 
Luxa. Od tego momentu goście 
dążyli do wyrównania, jednak 
dobrze spisująca się defensywa 
rudzian nie pozwoliła na to do 
przerwy. Wawel też się odgryzał, 
ale żadna z późniejszych akcji 
nie przyniosła podwyższenia 
wyniku. Po przerwie goście za-
grali trochę skuteczniej, co w re-
zultacie przyniosło bramkę wy-
równującą.

W innych spotkaniach 18. ko-
lejki Urania Ruda Śląska uległa 
na wyjeździe zespołowi Tempa 
Paniówki 2:3 a Jastrząb Bielszo-
wice zremisował 1:1 z Polonią 
Łaziska Rybnickie. Mimo remisu Wawel rozegrał dobre spotkanie.

P���� ����� – IV ����

Szczęście 
w doliczonym czasie

P������� S������� 0:2 (0:0) S����� R��� Ś����� 
Piłkarze Prze-

mszy ulegli na wła-
snym stadionie Sla-
vii Ruda Śląska 0:2. 
Siewierzanie mieli swoje szanse na 
zdobycie gola, ale to goście „dobi-
li” zespół Damiana Łukasika w do-
liczonych minutach meczu. 

Początek sobotniego spotkania 
był dość nieciekawy. Żadnej ze 
stron nie udawało się groźnie za-
skoczyć bramkarzy rywala. Dopie-
ro w 31. minucie groźniej uderzył 
zawodnik Slavii, a futbolówka 
przeleciała nad poprzeczką gospo-
darzy. To nieco zmobilizowało 
„biało-czerwono-zielonych”, któ-
rzy minutę później przeprowadzili 
szybką akcję. Do przerwy było jed-
nak 0:0.

Drugą odsłonę meczu lepiej za-
częli goście z Rudy Śląskiej, ale ich 
pierwszy strzał w początkowych 

minutach był nie-
celny. Slavia roz-
kręcała się, by sku-
tecznie zaatakować 

dopiero w ostatnich minutach me-
czu. W doliczonym czasie spotka-
nia Matyjaszczyk jeszcze wypiąst-
kował na róg po groźnym strzale 
gości i gdy już kibice powoli wsta-
wali z miejsc, aby opuścić stadion 
po końcowym gwizdku arbitra, sie-
wierzanie stracili bramkę. Po wspo-
mnianym kornerze i zamieszaniu, 
futbolówka trafi ła do gracza Slavii, 
a ten niepilnowany w polu karnym 
odwrócił się i oddał strzał w róg po-
konując Matyjaszczyka. Wściekli 
kibice Przemszy kilkadziesiąt se-
kund dalej byli świadkami drugie-
go gola dla rudzkiego KS-u. Strzał 
rozpędzonego zawodnika w krótki 
róg ustalił wynik na 0:2, a sędzia 
zakończył spotkanie.

 Slavia: Strąk, Korban, Met, 
Wujec, Pushchaus, Lach (87 
Szablicki), Maciejewski, M. 
Rejmanowski, Maciaszczyk, 

Moritz, T. Rejmanowski

P���� ����� – III ����

Zabrakło kropki nad „i”
LZS P�������� 0:0 G������� R��� Ś�����

Zawodnicy Grunwal-
du jechali w sobotę 
na mecz z Piot-
rówką niezwykle 
zdeterminowani 
i z ogromną żądzą 
wywiezienia ko-
rzystnego wyniku. 
Nerwy jednak dały się 
we znaki całej ekipie Grunwaldu 
już w trakcie drogi na mecz. Pod-
czas trasy utrudnienia w ruchu na 
autostradzie mogły sprawić, że 
piłkarze nie dojechaliby na czas. 
Na szczęście mecz się odbył, 

9 kwietnia, godz. 11:15

Ekstraklasa Futsalu
1. Gatta Active Zduńska W. 20 43
2. Rekord Bielsko-Biała 20 41
3. Pogoń ‘04 Szczecin 20 39
4. Red Devils Chojnice 20 34
5. FC Toruń 19 29
6. Nbit Gliwice 20 29
7. GAF Omega Gliwice 20 23
8. KGHM Eurom. Chr. Gł. 20 23
9. Red Dragons Pniewy 20 20
10. Clearex Chorzów 19 20
11. AZS UŚ Katowice 20 17
12. Gwiazda Ruda Śląska 20 9

Liga Okręgowa
1.  Gwiazda Skrzyszów 18 38
2.  Orzeł Mokre  18 37
3.  Przyszłość Rogów 18 35
4.  Naprzód Czyżowice 18 32
5.  Rymer Rybnik 18 32
6.  Polonia Marklowice 18 30
7.  Polonia Łaziska Rybnic. 18 28
8.  KS 27 Gołkowice 18 25
9.  Tempo Paniówki 18 25
10.  Urania Ruda Śląska 18 23
11.  Wawel Wirek  18 23
12.  Naprzód Syrynia 18 21
13.  Naprzód Zawada 18 17
14.  Górnik Pszów 18 16
15.  Gwarek Zabrze 18 10
16.  Jastrząb Bielszowice 18 6

a kibice zobaczyli 
w pierwszych 45 mi-
nutach bardzo wy-
równane spotkanie.

– W drugiej po-
łowie widać było 

naszą przewagę. 
Wypracowaliśmy kilka 

sytuacji. Swoje okazje 
mieli Kowalski, Nowicki i Dre-
szer. To były akcje, po których 
powinny paść bramki. Tak się 
jednak nie stało – mówił po me-
czu trener Grunwaldu Teodor 
Wawoczny.

F�����

Bez sensacji na Halembie
G������ R��� Ś����� 2:4 (1:0) R����� B������-B����

Nie było sensacji w Rudzie 
Śląskiej. Gwiazda przegrała 
w sobotę (2.04.) z faworyzowa-
nym Rekordem. Już od pierw-
szych minut goście ruszyli do 
ataku. Wszyscy spodziewali się, 
że pierwsza bramka dla Rekordu 
to kwestia czasu, jednak jako 
pierwsi trafi li gospodarze. W 11. 
minucie Daniłejko zdecydował 
się na strzał z dalszej odległości 
i tuż przy słupku pokonał Na-
wrata. Było to pierwsze uderze-
nie gospodarzy na bramkę gości. 
Do przerwy wynik się nie zmie-
nił, mimo że faworyt wciąż naci-
skał.

Po przerwie to Gwiazda kre-
owała grę, ale goście częściej ata-
kowali. W 26. minucie taktyka ta 
przyniosła skutek. Po serii uda-
nych interwencji Machura po raz 
pierwszy tego wieczoru znalazł 
sposób na bramkarza Gwiazdy. 
Parę minut później prowadzenie 
bielszczanom dał Douglas, który 
w 29. minucie pokonał golkipera 
Gwiazdy. W 39. minucie źle za-
chowali się rudzianie przy trafi e-
niu Łysonia, ale gospodarze do 
końca walczyli o korzystny rezul-
tat. Błyskawicznie odpowiedział 
Piasecki, zaś błąd w ostatnich se-
kundach wykorzystał Wachuła.

Wawel: Gawlik – Rutkowski 
(53’ Orszulik), Pyc, K. 

Kałużny, Wypiór – Leszków 
(74’ Deptuch), Piętoń, 

Maciejok, Foryś (62’ Sławik) 
– Majnusz – Lux

OGŁOSZENIE
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