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Kary dla radnych?

www.pwsenator.cdx.pl

NOWOŚĆ: 
ślub w plenerze!

W połowie grudnia na łamach 
„Wiadomości Rudzkich” ukazał się 
artykuł podsumowujący działal-
ność radnych w 2012 roku. Jak się 

okazało, są radni, których nieobec-
ności na sesjach i komisjach są bar-
dzo częste. Rekordzistą jest radny 
Jarosław Kania, który jako członek 

kilku komisji nie zaliczył większo-
ści obecności. Tuż po lekturze arty-
kułu do Kancelarii Rady Miasta w 
Rudzie Śląskiej wpłynęło pismo od 
związkowców rudzkich kopalń. Pi-
smo zawiera wniosek w sprawie 
wprowadzenia surowszych zasad 
karania radnych.

– Jesteśmy bardzo oburzeni tym 
co robią nasi radni. Jak można nie 
uczestniczyć w sesjach oraz komi-
sjach i brać za to pieniądze? Radni 
są odpowiedzialni za nasze miasto i 
jeśli zdecydowali się nimi być, to 
niech pracują na rzecz miasta, 
uczestnicząc w obowiązujących ich 
spotkaniach. Wielu z nich lubi się 
pokazać przed kamerami na sesji, 
ale do pracy w komisjach nie ma 
już chętnych – mówi wzburzony 
Marceli Murawski, przewodniczą-
cy „Sierpnia 80” w KWK „Halem-
ba-Wirek”. 

– Mieszkańcy Rudy Śląskiej ma-
ją prawo oczekiwać od swoich wy-
brańców zdecydowanie większej 
aktywności w wykonywaniu man-
datu radnego. Wybieramy się na 
najbliższą sesję Rady Miasta i pu-
blicznie ponowimy wniosek o kara-
nie radnych za nieobecności po-
zbawianiem ich diety – mówi 

Krzysztof Targosiński, ZZ Prze-
róbka przy KWK „Halemba-Wi-
rek”.

Pismo z wnioskiem o zaostrze-
nie kar dla radnych wpłynęło do 
Jarosława Wieszołka – przewodni-
czącego Rady Miasta w Rudzie 
Śląskiej. Podpisali się pod nim 
przedstawiciele 13 związków za-
wodowych. Związkowcy piszą 
w nim m.in:

„Smutne jest to, że na liście rad-
nych mających najwięcej nieobec-
ności znajdują się osoby, które pod-
czas sesji kreują się na najważniej-
szych obrońców miasta i mieszkań-
ców. Smutne jest również to, że Pan 
jako przewodniczący Rady Miasta 
nie zrobił nic, by zdyscyplinować 
radnych, którzy już w roku ubie-
głym mieli sporo nieobecności.”

Odpowiedzi na pytania związ-
kowców i informacji o tym, czy 
Jarosław Wieszołek ma jakiś po-
mysł na zaostrzenie kar dla rad-
nych, nie udało nam się uzyskać. 
W piątek przesłaliśmy do przewod-
niczącego Wieszołka pytania do 
artykułu. Od poniedziałku, jak nas 
poinformowano w Kancelarii Rady 
Miasta, jest on na urlopie. 

Monika Herman-Sopniewska

Czy surowiej karać radnych za nieusprawiedliwione nieobecności podczas sesji Rady Miasta i miejskich komisji? Taka pro-
pozycja padła ze strony organizacji związkowych rudzkich kopalń, po publikacji naszego artykułu „Rada Miasta w statystyce”. 
Cofnięcie diet za nieusprawiedliwione nieobecności to jedna z propozycji, jaką sugerują rudzcy związkowcy. 

Jedno z ubiegłorocznych posiedzień Komisji Środowiska.  Foto: SH
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Śmiertelne potrącenie
2 stycznia przy ulicy Oświę-

cimskiej kierowca audi potrącił 
62-letniego rudzianina. Męż-
czyzna najprawdopodobniej 
wszedł wprost pod nadjeżdża-
jące auto. Został przewieziony 
do szpitala, ale nie udało się go 
uratować. Był to pierwszy 
śmiertelny wypadek z udziałem 
pieszego w tym roku.

Zginął pod ziemią
3 stycznia w KWK Wujek-
Śląsk zginął górnik. Został 
przygnieciony fragmentem ska-
ły na poziomie 1050 metrów. 
Miał 38 lat, był żonaty, osierocił 
jedno dziecko. To pierwsza 
śmiertelna ofiara w polskim 
górnictwie w tym roku. 

Ofiara pożaru
4 stycznia w budynku przy 

ulicy Czapli w Orzegowie wy-
buchł pożar. Zginęła jedna 
osoba. Przyczyny pożaru nie 
są na razie znane. Dochodze-
nie w tej sprawie prowadzi po-
licja. 

Najciemniej pod latarnią
W nocy z 2 na 3 stycznia nie-
znani sprawcy zdewastowali 
dziewięć słupów latarni przy 
ulicy Zajęczej w Bielszowi-
cach. Ze słupów zostały powy-
rywane metalowe osłony i ka-
ble elektryczne. 

Zabójstwo na Bykowinie  
3 stycznia przy ulicy 11 Listo-
pada na Bykowinie policjanci 
znaleźli zwłoki 39-letniego 
mężczyzny. Zabił go kolega 
podczas libacji alkoholowej. 
34-latek sam zgłosił się na po-
licję przyznając się do zabój-
stwa. Grozi mu dożywocie.

Statystyki

Urodzenia:  31
Zgony:  39
Małżeństwa:  6
Rozwody:  1

TEMAT TYGODNIA

Orkiestra zagra w Rudzie Śląskiej

Orkiestra ma już 21 lat, Mateusz 
Jeczeń – uczeń ZSO nr 4 im. H. C. 
Hoovera jest od niej o pięć lat 
młodszy i jak mówi, idea tej akcji 
jest mu bardzo bliska. Tydzień 
przed startem WOŚP przygotowuje 
puszki, do których mieszkańcy na-
szego miasta 13 stycznia wrzucą 
pieniądze. 

Po raz XXI zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Również w Rudzie Śląskiej nie zabraknie na ulicach wolontariuszy, 
którzy tym razem będą zbierać pieniądze na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów. 

– Bardzo się cieszę, że mogę 
w ten sposób pomóc. To dobry po-
mysł, aby zbierać te pieniądze na 
różnoraki sprzęt medyczny. Ludzi, 
którzy potrzebują specjalistycznej 
pomocy nie brakuje – mówi  
Mateusz.

– Młodzież bardzo chce pomagać 
i to jest fenomen tej akcji. Mamy 

mnóstwo zgłoszeń wolontariuszy. 
Wszyscy zbieramy na konkretny cel, 
jest rywalizacja pomiędzy miasta-
mi, szkołami, a wszystko po to, by 
pomóc innym – podkreśla Katarzy-
na Nowak, nauczyciel z ZSO nr 4 
w Rudzie Śląskiej. 

Jak co roku sztab WOŚP mieści się 
w ZSO nr 4 im. H.C. Hoovera. Szko-
ła od 17 lat bardzo angażuje się w ak-
cję, nie inaczej będzie tym razem.

– W niedzielę finał akcji odbędzie 
się w MCK-u. Tam będą znoszone 
puszki z pieniędzmi. Mam nadzieję, 
że w tym roku, podobnie jak w la-

tach ubiegłych, uda uzbierać się po-
nad sto tysięcy. Rekord padł w 2011 
roku, kiedy zebraliśmy 150 tysięcy 
złotych – opowiada Józef Sarek, dy-
rektor ZSO nr 4 i m. H.C. Hoovera. 

W Miejskim Centrum Kultury im. 
Henryka Bisty od godziny 17.00 
wystąpią m.in: Gang Olsena Trio 
Acustic, Piff Parre, zespoły z ODK 
RSM Matecznik, Cheerleaderki 
Gwiazdy Ruda Śląska oraz Big Sun-
ny Band z rudzkiej szkoły muzycz-
nej. Podczas koncertu odbędzie się 
też licytacja gadżetów. 

– Zapraszam serdecznie do MCK-u. 
 Będzie tanecznie i rockowo. Między 
koncertami odbędą się licytacje róż-
norodnych gadżetów. W ramach ak-
cji w niedzielę ruszy również II edy-
cja Śląskiej Świątecznej Masy Kry-
tycznej – zachęca Hans Henryk Bru-
mer, organizator koncertów. 

Na ulicach naszego miasta już 
w najbliższą niedzielę pojawi się 
500 wolontariuszy. Z nadzieją, że 
tym razem uda im się pobić ko-
lejny rekord. Mieszkańcy Rudy 
Śląskiej mogą im w tym pomóc. 

Dyrektor Józef Sarek przegląda zgłosze-
nia kandydatów na wolontariuszy.
 Foto: MHS

Urszula Stolorz: – Co roku biorę udział w „Or-
kiestrze” wrzucając do puszki pieniądze, więc cał-
kowicie popieram to przedsięwzięcie. Jerzy Owsiak 
już tyle lat jest zaangażowany w organizację WOŚP 
i cały czas mu się to udaje – wszystko jest dopięte na 
ostatni guzik. To człowiek warty naśladowania.

Maria Wysłuch: – Pomysł z organizacją takiej 
imprezy jest bardzo dobry. W tym roku jest też no-
watorska inicjatywa – podczas ,,Orkiestry” będą 
zbiórki nie tylko na dzieci, ale także na osoby star-
sze, które również potrzebują wsparcia. Jurek 
Owsiak to fajny facet, świetnie, że się tak udziela i 
jest tak dobrze zorganizowany. Ciekawe, ile w tym 
roku nazbieram serduszek.

Co sądzisz o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy?

Andrzej Wilk: – Pamiętam pierwszą Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy, która była 21 lat temu. 
Ta impreza to świetny pomysł, dobra intencja. Cieszy 
też to, że w akcję zaangażowani są obywatele całej 
Polski. Do tej pory byłem na WOŚP w Krakowie, 
w Katowicach i w Zabrzu. Owsiak to naprawdę gość 
na poziomie.

Michał Juszczak: – WOŚP to świetna sprawa – 
szkoda tylko, że Owsiak musi się zajmować takimi 
rzeczami, a nie rząd. Na szczęście Jurek ratuje sytu-
ację. Nie zgadzam się także z negatywnymi wypowie-
dziami pod jego adresem, które czasem pojawiają się 
w mediach. Ja na pewno z synem wybiorę się do cen-
trum Rudy i razem będziemy szukać wolontariuszy 
z puszką.

Zdaniem mieszkańców

Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl
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Uczniowie ZSO nr 4 przygotowują puszki... i plakaty. Foto: MHS
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Co dalej z pocztą w Rudzie? 

Na początku października w budynku na rogu ulic Zabrzańskiej 
i Raciborskiej wybuchł pożar. Ogień strawił część dachu. Miesz-
kańcy domu zdołali się ewakuować, uciekli również pracownicy 
poczty, która znajdowała się na parterze budynku. Dwa miesiące 
po tym wydarzeniu działalność poczty wciąż jest zawieszona.

Sprawę nowej siedziby poczty po-
ruszyła na ostatniej sesji Rady Miasta 
Ewa Błąkała-Zawronek – radna Rudy 
Śląskiej.

– Zgłosiłam interpelację dotyczącą 
utworzenia zastępczego budynku 
poczty w Rudzie Południowej. Miesz-
kańcy tej dzielnicy na dyżurach inter-
weniowali w tej sprawie. Brak poczty 
w tym miejscu to spore utrudnienie 
szczególnie dla starszych osób, które 
chętnie i często korzystały z usług  
tej placówki – mówi Ewa Błąkała 
-Zawronek. 

– Czy poczta zostanie otwarta? Je-
śli tak, to kiedy? – z takimi pytaniami 
dzwonią do redakcji zniecierpliwieni 
mieszkańcy. 

Władze miasta w imieniu miesz-
kańców wysłały list w tej sprawie do 
katowickiego oddziału Poczty Pol-
skiej. W grudniu nadeszła odpowiedź:

„Zgodnie z informacją otrzymaną 
z MGSM „Perspektywa” budynek bę-
dzie wyłączony z eksploatacji przez 
okres jednego roku, w celu wykona-
nia remontu. Z uwagi na tak długi 

czas tut. jednostka podjęła działania 
zmierzające do przeniesienia filii do 
innego lokalu lub podjęcia współpra-
cy z osobą chętną do prowadzenia 
agencji pocztowej. Niestety do dnia 
dzisiejszego nie znaleźliśmy lokalu 
spełniającego wymagania Poczty 
Polskiej S. A. w zakresie bezpieczeń-
stwa obrotu pocztowego oraz stan-
dardów funkcjonowania placówki 
pocztowej”. 

Monika Herman-Sopniewska

M-2
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Budynek przy Raciborskiej kilka minut po 
ugaszeniu pożaru.  Foto: MHS

Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

Razem dla Rudy

W połowie grudnia w Rudzie Śląskiej zawiązał się nowy klub radnych pod nazwą Razem dla 
Rudy. W jego skład weszli Ewa Błąkała-Zawronek, Beata Drzymała-Kubiniok, Witold Hanke, 
Anna Łukaszczyk oraz Krzysztof Rodzoch.

– Nie wykluczam, że klub przekształci 
się w stowarzyszenie. Często jest tak, że 
to właśnie stowarzyszenia tworzące ko-
mitety wyborcze wprowadzają do Rady 
Miasta swoich przedstawicieli, a ci two-
rzą klub. Tym razem, być może, będzie 
odwrotnie – mówi Witold Hanke, prze-
wodniczący Klubu Radnych Razem dla 
Rudy, który dodaje:

– Chcemy pracować – razem – dla do-
bra naszego miasta i do tych działań za-
praszamy innych. Staramy się być blisko 
ludzi, bo chcemy znać ich zdanie na te-
maty dla naszego miasta ważne. Z tych 
kontaktów biorą się potem niektóre in-
terpelacje i inicjatywy, które mają służyć 
nam wszystkim, mieszkańcom. W ramach 
klubu Razem dla Rudy chcemy się spoty-
kać i rozmawiać, bo w czasie dyskusji 
rodzą się zwykle najlepsze pomysły. Je-
steśmy otwarci na dyskusję również z in-
nym radnymi i nie tylko. Nikt nie ma mo-
nopolu na rację, dlatego też daleki jestem 
od stawiania jakichś warunków moim 
klubowym kolegom, czy też stosowania 
tzw. dyscypliny charakterystycznej dla 

działań partyjnych. Nie jesteśmy i nie bę-
dziemy partią polityczną. Chcemy być 
samorządowcami zamieniającymi indy-
widualne myślenie na wspólne działanie 
i skupiać się na tym, co dobre dla Rudy 
i rudzian.

– Tak dobrze się składa, że każdy z na-
szego klubu specjalizuje się w określonej 
branży – medycynie, oświacie, ekologii. 

Witold Hanke to urodzony społecznik, a 
ja bronię praw zwierząt. Razem tworzy-
my zgrany, wszechstronny zespół  
i mam nadzieję, że trafimy do wszystkich 
w mieście, którym możemy pomóc. Bo 
głównym celem jest wsłuchiwanie się  
w głosy naszych wyborców – dodaje Be-
ata Drzymała-Kubiniok z Klubu Rad-
nych Razem dla Rudy.

Witold Hanke – przewodniczący Klubu Radnych Razem dla Rudy. Foto: MHS



Kobiety aktywn(i)e 
dla młodzieży

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety 
ma nową misję – zachęcić młodzież 
do Wolontariatu Europejskiego, bę-
dącego częścią programu „Młodzież 
w działaniu”, finansowanego w ra-
mach Unii Europejskiej. W ubiegły 
poniedziałek odbyło się spotkanie, 
na którym poruszono zasady uczest-
nictwa w tym programie. - Cały pro-
gram polega na propagowaniu ak-
tywności młodych osób w innych 
krajach. Młodzi mogą wyjechać do 
jakiegokolwiek kraju świata, reali-
zować własny projekt, a także wspie-
rać działania organizacji lub insty-
tucji, w której przebywają, a przez to 
zdobywać cenne doświadczenie za-
wodowe – tłumaczy Elżbieta Sza-

towska, koordynatorka projektu. – 
Jakie warunki należy spełnić? Trze-
ba mieć 18-30 lat, posiadać polskie 
obywatelstwo i oczywiście mieć chę-
ci i zapał do podjęcia ciekawego 
wyzwania – dodaje. Podczas realiza-
cji programu nie ponosi się żadnych 
kosztów związanych z podróżą, za-
kwaterowaniem i wyżywieniem. 
Stowarzyszenie obecnie gości u sie-
bie cztery wolontariuszki z Turcji, 
Gruzji oraz Francji. – Warto wziąć 
udział w Wolontariacie Europej-
skim, który jest wspaniałą przygodą 
– to zwiedzanie, uczenie się, pozna-
wanie nowych ludzi i kultur w jed-
nym – zachęca Elżbieta Szatowska.

Magdalena Szewczyk

WOKÓŁ NAS

Inne kolędy
– Wydaje mi się, że nie jest ła-

two odbiec od schematu kolędo-
wego. Trzeba jednak zachować 
równowagę, by za bardzo nie 
wpłynąć na klimat świątecznych 
kawałków – mówi Paweł Ambro-
ziak, gitarzysta zespołu Ścigani, 
który gościnnie wystąpił podczas 
Koncertu Kolęd Niestandardo-
wych w kinie „Patria”. W skład 
zespołu, który zagrał w niedziel-

ny wieczór, wchodzili basista i 
perkusista zespołu Ścigani: Sła-
womir Bywalec i Ryszard Rajca. 
Wystąpiła z nimi także wokalist-
ka Maryla Losa.

– To koncert kolęd, ale nie ta-
kich jakie możemy usłyszeć co 
roku w kościele lub w domach. 
Chcemy pokazać, że potrafimy 
cieszyć się muzyką i narodzeniem 
Jezusa. Udaje nam się przekazać 

Młodzi artyści ciężko pracują na próbach. Foto: RP

– Gram postać Tomka. To człowiek, 
który przychodzi z gitarą na miejsce ca-
stingu i oczekuje z innymi na swoją ko-
lej. Rozmowy czekających tworzą mo-
tyw przewodni spektaklu „Czekając na 
casting”– opowiada Paweł Grajewski, 
aktor wcielający się w jedną z głównych 
postaci w nowym rudzkim musicalu.

W przedstawieniu wykorzystane zo-
staną utwory zespołu Universe.

– Tańczę do piosenki „Jesteś nie-
bem”, razem z moim partnerem Mariu-
szem Liszką. Opracowanie choreografii 
tanecznej do utworu zespołu Uniwerse 
nie było łatwe. W tym kawałku ciężko 
jest znaleźć rytm, bo nie jest to piosenka 
typowo do tańca towarzyskiego. Jestem 

jednak przekonana, że zrobiliśmy coś 
ciekawego – mówi Sylwia Garbaty.

Premiera przedstawienia odbędzie 
się 18 stycznia o godz. 18.30 w Miej-
skim Centrum Kultury im. Henryka Bi-
sty.

– Pomysł na stworzenie takiego spek-
taklu muzycznego wziął się z podpowie-
dzi ludzi dookoła, którzy mówili, że faj-
nie byłoby coś takiego zrobić – wyjaśnia 
Elżbieta Żurek, prezes Stowarzyszenia 
Przyjazna Ruda Śląska, które jest orga-
nizatorem przedsięwzięcia. – Zaawan-
sowane próby trwają już od września. 
Teraz jesteśmy na etapie ostatnich szli-
fów – dodaje.

Robert Połzoń

Kącik adopcyjny
Gryfin, 3-letni mieszaniec sznaucera z terierem. Został wrzucony 

przez płot na teren schroniska, cudem uszedł z życiem. To miły i bardzo 
kontaktowy psiak. Kocha ruch i spacery. Gryfin boi się zostawać sam, 
ale można go tego nauczyć. Odbył szkolenie, dzięki czemu zna podsta-
wowe komendy i jest bardzo posłuszny. 

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 501-208-670.
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Czekając na występ
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W kolędach można było wyczuć takie style muzyczne jak: jazz, blues, rock czy soul. 
 Foto: RP

te kolędy w trochę inny sposób – 
dodaje Maryla Losa.

– To już druga taka impreza w 
kinie. Ubiegłoroczna spotkała się 
z bardzo ciepłym przyjęciem. Lu-
dzie byli zachwyceni muzyką oraz 
klimatem kina – podsumowuje 
Krzysztof Kasprzyk ze stowarzy-
szenia In-nI, które współorgani-
zowało koncert.

 Robert Połzoń

W Centrum Handlowym Plaza można znaleźć wiele okazji.  Foto: SH

Sezonowe obniżki cenowe
– Kupiłam kilka rzeczy w trakcie 

tegorocznych wyprzedaży. W tym 
okresie kupuję zdecydowanie wię-
cej, ale to wynika z tego, że można 
znaleźć fajne ubrania za niewielkie 
pieniądze – mówi Marta Żebrow-
ska, która podobnie jak wielu ru-
dzian korzysta z sezonowych obni-
żek cenowych.

– Wyprzedaże sezonowe to do-
mena branży odzieżowej, obuwni-
czej i galanterii oraz dodatków se-
zonowych, gdzie oferta zmienia się 
jak w kalejdoskopie, zgodnie z ko-
lejnymi, błyskawicznie przemijają-
cymi trendami. Rabaty w sklepach 
odzieżowych sięgają nawet 70 
proc. Niemniej, w naszym Cen-
trum, nawet księgarnie przyłączają 
się do wyprzedażowego szaleń-
stwa, oferując bardzo atrakcyjne 

obniżki na książki, albumy i bajki 
dla dzieci. Warto także zajrzeć do 
Home&You z artykułami dekoracji 
wnętrz, tam także znajdziemy cie-
kawe przeceny – mówi Katarzyna 
Feczko, dyrektor Centrum Han-

dlowego Plaza. – Warto wybrać się 
do nas na wyprzedaż, ponieważ 
wybór kolekcji jest duży, a zakupy 
w komfortowej atmosferze będą 
stanowiły czystą przyjemność – 
dodaje. Sandra Hajduk



STARE!!!!

Nowy numer konta 
Ważna informacja dla najemców 

lokali (chodzi o lokale niewykupio-
ne) – od 1 stycznia 2013 roku obo-
wiązuje ich nowy numer konta ban-
kowego. 

– Te zmiany dotyczą tylko najem-
ców lokali komunalnych. Każdy ma 
swój indywidualny numer konta, na 
które winien wpłacać należności 
mieszkaniowe. Z początkiem tego 
roku uległ on zmianie, o czym infor-
mujemy lokatorów od połowy grud-
nia poprzez ogłoszenia na klatkach 
schodowych oraz na stronie inter-
netowej. Mamy nadzieję, że ta in-
formacja dotrze do wszystkich, 
a zmiana nikogo nie zaskoczy – mó-
wi Krzysztof Mikołajczak, rzecznik 
prasowy MPGM-u. 

Książeczka opłat na 2013 rok 
lub, w przypadku rezygnacji z ksią-
żeczki, zawiadomienie uwzględ-
niające nowy numer konta banko-
wego, były dostarczone do skrzy-
nek pocztowych w grudniu ub. ro-
ku. 

Krzysztof Mikołajczak – rzecznik praso-
wy MPGM-u. Foto: MHS

WOKÓŁ NAS

Pieczątkowy Szlak Zabytków
Ruszył ogólnopolski kon-

kurs „Podróżuj po szlaku”. 
Na wszystkich, którzy do 31 
grudnia 2013 r. odwiedzą co 
najmniej dziesięć z 36 obiek-
tów znajdujących się na Szla-
ku Zabytków Techniki Woje-
wództwa Śląskiego i zbiorą 
pieczątki, czekają ciekawe 
gadżety promocyjne. Lista 
obiektów industrialnych 
znajdujących się na Szlaku 
wraz z miejscem pobrania 
formularza oraz pieczątek – 
znajdują się na stronie www.
zabytkitechniki.pl w zakład-
ce Podróżuj po Szlaku. 

Śląskie Betlejem
W Muzeum Miejskim 

wciąż można oglądać betle-
jemskie szopki, które są 
efektem XVI edycji Konkur-
su na „Śląską Szopkę Bożo-
narodzeniową”. W grudniu 
zostały wręczone nagrody – 
teraz można podziwiać 
kunszt wykonanych prac 
podczas XVI edycji wysta-
wy pokonkursowej dla dzie-
ci i młodzieży rudzkich pla-
cówek oświatowych, która 
będzie czynna przez cały 
styczeń. Szopki, poza tym że 
nawiązują do ewangeliczne-
go wydarzenia, jakim było 
Boże Narodzenie, zawierają 
także elementy tradycji Gór-
nego Śląska. 

Samba w Bibliotece!
9 stycznia w bielszowickiej 
filii Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej odbędzie się sylwe-
strowe spotkanie – „Rumba, 
samba… w karnawałowym 
rytmie”. Jest to wieczór mu-
zyczny w wykonaniu mło-
dzieży z sekcji muzycznej 
działającej przy Domu Kul-
tury w Bielszowicach. Chęt-
nych zapraszamy na godzi-
nę 16.30 – wstęp wolny.
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Ubezpieczony pacjent
Kolejne zmiany czekają na pa-

cjentów. Jak deklarują pracownicy 
Śląskiego Oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia, zmiany te mają 
usprawnić weryfikację tego, czy 
pacjent jest ubezpieczony.

– Od 1 stycznia 2013 r. w zakła-
dach opieki zdrowotnej w Polsce 
funkcjonuje system elektronicznej 
weryfikacji uprawnień świadcze-
niobiorców (eWUŚ), który pozwala 
na szybką weryfikację uprawnień 
pacjenta do bezpłatnych świadczeń 
medycznych w ramach NFZ. Wy-
starczy mieć ze sobą dokument toż-
samości z numerem PESEL, tj. do-
wód osobisty, paszport czy prawo 
jazdy. W przypadku dzieci objętych 
obowiązkiem szkolnym, do 18. roku 
życia potrzebna jest aktualna legi-
tymacja szkolna – tłumaczy Małgo-
rzata Doros z Biura Prasowego Ślą-
skiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ w Katowicach. – Karty „chi-
powe” zgodnie z ustawą są doku-
mentem stwierdzającym fakt, że je-

steśmy w systemie ubezpieczenia 
NFZ, nadal autoryzują nasze świad-
czenia oraz stanowią element wspo-
magający drukowanie recept – do-
daje.

Sandra Hajduk

System elektronicznej weryfikacji upraw-
nień świadczeniobiorców (eWUŚ) funk-
cjonuje także w Rudzie Śląskiej  Foto: SH

10 stycznia tysiące górników, w tym pracownicy rudzkich kopalń, będą głosować czy opowiadają się za strajkiem general-
nym na Śląsku. Dotychczas w referendach za strajkiem opowiedzieli się hutnicy, kolejarze, zatrudnieni w przemyśle metalo-
wym i zbrojeniowym.

Czy będzie strajk generalny?
– Głównym celem strajku jest 

zmiana polityki społeczno-gospo-
darczej rządu, gdyż ta polityka nie 
służy ludziom. Rząd likwiduje miej-
sca pracy, powoduje wzrost kosz-
tów utrzymania, za którym nie idzie 
wzrost wynagrodzeń. To wszystko 
to konsekwencje braku decyzji rzą-
du bądź jego złych decyzji. Wyraź-
nie widać, że tracimy miejsca pra-
cy, a rząd nie robi nic, aby je za-
chować – tłumaczy Bogusław Zię-
tek, przewodniczący Komisji Kra-
jowej WZZ „Sierpień 80” – Odbiór 
społeczny dla naszych postulatów 
jest bardzo dobry. Od dwóch mie-
sięcy prowadzimy akcje informa-
cyjne propagujące ideę strajku ge-

neralnego wśród społeczeństwa 
województwa śląskiego. W różnych 
miastach jest bardzo dobry, pozy-
tywny odbiór nie tylko wśród pra-
cowników, ale także wśród przed-
siębiorców, którzy przy działaniach 
tego rządu są w nie mniejszych 
kłopotach niż ludzie, którzy utrzy-
mują się z pracy własnych rąk. Je-
śli chodzi o rząd, to jest to trady-
cyjne postępowanie polegające na 
tym, że mimo wezwań nie są pro-
wadzone rozmowy. Rząd nie radzi 
sobie z problemami jakie mamy 
i nie pozwala sobie pomóc – doda-
je.

Górnicy poprzez strajk prote-
stować będą przeciwko planom 

zmian w ich systemie emerytal-
nym czy pomysłom 7-dniowego 
tygodnia pracy pod ziemią. Sprze-
ciwiają się również Pakietowi 
Klimatyczno-Energetycznemu, 
który silnie uderzy w polską go-
spodarkę opartą na węglu. Dla 
przedsiębiorstw oznaczać może 
nieopłacalność produkcji, a dla 
gospodarki domowej znaczny 
wzrost cen prądu.

Strajk generalny w regionie ślą-
sko-dąbrowskim planowany jest 
na luty. Będzie to pierwszy tak 
duży protest od 32 lat. Ostatni 
strajk generalny odbył się tu 
w 1981 r.

Sandra Hajduk Foto: www.wzz.org.pl

Jest to ważne dla osób posiadają-
cych stałe zlecenia płatnicze, 
w związku z czym MPGM zwraca 
uwagę na konieczność aktualizacji 
numeru konta z „nowej” książeczki 
opłat lub z zawiadomienia. MPGM 
informuje jednocześnie, że dla opłat 
z tytułu ubezpieczenia mieszkania 
numer konta bankowego nie ulega 
zmianie. 

Monika Herman-Sopniewska

REKLAMA
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Człowiek Renesansu

?

Tubalny głos, ogromna postura i ostry dowcip. To Marek Szczudlak – mieszkaniec Halemby, który niedaw-
no zajął drugie miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych na rysunek satyryczny w Bogatyni. Satyra 
to jego pasja, której nie potrafi się oprzeć. Najchętniej pracuje nocą – wtedy rodzą się najlepsze pomysły 
na opisanie w krzywym zwierciadle polskiej rzeczywistości. Brał udział w wystawach plastyków nieprofe-
sjonalnych, uczestniczył m.in w konkursach w Zielonej Górze i w belgijskim Międzynarodowym Konkursie 
Rysunku Satyrycznego Olense Kartoenale pt. Puzzle i puzzlersi. 

Imię i nazwisko:  Marek Szczudlak
Wiek:  47 l.
Zainteresowania:   grafika, kolaż, rysunek satyryczny
Miejsce pracy:  firma budowlana
Stan cywilny:  żonaty

M-2

O miłości do tańca irlandzkiego
– Jak zaczęła się Wasza przygoda 

z tańcem irlandzkim?
Maja: – Moja przygoda zaczęła się od 

muzyki. Najpierw spodobał mi się współ-
czesny folk irlandzki. W pewnym mo-
mencie poczułam, że samo słuchanie tej 
muzyki to dla mnie za mało. Chciałam 
dać coś więcej od siebie – i wtedy na mo-
jej drodze stanął taniec irlandzki. W cza-
sie Dni Twórczości Celtyckiej w ogrodzie 
MCK-u zobaczyłam występ zespołu 
Glendalough i wpadłam w to po uszy. To 
trwa od sześciu lat.

Joanna: – Tańczę w zespole Glendalo-
ugh od początku jego istnienia. Maja 
przyszła do nas na warsztaty i, jak wszy-
scy nasi najzdolniejsi warsztatowicze, 
została przyjęta do zespołu. Zespół istnie-
je od października 2003 roku i w zasadzie 
każdy jego członek zaczął swoją przygo-
dę z tańcem irlandzkim od muzyki ir-
landzkiej. Przy tej muzyce nie da się po 
prostu siedzieć. Zawsze w którymś mo-
mencie kiełkuje myśl, że fajnie byłoby 
zatańczyć chociaż na takim koncercie. A jak 
się zacznie tańczyć, to chce się to komuś 
pokazać – tak się zresztą narodził zespół.

– Słyniecie z nieszablo-
nowości – łączycie różne 
style taneczne. Skąd po-
mysły na te nietypowe po-
łączenia? 

Joanna: – Cały czas 
tworzymy swoje autorskie 
choreografie. Jako pierw-
szy w Polsce zespół połą-
czyliśmy twardy step ir-
landzki z tańcem w mięk-
kich butach w jednej cho-
reografii. W pewnym mo-
mencie dojrzała w nas 
myśl, że fajnie byłoby po-
łączyć taniec irlan- 
dzki z czymś innym. 
Pierwszą taką fuzją było 
tango. Wpadliśmy na to 
przez przypadek – na 
warsztatach tańca irlandz-
kiego zobaczyliśmy zdję-
cia par tańczących tango, 
które niesamowicie nas 
zachwyciły. Po powrocie 
do domu, przez znajomych 
naszych znajomych zna-

leźliśmy parę, która nauczyła nas tań-
czyć tango i pomogła nam w ułożeniu 
choreografii. Nie potrafiliśmy jednak 
poprzestać na jednej fuzji Czasem in-
spirujemy się muzyką – tak też było 
w przypadku tańca brzucha, który tak-
że połączyliśmy z tańcem irlandzkim. 
Czasem jest to wynik fascynacji ja-
kimś gatunkiem tanecznym.

Maja: – Świetną przygodą była dla 
nas nauka flamenco – bo fuzja tańca ir-
landzkiego z tym stylem to nasz naj-
nowszy projekt. Przez pół roku uczyli-
śmy się samych podstaw flamenco, by 
później dopiero móc łączyć obie formy 
tańca w jednej, spójnej choreografii. Dla 
instruktorki flamenco było to równie 
ciekawe doświadczenie. Musiała przy-
patrzeć się nam, poznać kawałek nasze-
go świata, żeby podsunąć nam odpo-
wiednie kroki flamenco. W tym stylu 
używa się zupełnie innych części ciała 
niż w tańcu irlandzkim. Mieliśmy prze-
ogromny problem z rękami – te w tańcu 
irlandzkim są niemal bezużyteczne!

– Jak zachęcić kogoś to tańca ir-
landzkiego?

– Panie Marku, jak to było z ty-
mi konkursami i Pańską pasją?

– Konkurs w Bogatyni to pierw-
szy konkurs, który zachęcił mnie 
do rozwijania pasji. Brałem już 
udział w innych konkursach, ale 
jest tam mocna obsada i naprawdę 
trudno się przebić, a ja jestem tylko 
amatorem. Drugie miejsce w kon-
kursie w Bogatyni jest dla mnie 
ogromnym wyróżnieniem i nie 
ukrywam, że dodaje mi skrzydeł. 
Brałem jeszcze udział w wysta-
wach plastyków nieprofesjonal-
nych, uczestniczyłem m.in w kon-
kursach w Zielonej Górze i w Bel-
gii w konkursie Olense Kartoenale 
pt. Puzzle i puzzlersi. Ale to w Bo-

gatyni doceniono moje prace i bar-
dzo mnie to cieszy. 

– Rysunek satyryczny to…
– To moja pasja. Choć wiem, że 

nie wszyscy potrafią śmiać się 
z siebie. To tak jak z dowcipem 
opowiadanym w towarzystwie – 
wszystkim się nie podoba, a jedna 
osoba umiera ze śmiechu lub od-
wrotnie. Trzeba trafić na odbiorcę 
z poczuciem humoru...

– Jak się zaczęła przygoda 
z rysunkiem satyrycznym?

– Dość przypadkowo. Znajomi 
otworzyli firmę reklamową i po-
trzebowali nadruków na koszulki. 
Zacząłem więc skrobać im różne 
„koszulkowe sprawy”. Wtedy 

przez media przewijał się temat 
ACTA i Euro 2012 (to świetny te-
mat, żeby sobie żarty porobić, 
szczególnie w naszym kraju). I o dzi-
wo, spodobało się! Tak odkryłem, 
że mój rysunek satyryczny może 
się podobać. Bo koszulki z nadru-
kami sprzedawały się świetnie. 

– Gdzie jeszcze można zoba-
czyć Pana rysunki?

– Zawsze figurowałem wszędzie 
jako plastyk nieprofesjonalny. Pa-
miętam jak wysłałem swoje prace 
do Muzeum Miejskiego w Rudzie 
i tam mieli spory problem z tym, do 
jakiej kategorii zakwalifikować mo-
je prace. Bo jako śląski plastyk nie-
profesjonalny nie wpisuję się 
w konwencję  rysowania hasioków 
i familoków. W końcu mnie wysta-
wiono, ale do końca nie było wia-
domo jak i gdzie te prace wystawić. 
Dzisiaj świat artystyczny zmierza 
do tego, że artysta rysuje kreskę 
i dwie kropki, a potem dorabia do 
tego ideologię. Krytycy to podzi-
wiają, ale nikt nie wie co na tym 

płótnie tak naprawdę jest. Ja nigdy 
nie nazywam tego co narysuję. Jeśli 
komuś się to spodoba, to jest ok. 

– Czy to prawda, że nie ma Pan 
żadnego wykształcenia w tym 
kierunku? 

– To prawda, nie mam. Ale te ry-
sunki zawsze we mnie kiełkowały, 
już za czasów szkolnych. Skrobałem 

sobie na boku, kiedy tylko miałem 
wolną chwilę. Z radością zauważam, 
że moje dzieci też idą w tym kierun-
ku. Córka Agata kończy zabrzańskie 
Liceum Plastyczne, ma za sobą 
pierwsze wystawy, na których jej 
prace zostały wyróżnione. 

– Dziękuję za rozmowę. 
Monika  Herman-Sopniewska

Chęć zatańczenia go pojawia się u każdego, kto choć przez chwilę wsłuchał się w dźwięk irlandzkiej muzyki. Taniec irlandzki, bo o nim mowa, stał się pasją dwóch rudzianek – Mai 
Skrzypiec i Joanny Głowackiej. O swojej przygodzie z tym gatunkiem tańca opowiedziały one „Wiadomościom Rudzkim”.

Joanna: – Do tańca irlandzkiego 
nie trzeba zachęcać. Wystarczy przyjść 
na koncert muzyki irlandzkiej, pokaz 
tańca, bądź ceili, czyli irlandzką po-
tańcówkę. Nie znam nikogo, kto przy-
szedłby na którąś z tych imprez i nie 
stwierdził, że musi nauczyć się przy-
najmniej podstawowych kroków.

– Ostatnie pytanie – byłyście kie-
dyś w Irlandii?

Joanna: – Tańczyłyśmy w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich, 
w Szwecji, ale w Irlandii jeszcze nie. 
W Emiratach zderzyliśmy się z zupeł-
nie inną kulturą i inną publicznością. 
Panowała tam jednak fantastyczna at-
mosfera i zdobyliśmy grono wiernych 
fanów.

Maja: – Taniec irlandzki zrobił fu-
rorę pod palmami. Zwłaszcza step był 
przyjmowany bardzo ciepło. Chociaż 
tak naprawdę, taniec irlandzki wszę-
dzie jest przyjmowany z dużym entu-
zjazmem – to dodaje mnóstwo energii 
podczas każdego pokazu.

– Dziękuję za rozmowę.
Sandra Hajduk

CIEKAWE HISTORIE

Joanna Głowacka (pierwsza z lewej) tańczy taniec ir-
landzki od sześciu lat.  Foto: Arch
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– Mieszkam w kamienicy w Ko-
chłowicach. Jest to duże mieszkanie 
opalane węglem. Piec znajduje się 
w każdym pokoju (32 m jeden pokój), 
a mamy trzy pokoje, kuchnię i łazien-
kę, więc węgla idzie sporo. Zadzwo-
niłam do naszej gminy w sprawie 
dotacji na zmianę pieca z węglowego 
na gazowy – opisuje kochłowiczan-
ka, która wysłała do naszej Redakcji 
maila. – Niestety zostałam poinfor-
mowana, że od ponad dwóch lat pani 
prezydent wycofała dofinansowanie 
do pieców(…). Uważam to za poraż-
kę. Mielibyśmy mniejsze zanieczysz-
czenia, byłoby taniej, wygodniej i cie-

pło rano. Niestety nie ma na to szans 
w naszym mieście. Szkoda słów – do-
dała rozgoryczona.

Miasto od 1994 roku udzielało 
dofinansowania do zmiany systemu 
ogrzewania z węglowego (starego 
typu) na nowe ekologiczne. Każdy 
mieszkaniec miasta, który spełnił 
warunki regulaminu mógł ubiegać 
się o zwrot części kosztów. 

W związku ze zmianą obowiązu-
jących przepisów, tj. ustawy „Pra-
wo ochrony środowiska”, od 
1.01.2010 r. wstrzymana została re-
alizacja złożonych wniosków, bo-
wiem nie można było dotować  
osób fizycznych. Od 30.04.2010 r. 
wstrzymano przyjmowanie wnio-
sków na dofinansowanie zmiany 
systemu ogrzewania do czasu 
wprowadzenia odpowiednich ure-
gulowań ustawowych przywracają-
cych możliwość wspierania przed-
sięwzięć proekologicznych realizo-
wanych przez osoby fizyczne. Po-
mimo, że od grudnia 2010 ustawo-
wo przywrócono taką możliwość, 

Wielu mieszkańców chciałoby zamienić 
piece węglowe na gazowe. Foto: MS

– Jestem właścicielem jednego 
z garaży znajdujących się na ulicy 
Starej. Dotychczas wyjeżdżałem 
z garażu drogą przebiegającą 
wzdłuż nieczynnej kotłowni. Jednak 
ostatnio została ona zasypana zwa-
łami ziemi. Chciałbym nadal z tej 
drogi korzystać, gdyż inne prowa-
dzą naokoło. Czy da się coś w tej 
sprawie zrobić? – pytał dzwoniący 
do redakcji „Wiadomości Rudz-
kich” mieszkaniec Goduli.

– Działka nr 984/48 w ustale-
niach miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego stanowi 
teren produkcyjny. Z uwagi na po-
wyższe, nieruchomość była w 2012 
r. przedmiotem sprzedaży w drodze 
przetargu z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Od dnia za-
warcia porozumienia notarialnego 
tj. 28.02.2012 r. jest własnością 
prywatną. Pragnę dodać, iż od mo-
mentu geodezyjnego wyodrębnie-
nia gruntu pod garażami, dojazd 
do wszystkich zespołów garaży jest 
zapewniony wyłącznie od ulicy Tyl-
nej – poinformował nas Adam No-
wak z Urzędu Miejskiego.

Niemniej jednak apelujemy do 
właściciela gruntu o skontaktowa-
nie się z mieszkańcami w celu 
omówienia niniejszego problemu.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

ALARM
miasto nie wznowiło już programu 
likwidacji niskiej emisji polegają-
cego na dofinansowaniu moderni-
zacji systemów grzewczych, z uwa-
gi na brak środków w budżecie.

– W obecnym stanie prawnym fi-

nansowanie ochrony środowiska 
polega na udzielaniu dotacji celo-
wej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych. Udzielenie dota-
cji celowej następuje na podstawie 
umowy zawartej przez gminę z za-
interesowanymi podmiotami. Umo-
wa o przyznanie dotacji celowej 
winna być spisana przed wykona-
niem dotowanej inwestycji. 
W związku z powyższym nie istnieje 
możliwość dofinansowania inwe-
stycji już zrealizowanych. Wzno-
wienie programu likwidacji niskiej 
emisji wiąże się również z koniecz-
nością podjęcia stosownej uchwały 
Rady Miasta i zabezpieczenia od-
powiedniej kwoty w budżecie mia-
sta. Z uwagi na trudną sytuację fi-
nansową miasta, w budżecie na 
2013 r. nie zarezerwowano środków 
na ten cel – poinformował „Wiado-
mości Rudzkie” Adam Nowak, 
rzecznik Urzędu Miejskiego.

Sandra Hajduk

Stary piec na nowy zamienię…

Ogrzewanie ekologiczne i tańsze. Zamiast pieca węglowego – gazowy. Sytuacja idealna, tyle tylko, że wielu mieszkańców na 
taki luksus nie stać. Napisała do nas mieszkanka Kochłowic, która chciałaby zmienić sposób ogrzewania w mieszkaniu i skorzy-
stać z dotacji miasta na ten cel. Okazało się jednak, że takiej możliwości nie ma.

PUNKTY DYSTRYBUCJI ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH”

M-2

CZYSZCZENIE 
DYWANÓW 
I TAPICEREK

10%
RABATU NA USŁUGI
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BIELSZOWICE
KWK „Bielszowice” – ul. Halembska 160; Przychodnia Re-
jonowa SP ZOZ – ul. Księdza Niedzieli 51b; Szpital Miejski 
w Rudzie Śląskiej – ul. Główna 11; Dom Kultury – ul. Kokota 
170; Sklep RSS Społem – ul. Pionierów 24; Kiosk „RUCH” – 
ul. Kokota 169, Kopalnia Bielszowice; Rudzki Zakład Aktyw-
ności Zawodowej ul. Główna 11; Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 6 – ul. Kokota 166; Kiosk „RUCH” – ul. Główna 11, 
Szpital Bielszowice; Kiosk Wielobranżowy – ul. Kokota 150.
HALEMBA
ADM-4 RSM – ul. Energetyków 25; KWK „Halemba-Wirek” 
– ul. Kłodnicka 54; Targowisko – ul. Solidarności 13; Targo-
wisko – ul. Brodzińskiego; Intermarche – ul. Kłodnicka 56; 
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Makuszyńskiego 7; 
Spółdzielnia Nasz Dom – ul. Kłodnicka 97; Sklep Piekarni 
Gerlach – ul. Energetyków 25; MPGM REB nr 3 – ul. Solidar-
ności 22; Centrala RSS Społem – ul. Śmiłowicka 24; Sklep 
LUX RSS Społem – ul. Solidarności 11f; Sklep RSS Społem 
– ul. Grodzka 5; Sklep RSS Społem – ul. Zamenhoffa 2a; 
Hala widowisko-sportowa MOSIR – ul. Kłodnicka 95; Sklep 

Spożywczy „WOMI” – ul. Grodzka 5/08; Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 18 – ul. 1 Maja 32; Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 8 – ul. Kaczmarka 38; Kłodnica – Sklep 
spożywczo-przemysłowy – ul. Kłodnicka 2.
WIREK
Rondo Górników – przystanek autobusowy; KWK „Pokój” – 
ul. Niedurnego 13; MPGM – ul. 1 Maja 218; Opel Kanclerz 
– ul. Westerplatte 26; Bank Zachodni WBK – ul. Nowary 1a; 
ADM-4 RSM – ul. Różyckiego 30; MPGM REB nr 2 – ul. 
Osiedlowa 6; Sklep RSS Społem – ul. Różyckiego 30; Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej – ul. Dąbrow-
skiego 18; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 17 – ul. Osie-
dlowa 1; Targowisko Biuro Obsługi Klienta – ul. Kupiecka 2; 
Studio Fryzjersko-Kosmetyczne ,,Pasja” – Damian Duda, ul. 
1 Maja 289; Kiosk „RUCH” – ul. Główna 1.
CZARNY LAS
Tesco – ul. 1 Maja 370a; Agencja Pocztowa – ul. Tołstoja 6.
NOWY BYTOM
Urząd Miasta – plac Jana Pawła II; Huta Pokój S.A. – ul. 
Niedurnego 79; MCK – ul. Niedurnego 69; Przychodnia Spe-

cjalistyczna SP ZOZ – ul. Niedurnego 50; Bank Zachodni 
WBK – ul. Niedurnego 44; Skrzyżowanie róg Niedurnego/
Czarnoleśna; PWIK – ul. Pokoju 13; Redakcja Wiadomości 
Rudzkich – ul. Niedurnego 36; MOSIR Basen Kryty – ul. Po-
koju 13; Hala MOSiR – ul. Hallera 16b; MOPS – ul. Marko-
wej 20; ADM-2 RSM – ul. Pokoju 18; MPGM REB nr 6 – ul. 
Markowej 22; Sklep RSS Społem – ul. Niedurnego 53; Kiosk 
„RUCH” ul. Kościuszki 2, Nowy Bytom – postój TAXI; Miej-
ska Biblioteka Publiczna Filia nr 4 – ul. Niedurnego 69.
CHEBZIE
Urząd Skarbowy – ul. Kokotek 6; Sklep spożywczy U Celiny 
– ul. Dworcowa 23.
GODULA
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – ul. Lipa 2; Przychodnia 
Rejonowa SP ZOZ – ul. Lipa 3; Rudzki Inkubator Przedsię-
biorczości – ul. Karola Goduli 36; ADM-1 RSM. – ul. Joanny 
12; Tesco – ul. Karola Goduli 45; ADM-7 RSM – ul. Zieliń-
skiego 8; Sklep RSS Społem – ul. Karola Goduli 13; Okręgo-
wa Stacja Kontroli Pojazdów OMEGA – ul. Stara 1; Miejska 
Biblioteka Publiczna Filia nr 13 – ul. Joanny 20/8. 

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

KOCHŁOWICE
KWK „Wujek” Ruch Śląsk – ul. Kalinowa 12; ADM-4 RSM 
– ul. Oświęcimska 87; Spółdzielnia Perspektywa – ul. Tun-
kla 147; KWK „Halemba-Wirek” Ruch Wirek – ul. Tunkla 
112; MOSIR Basen Kryty – ul. Oświęcimska 90; MPGM 
REB nr 5 – ul. Radoszowska 106; Sklep RSS Społem – 
ul. Oświęcimska 83; Sklep RSS Społem – ul. Piłsudskiego 
16; Piekarnia Poloczek – ul. Tunkla 110; Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 15 – ul. Brzozowa 4.
RUDA
Urząd Pracy – ul. Ballestremów 16; Rudzka SM – ul. Ma-
gazynowa 12; Basen kryty MOSiR – ul. Chryzantem 10; 
ADM-3 RSM – ul. Wolności 20; PUK – ul. Kokotek 33; 
MPGM REB nr 1 – ul. Janasa 13a; Sklep RSS Społem – 
ul. Wolności 7; Sklep RSS Społem – ul. Norwida 8; Mewa 
Druk – ul. Achtelika 2; Sklep NIKA – ul. Wolności 14/5; 
Sklep Herbolek – ul. Różana 7; Miejska Biblioteka Publicz-
na Filia nr 1 – ul. Fiołków 10b; Miejska Biblioteka Publicz-
na Filia nr 16 – ul. Wolności 20; Rudzka Agencja Rozwoju 
„Inwestor” Sp. z o.o. – ul. Wolności 6; Muzeum Miejskie im. 
Maksymiliana Chroboka – ul. Wolności 26.
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Materiał redagowany przez

uczniów ZSO nr 1 

Inicjatywa młodych pod skrzy-
dłami Stowarzyszenia Przyjazna 
Ruda Śląska zdobyła dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej. Jest to 
wielki sukces czteroosobowej gru-
py inicjatywnej, która już teraz 
rozpoczęła pracę nad projektem. 
Trwają prace nad przygotowaniem 
strony internetowej, ogłoszono re-
krutację młodych dziennikarzy, 
powstaje ramówka i plan działania 
na najbliższe miesiące. Przed nimi 
wielkie wyzwanie: do czerwca 
chcą opublikować co najmniej sie-
dem kilkudziesięciominutowych 
programów i rozreklamować tele-
wizję tak, aby po zakończeniu pro-
jektu europejskiego mogła ona 
dalej funkcjonować.

Młodzi dziennikarze w ra-
mach projektu przejdą szkolenie 
medialne pod okiem profesjona-
listów. Już dziś zainteresowanie 
młodych rudzian projektem jest 
spore, tym bardziej, że w na-
szym mieście działa już kilka 
grup młodych dziennikarzy, któ-
rzy szukają dla siebie nowych 
wyzwań oraz możliwości roz-
woju. 

Koordynatorem projektu jest 
nasz kolega z ław szkolnych – 
Kamil Żurek, absolwent I LO im. 
Adama Mickiewicza w Rudzie 
Śląskiej (dziś student Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowi-
cach), który od wielu lat próbuje 
swoich sił w świecie mediów. 

W Rudzie Śląskiej już niedługo zacznie działalność nowa telewizja 
– internetowa, skierowana przede wszystkim do młodzieży. 

Sukces młodych
dziennikarzy 
z Rudy Śląskiej

– Chcemy tworzyć programy 
dla ludzi młodych, mówiące  
o ich życiu codziennym, pa-
sjach, problemach, sukcesach, 
a także o wydarzeniach, które 
mogą ich zainteresować. Ma-
my zamiar propagować inicja-
tywy młodzieżowe w naszym 
mieście, które niestety często 
pozostają niezauważone – mó-
wi Kamil.

– Planujemy również mówić 
o działaniach ludzi, którzy bez-
interesownie działają na rzecz 
innych. Takim przykładem jest 
moja szkoła – I LO – która pod-
jęła się adopcji serca. Ucznio-
wie zorganizowali koncert cha-
rytatywny oraz inne akcje, 
z których dochód przeznaczono 
na pomoc dla zaadoptowanej 
5-letniej Afrykanki. O takich 
odruchach serca trzeba mówić, 
gdyż empatia wobec innych lu-
dzi jest miarą człowieczeństwa 
– dodaje Karolina Skórka, czło-
nek grupy inicjatywnej.

Wszystkich chętnych już dziś 
inicjatorzy projektu zapraszają 
do współpracy. Można się z ni-
mi kontaktować poprzez stronę 
Stowarzyszenia Przyjazna Ru-
da Śląska (www.stowarzysze-
niepru.org) albo przez Facebo-
oka.

Twórcom nowej telewizji gra-
tulujemy sukcesu, trzymamy 
kciuki za powodzenie projektu 
i czekamy na pierwsze programy.

Redakcja Rudzielca

PRzybliżamy Rudzkie oRganizacje PozaRządoWe

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”
Kontakt: 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 
(32) 248-03-62,501-215-284 
schronisko@fauna.rsl.pl

Dbają o bezdomne psy i koty. Te, 
które są porzucane bądź źle trakto-
wane, na nich mogą zawsze liczyć. 
Od 1994 r. wszystkie znajdują swo-
je miejsce pod skrzydłami „Fauny”, 
która nie pozostawia żadnego 
czworonoga bez pomocy.

– Nasz cel, jak sama nazwa wska-
zuje, to pomoc zwierzętom, nie tylko 
tym bezdomnym. Działamy też na 
rzecz ochrony i praw zwierząt – wy-
jaśnia Beata Drzymała-Kubiniok, 
kierownik Społecznego Schroni-
ska dla Zwierząt im. św. Francisz-
ka z Asyżu i założyciel Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami 
„Fauna”.

Najwięcej uwagi Towarzystwo 
poświęca prowadzeniu schroniska, 
lecz to nie jedyny obszar jego dzia-
łalności.

– Prowadzimy również pogotowie 
interwencyjne, współpracujemy od 
początku z naszym Urzędem Miasta. 
W ramach tej współpracy opiekuje-
my się potrzebującymi zwierzętami, 
czyli w pewnym stopniu pomagamy 
gminie w wykonywaniu zadania 
własnego, jakim jest opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami – mówi 
Beata Drzymała-Kubiniok.

Pomoc pogotowia interwencyj-
nego nie dotyczy jedynie zwierząt 
bezdomnych.

– Pojawiają się bardzo często 
zgłoszenia dotyczące złego trakto-
wania zwierząt i wtedy też interwe-
niujemy współpracując z prokura-
turą, policją oraz sądem – podkre-
śla kierownik schroniska.

W ciągu roku do schroniska tra-
fia około1500 zwierząt. W ubie-
głym roku prawie 800 psów i 100 
kotów znalazło właścicieli. Te licz-
by niosą za sobą ogromną ilość pra-
cy i poświęcenia.

– Jesteśmy placówką społeczną, 
co oznacza, że bez pomocy społe-
czeństwa to schronisko by nie ist-
niało – dodaje założycielka Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzętami 
„Fauna”.

Robert Połzoń

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Julia Dziewior
córka Iwony i Sebastiana
ur. 14.12. (2250 g, 46 cm)

Kacper Ogłoza
syn Patrycji i Artura

ur. 18.12. (4350 g, 60 cm)

Dominik Kuklok
syn Bożeny i Wojciecha

ur. 17.12. (3600 g, 54 cm)

Lena Szczurek
córka Aleksandry i Tomasza
ur. 19.12 (3360 g, 53 cm)

Michał Thiel
syn Anety i Adama

ur. 18.12. (3000 g, 51 cm)

Fabian Krain
syn Joanny i Marcina

ur. 18.12. (3000 g, 51 cm)

Hanna Harde
córka Barbary i Łukasza

ur. 18.12. (2640 g, 51 cm)

REKLAMA

Paweł Kosik 
syn Moniki i Marka

ur. 12.10. (4470 g, 60 cm)

Paweł Dziendziel
syn Justyny i Tomasza

ur. 15.12. (2950 g, 52 cm)

Wiktoria Jendruś
córka Barbary i Andrzeja

ur. 15.12. (3060 g, 53 cm)

Dla naszych Czytelników mamy bon poda-
runkowy o wartości 50 zł do sklepu jubilerskie-
go VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o tre-
ści wiad.vitgold2+imię i nazwisko pod numer 
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 
zł brutto). Osoba, która otrzyma bon, zostanie 
poinformowana telefonicznie. Na SMS-y czeka-
my do 14.01.2013 r. do godz. 14.00.



Podczas tego muzycznego spo-
tkania będzie można usłyszeć au-
torskie piosenki artysty, napisane 
do muzyki zaprzyjaźnionych kom-
pozytorów oraz ulubione utwory 
Grzegorza Poloczka, znane z in-
nych wykonań. Koncert jest powro-
tem do czasów młodości artysty.

– Zapraszam gorąco na wieczór, 
który mam nadzieję, wzbudzi w go-
ściach wiele emocji. Powracam 
w moich występach do dawnych 

czasów, tętniących życiem w fami-
lokach, opowiadam historie ze ślą-
skiego podwórka. Będzie satyrycz-
nie, kabaretowo i sentymentalnie – 
mówi „WR” Grzegorz Poloczek.

Grzegorz Poloczek to znakomity 
aktor i satyryk, jeden z filarów Ka-
baretu Rak. Jest on autorem wielu 
scenariuszy, programów telewizyj-
nych oraz tekstów. Pisze skecze, 
monologi i piosenki. Napisał tytu-
łową piosenkę do serialu „Święta 

Humor i piosenki

KULTURALNIE w nowym roku

O kulturze w 2013 roku z Andrzejem Trzcińskim – naczelnikiem Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej UM w Rudzie Śląskiej rozmawia Monika 
Herman-Sopniewska.
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CO, GDZIE,
KIEDY

 „Boogie night”
Okres karnawałowy 

trwa! Kino „Patria” zapo-
wiada wieczór taneczny 
„Boogie night”. Jest to 
niepowtarzalna impreza 
przebierana – wystarczy 
tylko stworzyć strój posta-
ci filmowej. Podczas wie-
czoru odbędzie się także 
konkurs na najlepsze prze-
branie i najlepszy taniec. 
Organizator imprezy – Ka-
fe In-nI – zaprasza 12 
stycznia na godzinę 21.00. 
Cena biletu wynosi 5 zł 
(zapisy przy barze – liczba 
miejsc jest ograniczona).

Koncert pod gwiazdą!
9 stycznia w Młodzieżo-
wym Domu Kultury  
w Rudzie odbędzie się 
koncert noworoczny „Pod 
Przyjazną Gwiazdą”. Pod-
czas imprezy wystąpią ak-
tualni i byli wychowanko-
wie MDK-u oraz przyja-
ciele placówki, znani nie 
tylko z dokonań muzycz-
nych i wokalnych. Zainte-
resowanych zapraszamy 
na godzinę 18.00. Wstęp 
wolny.

 „Czekając na casting”
18 stycznia w MCK-u 

odbędzie się spektakl mu-
zyczny „Czekając na ca-
sting” w wykonaniu Gru-
py Teatralnej przy stowa-
rzyszeniu „Przyjazna Ru-
da”. Przedstawienie autor-
stwa Jana Rzepki, oparte 
jest na muzyce zespołu 
Universe. Amatorów te-
atru zapraszamy na godzi-
nę 18.30. Dla Czytelni-
ków mamy trzy podwój-
ne wejściówki. Wystar-
czy wysłać SMS-a o treści 
wiad.casting + imię i na-
zwisko pod numer 71100 
(koszt SMS-a to 1 zł + 
23% VAT). Na SMS-y 
czekamy do 16 stycznia 
do godziny 12.00. 

 Jasełka integracyjne
W bielszowickim Domu 
Kultury odbędą się Jasełka 
integracyjne. Za organiza-
cję odpowiedzialny jest 
Zespół Szkół Specjalnych 
nr 3 oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 13. Wszystkich 
mieszkańców zaintereso-
wanych podejrzeniem 
efektów pracy nad przed-
stawieniem zapraszamy 
15 stycznia na godzinę 
17.00. Wstęp wolny.

z kuLTuRĄ Na TY
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– Ten rok 2012 był całkiem 
owocny jeśli chodzi o wydarzenia 
kulturalne…

– W sumie odbyły się 32 imprezy 
organizowane przez Urząd Miasta. 
Skorzystało z nich ok. 60 tysięcy 
mieszkańców naszego miasta, jest to 
niewątpliwie liczba znacząca. Impre-
zy, które od lat się tutaj odbywają, 
jak Dni Rudy Śląskiej czy Festiwal 
Orkiestr Dętych, cieszą się niezmien-
ną sympatią rudzian. Myślę, że 
w 2013 roku nie zabraknie ciekawej 
oferty kulturalnej dla miasta. Musi-
my na to patrzeć kompleksowo, bo to 
nie tylko Urząd Miasta, ale i inne na-
sze instytucje kultury – MCK, DK 
w Bielszowicach, MBP i Muzeum 
Miejskie – miejsca, gdzie dzieje się 
wiele ciekawych, kulturalnych przed-
sięwzięć. 

– Co na pewno wydarzy się  
w 2013 roku jeśli chodzi o kulturę?

– W połowie czerwca odbędą się 
Dni Rudy Śląskiej. Trwają już wstęp-
ne rozmowy z zespołem Genesis 

Classic, ale nie mamy jeszcze żad-
nych konkretnych ustaleń. Z polskich 
zespołów myślimy o zespole Ira lub 
Golden Life. Dni Rudy Śląskiej to nie 
tylko koncerty, ale i towarzysząca im 
oprawa – konkursy, atrakcje dla 
mieszkańców Rudy Śląskiej. W ubie-
głym roku dużym zainteresowaniem 
cieszył się stylista Jacek Olejniczak, 
który udzielał porad rudziankom jak 
dobrze wyglądać. Być może podczas 
tegorocznej edycji Dni Rudy Śląskiej 
też zdecydujemy się na takie akcen-
ty.

– W tym roku nie może również 
zabraknąć Festiwalu Orkiestr Dę-
tych.

– Tak. Żałuję, że kończą się pro-
gramy umożliwiające korzystanie ze 
środków zewnętrznych. W 2011 roku 
otrzymaliśmy dofinansowanie na ta-
ką imprezę i wtedy udało nam się ją 
zorganizować w dużo większym for-
macie. W ubiegłym roku udał się na-
tomiast powrót tego festiwalu do Par-
ku im. A. Kozioła, czyli tam, gdzie 

festiwal ma swoje korzenie. 
– Co nowego z imprez kultural-

nych w 2013 roku?
– Będziemy chcieli na pewno 

w tym roku zorganizować Industria-
dę. To jest impreza, która była przy-
gotowywana przez Wydział Komu-
nikacji Społecznej i Promocji Miasta. 
W tej chwili my to będziemy robić. 
Chcemy również zorganizować Fe-

Andrzej Trzciński – naczelnik Wydziału Kul-
tury i Kultury Fizycznej UM Ruda Śląska. 
 Foto: MHS

stiwal Wspomnień i Kabareton. 
W tym roku te imprezy być może 
wejdą do programu Dni Rudy Ślą-
skiej. Nie zapominamy o Pożegnaniu 
lata. W ubiegłym roku koncertował 
zespół Dżem, w tym roku również 
będziemy organizować podobne 
przedsięwzięcie. Trwają natomiast 
rozmowy z Programem I Polskiego 
Radia. Być może uda się, żeby w tym 
roku gościem audycji Lata z Radiem 
było nasze miasto. Z pewnością bę-
dziemy kontynuować organizację 
festynów w dzielnicach we współ-
pracy ze społecznością lokalną. Będą 
też kolejne miejskie eliminacje do 
Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego, które odbędą się w marcu 
i Festiwal Kultury Młodzieży Szkol-
nej. Chcemy też przygotować Piknik 
Europejski, który w ubiegłym roku 
odbył się na nowobytomskim rynku. 
Nie zabraknie koncertów i okazjo-
nalnych imprez, na które już teraz 
serdecznie zapraszam.

– Dziękuję bardzo za rozmowę. 

Zajęcia ze słuchaczami Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku prowadzi Kata-
rzyna Sulska – mgr sztuki, absol-
wentka Akademii Częstochowskiej. 
Pod jej okiem powstają wszystkie 
prace.

– To jest już nasz szósty rok, który 
mam okazję prowadzić. W tym roku 
panie nazwały się Ekspresją. Spoty-
kamy się w pracowni plastycznej 
Gimnazjum nr 6 na Bykowinie. Na 
wystawie prezentujemy prace, które 
powstawały w 2012 roku. Techniki są 
przeróżne – od akwareli po malar-
stwo olejne. Tym razem nie wystawi-
liśmy prac rękodzieła, ale wszystko 
przed nami i to zapewne będzie tema-

tem następnej wystawy – mówi Kata-
rzyna Sulska i dodaje:

– W paniach drzemie ogromny po-
tencjał. Uważam, że każdy może malo-
wać, nie wolno się bać. Ja udzielam 
tylko delikatnych wskazówek. Panie 
same wybierają sobie tematykę prac. 
Nic nie narzucam, bo każda z osób 
inaczej odczuwa, ma inną wrażliwość. 

Koło plastyczne tworzą: Małgorza-
ta Atlas, Elżbieta Erkier, Anna Gajda, 
Gabriela Golicz, Grzegorz Haiski, 
Barbara Janta, Helena Nowak, Danu-
ta Osoba, Dorota Sekuła, Ruta Smo-
lorz, Monika Stysz, Elżbieta Szymała, 
Anna Ślebioda, Mariola Wolna. 

Monika Herman-Sopniewska

Tak widzimy świat

Prace można oglądać w galerii Fryna MCK. Foto: MHS

11 stycznia w MCK-u w Nowym Bytomiu odbędzie się koncert znanego i lubianego kabareciarza Grzegorza Poloczka, członka 
Kabaretu Rak. Koncert promuje wydaną niedawno, wymarzoną, solową płytę Grzegorza „…z mojego placu”. 

wojna” oraz do progra-
mu kulinarnego „Rącz-
ka gotuje”. 

Dla tych, którzy nie 
załapią się na piątkowy 
koncert – mamy dobrą 
wiadomość: kolejny od-
będzie się 12 lutego 
w Domu Kultury 
w Bielszowicach.

Monika 
Herman-Sopniewska

Malują, bo chcą, lubią i spełniają się w tym, co robią. Członkinie Koła Plastyków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czwartko-
wy wieczór w MCK-u w Nowym Bytomiu zorganizowały wernisaż malarstwa. Prace można podziwiać w galerii Fryna do końca 
stycznia.



PORADY

 Wszędzie słyszy się, że wzrasta ilość zachorowań na grypę. 
Co mogę zrobić, aby nie zachorować? 

Agnieszka G. z Goduli

Co z tą grypą?
Najlepszą profilaktyką, aby zmniej-

szyć ryzyko zachorowania na grypę, 
zwłaszcza u osób starszych, przewlekle 
chorych, kontaktujących się z dużą ilo-
ścią ludzi, są szczepienia. Pisałem o 
tym jesienią. Odsyłam do tego artyku-
łu. Oczywiście, szczepić się można 
również obecnie, jednak najlepszy czas 
na podjęcie owego kroku już minął. 
Dlatego skupię się na domowych spo-
sobach walki z grypą i innymi infekcja-
mi. Bardzo ważne jest jak się ubieramy. 
Źle ubrani, osłabiamy nasz układ im-
munologiczny. Polecam czapki, szaliki, 
swetry, rękawiczki i niestety, przy aktu-

LEKARZ RADZI

alnej pogodzie, parasole. Warto ubierać 
się „na cebulkę”, bowiem w każdym 
momencie możemy dopasować nasz 
ubiór do panującej aury. Przegrzanie 
organizmu jest tak samo groźne jak 
nadmierne jego wychłodzenie. Unikaj-
my, jeżeli to możliwe, dużych skupisk 
ludzkich. Pamiętajmy o częstym myciu 
rąk, nie tylko przed posiłkami. Badania 
naukowe wykazały, że kilkakrotne my-
cie rąk w ciągu dnia zmniejsza ryzyko 
przeziębień. Regularny sen i umiarko-
wany ruch stymulują nasz układ odpor-
nościowy. Istotne są regularne posiłki, 
powinny być one dopasowane do pory 

roku. Pamiętajmy o owocach i warzy-
wach. Ważny jest ciepły posiłek w cią-
gu dnia. W okresie zimowym warto 
przyjmować wit. D. Są dostępne goto-
we preparaty wapnia z wit. D. Niedo-
bór wit. D, na Śląsku występujący po-
wszechnie, sprzyja infekcjom. Po po-
wrocie do domu, gdy jesteśmy wychło-
dzeni, wypijmy np. ciepłą herbatę z 
imbirem, a przemoczone, zmarznięte 
stopy wymoczmy w gorącej wodzie. 
Pamiętajmy, że jeżeli już zachorujemy, 
zostańmy w domu. Ochronimy nie tyl-
ko siebie przed powikłaniami, ale rów-
nież nie zarazimy innych.
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PORADY WESOŁEJ ŁAPKI

Barbara Klasik – trener „Wesołej Łapki” w Rudzie Śląskiej
e-mail: barbaraklasik@wesolalapka.pl, tel. 792-272-662

Szkolenie psa jest procesem 
dwukierunkowym. Twój pupil 
jest tak samo zaangażowany 
w szkolenie Ciebie, jak Ty w szko-
lenie jego. Różnice między nami 
a psami są takie, że mają one wro-
dzony dar kombinowania, są mi-
strzami konsekwencji. Zawsze 
pełne pasji dążą do tego, aby osią-
gnąć swój cel. Jeżeli myślisz, że 
Twój pies będzie posłuszny, bo 
powinien być Ci wdzięczny za 
nową obróżkę – to się mylisz. 
Myślisz, że udostępnienie kanapy 
i pozwalanie mu na wszystko 
sprawi, że Twój pupil zmieni na-
stawienie i okaże odrobinę 
wdzięczności za Twoje dobre ser-
ce? Tak Ci się tylko wydaje! 
Zmień od dziś swoje myślenie na 
temat psów, bo idąc tym tropem 

nie poprowadzisz swojego psa we 
właściwy sposób. Twój pupil nie 
odczuwa moralnych zobowiązań 
wobec Ciebie. Ogranicz psie za-
bawki. Pies nie musi mieć stałego 
dostępu do pojemnika pełnego 
pluszaków, piłek i szarpaków. To 
niczego go nie uczy. Pies szybko 
się nudzi nowymi rzeczami, tak 
jak dziecko, które ma wszystkie-
go w nadmiarze. W jego posiada-
niu powinna być tylko zabawka, 
którą zajmuje się sam, np. gryzak, 
kong, kula-smakula, ponieważ 
gryzienie jest naturalną dla niego 
czynnością. Zabawka typu szar-
pak lub aport powinna być wycią-
gana tylko podczas szkolenia czy 
spaceru z właścicielem, żeby na-
brała dla czworonoga szczególne-
go znaczenia. 

Mój pies ma wszystko czego pragnie: dobre jedzenie, możliwość 
wylegiwania się na kanapie, nie ma zakazów i właściwie może robić 
co chce. Ostatnio jednak mnie zaskoczył, bo mając całe mnóstwo 
swoich zabawek, które leżą w wielkim pudełku do jego dyspozycji, 
zaczął interesować się rzeczami zakazanymi, jak mój telefon, firanki, 
czy buty. O co mu chodzi? 

Marta Jontczak 

Reklamacja usług
telekomunikacyjnych

Reklamację usługi telekomunika-
cyjnej możemy złożyć gdy: operator 
nie dotrzyma terminu rozpoczęcia 
świadczenia usługi, nie wykona usługi 
lub wykona ją nienależycie, należności 
za świadczenie usługi zostaną niepra-
widłowo obliczone. Reklamacja po-
winna zawierać: dane adresowe rekla-
mującego, określenie przyczyny rekla-
macji, numer telefonu, którego dotyczy 
reklamacja, datę złożenia wniosku 
o zawarcie umowy i określony w niej 
termin rozpoczęcia świadczenia usługi, 
wysokość kwoty odszkodowania lub 
innej należności (zasady naliczania od-
szkodowania i innych opłat reguluje 
art. 105 ustawy Prawo telekomunika-
cyjne), sposób wypłaty odszkodowa-
nia, podpis reklamującego. Najpew-
niejszą formą składania reklamacji jest 
pismo, nie ma wówczas wątpliwości, 

kiedy została ona złożona i jakie są na-
sze roszczenia. W przypadku złożenia 
reklamacji pisemnie, telefonicznie, 
drogą elektroniczną, dostawca usług 
w terminie 14 dni od dnia złożenia re-
klamacji zobowiązany jest do potwier-
dzenia jej przyjęcia w formie pisemnej 
z podaniem nazwy, adresu oraz numeru 
telefonu jednostki rozpatrującej rekla-
mację. Nie musimy zgłaszać reklama-
cji w głównej siedzibie dostawcy, mo-
żemy to zrobić w każdej jednostce ob-
sługującej klientów danego operatora, 
wówczas pracownik tego punktu po-
twierdza na piśmie przyjęcie reklama-
cji.

 Usługi telekomunikacyjne może-
my reklamować w terminie 12 miesię-
cy od ostatniego okresu rozliczenio-
wego, w którym zakończyła się prze-
rwa w świadczeniu od dnia, w którym 

nienależycie wykonano usługę, lub od 
dnia dostarczenia nieprawidłowo obli-
czonej faktury. Dostawca ma 30 dni 
na rozpatrzenie reklamacji i udziele-
nie odpowiedzi w formie pisemnej. 
Odpowiedź na reklamację powinna 
zawierać: nazwę jednostki rozpatrują-
cej reklamację, powołanie na podsta-
wę prawną, uznanie lub odmowę 
uznania reklamacji, w przypadku 
przyznania odszkodowania – wyso-
kość kwoty i termin jej zwrotu, po-
uczenie o wyczerpaniu drogi postępo-
wania reklamacyjnego i prawie do-
chodzenia roszczeń w postępowaniu 
sądowym, podpis upoważnionego 
pracownika reprezentującego dostaw-
cę. Jeśli reklamacja zostanie rozpa-
trzona odmownie, to odpowiedź po-
winna też zawierać uzasadnienie fak-
tyczne i prawne.

Kiedy możemy złożyć reklamację usługi telekomunikacyjnej?
Krystyna W. z Halemby

Odpowiada 
Adam Rozewicz
dr n. med.  

Odpowiada
Miejski Rzecznik
Konsumentów
Wioletta 
Stec-Grześkowiak  

Złóż życzenia Babci i Dziadkowi 
na łamach „Wiadomości Rudzkich”!

16 stycznia, na łamach naszej gazety będzie można złożyć 
życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom  

z okazji ich święta.
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa rodzaje  

ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach:
10 złotych za moduł 95 mm x 40 mm (bez zdjęcia)  

oraz  
15 złotych za moduł 95 mm x 40 mm ze zdjęciem.

Na propozycje życzeń czekamy do poniedziałku  
(14 stycznia) do godz. 12.00. 

Życzenia można przesyłać mailowo  
(ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl)  
lub przynieść osobiście do redakcji.  

(Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00-15.00).

Apetyt na rzeczy zakazane
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Chcesz schudnąć w Nowym Roku? 
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji dietetycznej!

Nowy Rok to doskonała okazja do zmian! Jednym z najczęstszych postanowień noworocznych jest rozpoczęcie diety. Bardzo 
często kończy się jednak jedynie na obietnicach i odkładaniu diety na przysłowiowe jutro.

Zazwyczaj brakuje nam czasu 
i  wystarczająco  silnej  motywacji. 
Co zrobić, aby tym razem skutecz-
nie zmienić swoją sylwetkę i polep-
szyć samopoczucie?
Warto  udać  się  do  specjalisty. 

Okazuje  się,  że podstawą  skutecz-
nego odchudzania jest wprowadze-
nie  właściwych  nawyków  żywie-

niowych, w czym może nam pomóc 
dietetyk. Co przemawia za tym, że-
by  skorzystać  ze  specjalistycznej 
porady?

Krok pierwszy: 
bezpłatna konsultacja dietetyczna
Podczas pierwszej bezpłatnej wi-

zyty  dietetyk  przeprowadza  tzw. 
wywiad dietetyczny.

– Staramy się jak najlepiej po-
znać każdą osobę – jej dotychcza-
sowe nawyki żywieniowe oraz 
upodobania smakowe. Wykonujemy 
także pomiary ciała oraz ustalamy 
zawartość tkanki tłuszczowej i wo-
dy metabolicznej w organizmie. – 
mówi  Ewelina  Bogdoł,  dietetyk 
z  Centrum  Naturhouse  w  Rudzie 
Śląskiej.
Wśród  czynników  oddziałują-

cych na specyfikę kuracji znajdują 

się  m.in.:  wiek,  przebyte  w  prze-
szłości choroby czy aktualnie przyj-
mowane  leki.  Po  dostatecznym 
zgromadzeniu  potrzebnych  infor-
macji  specjalista  jest w stanie wy-
chwycić przyczynę problemu z wa-
gą  i  dopasować  odpowiedni  plan 
żywieniowy oraz suplementy, które 
wspierają dietę. W  trakcie  cotygo-
dniowych wizyt dietetyk monitoru-
je prawidłowy przebieg kuracji oraz 
motywuje do dalszej walki.

– Wielu naszych Klientów ceni 
sobie cotygodniowe wizyty, podczas 
których widać postępy, ale i wszyst-
kie dietetyczne grzechy. Łatwiej 
nam jest zmotywować osoby do dal-
szej pracy nad sobą. Klient jest pod 
stałą opieką specjalisty. – dodaje 
Ewelina Bogdoł, dietetyk Naturho-
use.

Dieta pod czujnym 
okiem specjalisty

Dieta  wcale  nie  musi  być  nie-
przyjemna.  W  Naturhouse  plany 
żywieniowe  dobierane  są  indywi-
dualnie  do  potrzeb  danej  osoby, 
uwzględniając to, co lubi i za czym 
nie  przepada.  Dieta  nie  oznacza 
również  –  tak  jak  się  niektórym 
może  wydawać  –  spożywania  sa-
mych warzyw i owoców.

– Dieta musi być pełnowarto-
ściowa i odpowiednio zbilansowa-
na. Nie może wykluczać żadnych 
składników odżywczych, niezbęd-
nych do funkcjonowania organizmu 
np. mięsa. Kaloryczność posiłków 
należy dopasować do naszej prze-
miany materii tak, aby uzyskać za-
dowalające efekty. –  potwierdza 
dietetyk z Naturhouse.

Warto  pamiętać,  że  na  pierw-
szym miejscu jest zawsze nasze 
zdrowie, a kuracje przeprowadzane 
bez  wcześniejszej  konsultacji 
z  ekspertem  po  prostu  mogą  za-
szkodzić  i  doprowadzić  do  tzw. 
efektu jo-jo.
  Realizując  jednak  kurację  we-

dług indywidualnie dobranego pla-
nu dietetycznego i będąc pod opie-
ką  specjalisty,  nic  nam  nie  grozi. 
Przy  wsparciu  dietetyka,  rodziny, 
a  także  własnej  silnej  woli  oraz 
cierpliwości możemy osiągnąć dłu-
go  wyczekiwany  cel  i  zakończyć 
noworoczne  postanowienie  sukce-
sem.  Aby  łatwiej  było  wytrwać 
w  postanowieniu,  zachęcamy  do 
skorzystania z bezpłatnej konsulta-
cji dietetycznej.

Wystarczy umówić się telefonicznie:  Centrum Dietetyczne Naturhouse, ul. Czarnoleśna 17 lok. 1, 41-709 Ruda Śląska, 
tel. 32 724-96-83, kom. 604-094-430, e-mail: ruda.slaska@naturhouse-polska.com. Godziny otwarcia: pn.-czw.: 10.00-18.00, pt. 8.00-16.00. ZAPRASZAMY!

– Panie Wojciechu, nazwa kosme-
tyków sugeruje, że mamy do czynie-
nia z samą naturą…
– Prezentujemy nową markę, nową 

firmę.  Pierwszy  asortyment  naszych 
towarów  wprowadziliśmy  na  rynek 
w Rudzie Śląskiej pół roku temu. Są to 
kosmetyki  o  bardzo  dobrych 
właściwościach,  z  naturalnymi 
składnikami.  Oferujemy  produkty  do 
pielęgnacji  ciała  jak  oleje  do masażu, 
sole  do  kąpieli,  mydła  glicerynowe  

Naturalne kosmetyki
Wywiad z Wojciechem Hasa, właścicielem sklepu i marki Samuel Cosmetics

i mydła z dużą zawartością masła Shea. 
Są to produkty w 100 proc. naturalne, w 
których nie znajduje się domieszka jak-
ichkolwiek  substancji  chemicznych  i 
szkodzących tzw. SLS-ów i parabenów. 
W  naszych  produktach  są  znacz- 
nie mniejsze  ilości  chemii  niż w kos-
metykach  promowanych  przez  duże 
sieci handlowe i dużych producentów. 

– Czy to drogie kosmetyki?
– Cena dostosowana jest zarówno do 

wydajności jak i jakości. Często kupując 

kosmetyki  w  drogeriach  zwracamy 
uwagę  na  ilość,  a  nie  na  jakość. Dość 
często w środku jest płynna, mało wyda-
jna wydzielina i zużywamy ten kosme-
tyk  w  bardzo  szybkim  tempie.  Nasze 
kosmetyki i receptury zastosowane przy 
ich  tworzeniu  są  tak  opracowane,  że 
mają bardzo gęstą konsystencję i jakość 
idzie tutaj w parze z wydajnością. 

– Kosmetyki jakie Pan oferuje 
zapewniają pielęgnację od głowy do 
stóp?

Wojciech Hasa, właściciel sklepu i marki Samuel Cosmetics.  Foto: MHS

–  W  naszej  ofercie  są  szampony 
i  odżywki  do  włosów,  olej  do 
pielęgnacji  włosów,  szczególnie  dla 
osób mających problemy z wypadani-
em i rozdwajaniem końcówek. Mamy 
świetny olej „ 17 ziół”, który powoli 
nam  się  już  kończy.  Spotkał  się  ze 
świetnym  odbiorem,  zastosowujemy 
go  na  zasadzie  kompresu,  wcierając 
w skórę głowy. Naturalne komponen-
ty zawarte w nim mogą spowodować 
lekkie  przyciemnienie  włosów.  Olej 
ten  wzmacnia  włosy,  nawilża  je  
i  odżywia.  Oferujemy  również  oleje 
do  pielęgnacji  ciała.  Oparte  na 
składnikach  naturalnych  –  mają  one 
zastosowanie podobne do balsamów, 
które pielęgnują i odżywiają skórę. Są 
bardzo  pomocne  przy  suchej 
i łuszczącej się skórze. Mamy szeroką 
gamę tych olejków z dodatkami trawy 

cytrynowej,  pomarańczy,  lawendy, 
ylang-ylang, jaśminu. Te olejki często 
stosowane  są  w  salonach  spa,  sa-
lonach  odnowy  biologicznej  i  ma- 
sażu.  Ich  konsystencja  powoduje,  że 
są  doskonale  wchłaniane  i  nie 
powodują  tłustych smug, przez  to są 
bardzo wydajne. Oleje posiadają cer-
tyfikat najlepszych olejów do masażu 
i pielęgnacji ciała w Polsce. 

– Gdzie można kupić te kosmety-
ki?
– Zapraszam na stronę internetową 

www.sklepsamuel.pl  oraz  do  sklepu 
firmowego w Bielszowicach przy uli-
cy Kokota  126.  Poza  tym kosmetyki 
dostępne są również w Centrum Urody 
Maria  Models  w  Rudzie  przy  
ul. Zabrzańskiej 70. 

– Dziękuję za rozmowę.
Monika Herman-Sopniewska
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Od nowego roku łatwiej o meldunek. Wymeldowania i zameldowania pod nowym adresem można dokonać już podczas jed-
nej wizyty w urzędzie, a czas potrzebny na dopełnienie obowiązków meldunkowych wydłużony został do 30 dni. Wszystko to 
za sprawą zmian w przepisach o ewidencji ludności i dowodach osobistych, które weszły w życie 31 grudnia 2012 r.

Prościej i sprawniej 
Do tej pory by móc się zameldo-

wać pod nowym adresem, trzeba było 
najpierw wymeldować się ze starego 
miejsca zamieszkania, następnie 
przedstawiając zaświadczenie o wy-
meldowaniu można było zameldować 
się w nowym miejscu. Dzięki wpro-
wadzonym zmianom osoba meldują-
ca się dokona tego obowiązku pod-
czas jednej wizyty w urzędzie.

Kolejną zmianą ułatwiającą wy-
pełnienie obowiązku zameldowania 
się jest wydłużenie czasu potrzebne-
go na jego spełnienie – Teraz miesz-
kaniec, który chce się zameldować na 
pobyt stały jak i czasowy, będzie miał 
na to 30 dni. Do końca minionego 
roku miał na to tylko cztery doby – 
wyjaśnia Bożena Kurpanik, naczel-
nik Wydziału Spraw Obywatelskich. 

– Natomiast osoba, która chce się 
wymeldować z miejsca pobytu stałe-
go lub czasowego, dokonać musi tego 
tak jak do tej pory, w dniu opuszcze-
nia dotychczasowego miejsca pobytu 
– dodaje.

Zmianie ulegną też niektóre pro-
cedury związane z samym meldowa-
niem. – Przede wszystkim dokonując 
czynności meldunkowych mieszka-
niec nie będzie musiał już podawać 
swojego wykształcenia, ponadto 
mężczyźni nie będą już musieli przed-
stawiać książeczki wojskowej.  
Kolejną nowością jest możliwość  
załatwienia spraw związanych z za-
meldowaniem i wymeldowaniem 
przez ustanowionego przez siebie 
pełnomocnika – tłumaczy Bożena 
Kurpanik.

Nowelizacja ustawy objęła także 
zasady zameldowania na pobyt cza-
sowy. Teraz takiego meldunku nale-
ży dokonać, jeżeli przebywa się w da-
nym miejscu dłużej niż trzy miesiące. 
Do niedawna w myśl obowiązują-
cych przepisów, meldunku na pobyt 
czasowy należało dokonać przed 
upływem czwartej doby od momen-
tu przybycia w nowe miejsce.

W ubiegłym roku w Rudzie Ślą-
skiej zameldowano na pobyt stały 
3115 osób, wymeldowały się zaś 
3002 osoby. Przed dwoma laty 
było to odpowiednio: 3195 i 2945 
osób. Znowelizowana ustawa 
o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych przewiduje zniesienie 
obowiązku meldunkowego od  
1 stycznia 2016 r.  TK

Od nowego roku wymeldowania i zameldowania można dokonać już podczas jednej 
wizyty w urzędzie.

Ujemny przyrost naturalny to 
tendencja, która utrzymuje się 
w Rudzie Śląskiej już od kilku lat. 
Jaskółką nadziei zwiastującą zmia-
nę tego trendu mogą być dane za 
ubiegły rok. Co prawda w 2012 r. 
nadal więcej rudzian umarło niż 
przyszło na świat – odpowiednio 
1599 i 1447, jednak różnica ta była 
mniejsza niż jeszcze dwa lata temu. 
Urodziło się wtedy 1424 dzieci, 
a zmarło 1610 mieszkańców Rudy 
Śląskiej. – Z jednej strony odnoto-

Więcej narodzin, mniej zarejestrowanych pojazdów

Minimalnie ujemny przyrost naturalny, ponad 12,3 tys. zarejestrowanych samochodów i 5 tys. wydanych praw jazdy. Do tego blisko 14 tys. interwencji stra-
ży miejskiej oraz ponad 2 tys. interwencji podjętych przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Tak w liczbach można podsumować ubiegły rok 
w Rudzie Śląskiej.

waliśmy mniej zgonów, ale co waż-
ne, znacznie zwiększyła się też licz-
ba narodzin. Wpływ na to ma fakt, 
że rodzicami zostaje teraz pokole-
nie wyżu z lat 80. XX w. – mówi 
Bożena Kurpanik, naczelnik Wy-
działu Spraw Obywatelskich.

Gdyby brać pod uwagę samą licz-
bę narodzin w Rudzie Śląskiej, to 
nasze miasto pod tym względem na 
tle innych gmin w kraju byłoby 
prawdziwą zieloną wyspą. W 2012 r.  
w mieście na świat przyszło bo-

wiem 2233 dzieci, natomiast rok 
wcześniej 2055. Przyczyn takiego 
stanu rzeczy należy upatrywać 
w prężnie działającym Oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym rudz-
kiego Szpitala Miejskiego, z które-
go korzystają mieszkanki całego 
regionu. Wśród imion, które w Ru-
dzie Śląskiej rodzice nadają swoim 
nowo narodzonym dzieciom domi-
nują: Julia, Lena, Zuzanna, Maja 
i Emilia, Jakub, Szymon, Bartosz, 
Filip i Kacper.

W zeszłym roku na rudzkich dro-
gach pojawiło się 12 327 nowych 
zarejestrowanych pojazdów. Jest to 
o około 900 pojazdów mniej niż 
przed dwoma laty. – Dane te każde-
go roku są podobne, raz rejestruje-
my tych pojazdów więcej, raz mniej, 
dlatego trudno tu mówić o pewnej 
prawidłowości – tłumaczy Bożena 
Krzyżak, naczelnik Wydziału Ko-
munikacji.

W 2012 r. nie próżnowały służby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
w mieście. Strażnicy miejscy inter-
weniowali prawie 14 tys. razy, wy-
stawili też ponad 2,7 tys. manda-
tów. Ponad 2100 interwencji 
podjęli natomiast pracownicy Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego. 
Problemy, z którymi w ubiegłym 
roku mieszkańcy Rudy Śląskiej 
dzwonili pod bezpłatną infolinię do 

Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go, dotyczyły przede wszystkim 
oświetlenia ulicznego, sygnalizacji 
świetlnej, dziur w jezdniach, a tak-
że awarii sieci wodno-kanalizacyj-
nej, energetycznej czy ciepłowni-
czej. – Jedna interwencja to często 
kilka bądź kilkanaście telefonów od 
różnych mieszkańców w tej samej 
sprawie. Po przyjęciu telefoniczne-
go zgłoszenia pracownicy centrum 
kontaktują się już z odpowiednimi 
służbami, aby rozwiązać dany pro-
blem – wyjaśnia Michał Guzy 
z Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego.

W minionym roku zarejestrowa-
no ponad 139 tys. przesyłek, które 
wpłynęły do Urzędu Miasta. Rudz-
ki magistrat był natomiast nadawcą 
ponad 135 tys. przesyłek poczto-
wych. Do tego należy doliczyć po-
nad 41 tys. decyzji podatkowych, 
które zostały doręczone mieszkań-
com Rudy Śląskiej. Urzędnicy wy-
dali 722 pozwolenia na budowę. 
Wydano też 5 tys. uprawnień do 
kierowania pojazdami mechanicz-
nymi. Ponadto w ubiegłym roku w 
Rudzie Śląskiej zameldowano na 
pobyt stały 3115 osób, wymeldo-
wały się zaś 3002 osoby. Przed 
dwoma laty liczby te kształtowały 
się następująco: 3195 i 2945. W po-
przednim roku służby prasowe 

Urzędu Miasta przygotowały ponad 
300 informacji prasowych oraz do-
konały ponad 1000 aktualizacji 
strony internetowej miasta.

Oprócz załatwiania spraw urzę-
dowych mieszkańcy Rudy Śląskiej 
mogli w ubiegłym roku bezpośred-
nio porozmawiać z władzami mia-
sta dzięki spotkaniom organizowa-
nym w poszczególnych dzielnicach. 
Dzięki tej inicjatywie w 17 spotka-
niach wzięło udział kilkaset osób. 
– Podczas bezpośredniego kontaktu 
z mieszkańcami mogę poznać pro-
blemy i sprawy, którymi żyją ru-
dzianie, a dzięki przedłożonym 
przez nich propozycjom zmian 
i rozwiązań możemy, jako władze 
miasta, usprawnić codzienne życie 
naszych mieszkańców – mówi pre-
zydent Grażyna Dziedzic. Jak za-
powiedziała prezydent, najbliższa 
seria spotkań z mieszkańcami Rudy 
Śląskiej rozpocznie się wiosną tego 
roku.

Przypomnijmy, że w październi-
ku 2012 r. prezydent Grażyna 
Dziedzic udostępniła numer swo-
jego służbowego telefonu komór-
kowego, na który mieszkańcy 
mogą dzwonić w swoich spra-
wach. Od tego momentu z tej 
możliwości skorzystało już ponad 
150 osób. 

TK

W realizowanym od kilku lat progra-
mie prac społecznie użytecznych uczest-
niczą osoby długotrwale bezrobotne bez 
prawa do zasiłku, które korzystają z po-
mocy społecznej. Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej wraz z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej starają 
się przygotować i zmotywować bezro-
botnych do skutecznego poszukiwania 
pracy oraz wykształcić w nich nawyki i dys-
cyplinę pracowniczą. – Staramy się po-
magać im kompleksowo w przezwycięże-
niu trudnej sytuacji życiowej. Oprócz 
pracy zapewniamy możliwość korzysta-
nia z doradztwa zawodowego i pośred-
nictwa pracy oraz organizujemy indywi-
dualne oraz grupowe zajęcia 
o charakterze aktywizującym – podkreśla 
Krystian Morys, dyrektor MOPS-u.

Wykaz miejsc, które zostały wyre-
montowane lub wysprzątane jest długi 
i obejmuje m.in. szpital, mieszkania so-
cjalne, szkoły, placówki pomocy społecz-
nej, parki, komisariaty policji, budynki 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej, place zabaw, obiekty 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
placówki kultury i cmentarze. Pomoc 
w postaci prac remontowych i porządko-
wych udzielana też była, na wniosek pra-
cownika socjalnego, starszym i niepełno-
sprawnym klientom pomocy społecznej.

Sztandarowym przykładem przydat-
ności tej formy aktywizacji osób bezro-
botnych jest dziesięć mieszkań socjal-
nych i cztery mieszkania chronione, 
które zostały wyremontowane w ramach 
programu „Gminne programy aktywiza-
cji społeczno-zawodowej na rzecz bu-
downictwa socjalnego”. W ubiegłym 

Pomagają miastu i sobie

Łącznie 204 bezrobotnych korzystających z pomocy rudzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wykonywało w ubiegłym roku prace społecznie użyteczne. Realizując wiele potrzebnych mia-
stu zadań remontowych, konserwatorskich i porządkowych, oprócz wynagrodzenia zdobywali 
doświadczenia przydatne w pracy zawodowej. 19 spośród nich znalazło zatrudnienie.

roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Rudzie Śląskiej po raz kolejny 
otrzymał dotację na realizację programu 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej, w wysokości 110 tys. zł. W sumie 
na przestrzeni ostatnich lat MOPS pozy-
skał na realizację tego programu 680 ty-
sięcy złotych.

Ważne miejsce wśród wykonywanych 
w Rudzie Śląskiej prac społecznie uży-
tecznych zajmuje porządkowanie miasta. 
W 2012 roku wysprzątanych w ten spo-
sób zostało 206 miejsc. Zebrane odpady 
zapełniły 2 277 worków oraz 3 kontene-
ry, co dało w sumie 280 320 litrów. Po-
nadto we współpracy ze strażą miejską, 
w obrębie 37 ulic latarnie, słupy uliczne 
oraz znaki drogowe zostały oczyszczone 
z ogłoszeń, umieszczonych tam bez zgo-
dy właściciela.

Roczny plan potrzeb w zakresie wyko-
nywania prac społecznie użytecznych 
przyjęła podczas ostatniej sesji Rada 
Miasta. Zakłada on ponad 54 tysiące go-

dzin prac wykonywanych przez 125 osób 
od 14 stycznia do 13 grudnia 2013 r.  
– Najbliższe prace remontowe realizowa-
ne będą w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej, Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzi-
nie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 5, Ośrodku Terapii Uzależnień, Szko-
łach Podstawowych nr 2 i 40 oraz Ko-
mendzie Miejskiej Policji – wylicza Anna 
Rucińska, kierownik działu Klub Integra-
cji Społecznej w rudzkim MOPS-ie.

Prace społecznie użyteczne są formą 
aktywizacji osób bezrobotnych, uregulo-
waną w ustawie o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Ich realizacja 
w Rudzie Śląskiej została ujęta w Miej-
skiej Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych, w ramach programu 
„Prace społecznie użyteczne. Reintegra-
cja społeczno-zawodowa bezrobotnych 
klientów MOPS”. W 2013 roku koszt re-
alizacji programu przewidywany jest na 
416.185 zł, z czego 249.711 zł pokryje 
refundacja z Funduszu Pracy. WG

Ważne miejsce wśród wykonywanych w Rudzie Śląskiej prac społecznie użytecznych 
zajmuje porządkowanie miasta.

– Osoby fizyczne nabywające nie-
ruchomości na terenie naszego mia-
sta zobowiązane są zgłosić je do opo-
datkowania organowi podatkowemu, 
czyli Prezydentowi Miasta, poprzez 
złożenie druku informacji o nieru-
chomościach i obiektach budowla-
nych (IN-1) – wyjaśnia Anna Ja-
strzębska, naczelnik Wydziału 
Podatków i Opłat Lokalnych w rudz-
kim Urzędzie Miasta. – Na podsta-
wie składanych informacji podatko-
wych co roku wydawane są decyzje w 
sprawie wymiaru podatku od nieru-

chomości, podatku rolnego i podatku 
leśnego. Zobowiązanie podatkowe 
powstaje z chwilą doręczenia decyzji 
– tłumaczy. W przypadku zaistnienia 
na nieruchomości zmiany mającej 
wpływ na wysokość opodatkowania, 
podatnik w terminie 14 dni powinien 
zgłosić ten fakt organowi podatko-
wemu.

Pozostałe podmioty zobowiązane 
są składać deklaracje podatkowe  
w zakresie podatku od nieruchomości 
do 31 stycznia, a podatku rolnego  
i podatku leśnego do 15 stycznia. Po-

datnicy podatku od środków trans-
portowych (osoby fizyczne i pozosta-
łe podmioty) zobowiązani są składać 
deklaracje podatkowe do 15 lutego. 
Jeżeli obowiązek podatkowy powsta-
nie po tym dniu lub zaistnieją zmiany 
mające wpływ na wysokość opodat-
kowania, podatnik zobowiązany jest 
do złożenia deklaracji podatkowej  
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
zmian lub okoliczności uzasadniają-
cych powstanie tego obowiązku.

Więcej na ten temat na www.ruda-
slaska.pl. WG

Większość stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w Rudzie Śląskiej pozostaje 
w 2013 roku bez zmian. Więcej zapłacą jedynie właściciele psów. Na początku roku przypo-
minamy o stawkach i terminach uiszczania podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od 
środków transportowych oraz opłat: targowej i od posiadania psów. Pamiętać należy również 
o opłacie za użytkowanie wieczyste gruntu.

Pamiętajmy o podatkach i opłatachW zeszłym roku zarejestrowano ponad 12 tys. pojazdów, wydano 5 tys. praw jazdy oraz 
ponad 700 pozwoleń na budowę.
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Prezydent Miasta ruda Śląska 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza drugi 
ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rudzie 
Śląskiej-Bykowinie przy ul. Wojciecha korfantego z przeznaczeniem 

na zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 19.12.2012 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.

Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. w drodze drugiego ustnego 
przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa 
własności Skarbu Państwa, położona w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. Wojciecha korfantego, 
stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1899/65 o powierzchni 984 m2, obręb Bykowina, 
zapisana na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr KW GL1S/00021762/0 (działy III i IV wolne są od wpisów). Zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1899/65 stanowi teren zieleni izolacyjnej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką (symbol planu zi1) oraz teren garaży i parkingów z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia zespołów garaży i parkingów dla samochodów osobowych, 
ciężarowych, autobusów (symbol planu GP1). Zbywana działka posiada bardzo nieregularny kształt, położona 
jest częściowo na zboczu dawnego nasypu kolejowego, grunt jest porośnięty zielenią nieurządzoną, zadrzewiony, 
nieogrodzony. Do zbywanej działki nie ma możliwości zjazdu bezpośrednio z ulicy Wojciecha Korfantego – 
dojazd musi odbywać się przez sąsiednie tereny (po uprzednim uzyskaniu zgody ich właścicieli/wieczystych 
użytkowników).

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 16.10.2011 r. 

Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie 
ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim. 

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione
 poza obecnymi granicami kraju

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1418 ze zmianami) zwalnia 
się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu 
w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 41-709 Ruda 
Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 6.02.2013 r. do godz. 16.00. Zgłoszenie udziału w przetargu 
należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis następującej 
treści: „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Ruda Śląska w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. 
Wojciecha Korfantego”. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie 
przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,• 
kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z adnotacją • 
właściwego wojewody o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia do rekompensaty za 
mienie pozostawione poza granicami kraju, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 
2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami rzeczpospolitej Polskiej (dz. u. z 2005 r., nr 169, poz. 1418 ze zmianami),
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia • 
się  od zawarcia umowy.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 12.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. 
 

Przetarg odbędzie się w dniu 13.02.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta 
ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia 
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.
rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 6.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 600,00 zł 
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, 
Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Korfantego” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą 
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie 
do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, 
przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów 
i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty 
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający 
przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie 
podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z Vat pomniejszonej o wpłacone 
wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia 
umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się 
prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 (pokój 222), tel. 32 244-90-56.

Prezydent Miasta
ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 
lokalu użytkowego nr 03 usytuowanego w budynku przy ulicy Karola 
Goduli nr 32 w Rudzie Śląskiej-Goduli, stanowiącego własność 
Gminy Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

Prezydent Miasta 
ruda Śląska 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy  
ul. edmunda kokota z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta ruda Śląska.

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone 
w dniach 1.10.2012 r. oraz 5.12.2012 r. zakończyły się wynikiem 
negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu 
nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ulicy edmunda kokota stanowiąca działkę 
nr 3289/371 o powierzchni 1649 m2, obręb Bielszowice, zapisana 
na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00026293/6 (działy 
III i IV wolne są od wpisów). Zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka 
nr 3289/371 stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową w tym rzemiosła 
(symbol panu Mnu1). Zbywana nieruchomość położona jest przy 
ruchliwej ulicy Kokota oraz ok. 1 km od węzła autostrady A-4, posiada 
nieregularny kształt zbliżony do trójkąta; grunt jest porośnięty trawą, 
drzewami i krzewami. 

Cena wywoławcza do trzeciego przetargu wynosi 106.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona 

o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 
urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które 
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 11.02.2013 r. dokonają 
wpłaty wadium w kwocie 5.300,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, 
Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Kokota” oraz 
przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane 
dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi 
w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku 
cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 
dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy 
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości 
wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie 
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za 
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi 
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. 
nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu 
lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z Vat pomniejszonej 
o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają 
przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na 
nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32 244-90-56.
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Zakłady Mięsne „Madej&Wróbel” Sp. z o.o. ul. Magazynowa 45, Ruda Śląska 41-700, tel. (32) 771 22 99, fax: (32) 771 22 10

Rok 2012 dobiegł końca. To dobry czas na podsumowanie, refleksje  
i wyciąganie wniosków. A jaki był rok 2012 dla ZM „Madej&Wróbel”?     

Podsumowanie roku 
dla ZM „Madej&Wróbel”

Stabilny – tak w skrócie możemy 
podsumować 12 minionych miesięcy. 
Pojawiło się wiele nowych pomysłów, 
akcji, przedsięwzięć i sukcesów.  

Myślą przewodnią 2012 roku dla 
ZM „Madej&Wróbel” było 20-lecie fir-
my i specjalnie przygotowana na ten 
jubileusz akcja Złoty Portfel, promują-
ca grupę 20 wyjątkowych wyrobów, 
wyróżniających się wysoką jakością, 
powtarzalnością i unikalnym smakiem. 
Były to zarówno produkty nowe, stwo-
rzone specjalnie na tę okazję, jak i te 
produkowane w Zakładzie od wielu lat. 
Akcja trwała pół roku, od maja do paź-
dziernika. Cały Asortyment Złotego 
Portfela cieszył się powodzeniem 

wśród naszych Klientów, a produkty 
Złotej 20-tki nadal dostępne są w skle-
pach firmowych M&W oraz najlep-
szych sklepach z wędlinami. W ramach 
przypomnienia jeszcze raz wymienia-
my je dla Państwa: kiełbasa z gospody, 
szynka bauera, szyneczka ze spiżarni, 
kabanosy wieprzowe długie, kabanosik 
mini drobiowy, sopocka oryginalna, 
szynka Kraka, kiełbasa wieprzowa ze 
spiżarni, frankfurterki surowe wędzo-
ne, kiełbasa pieczona ze świniobicia, 
szynkowa extra, wędzonka ze spiżarni, 
kiełbasa sołtysa, kiełbasa krakowska 
sucha, kiełbasa z beczki, kiełbasa wie-
przowa z cielęciną, kiełbasa śląska 
z szynki, kiełbasa polska surowa, kieł-

basa tradycyjna z cielęciną, sucha sta-
ropolska. 

We wrześniu uczestniczyliśmy, jako 
wystawcy, w dwóch regionalnych im-
prezach: „Świętomięsie Polskim”  
w Chorzowie oraz „Dziękczynieniu  
w Rodzinie” w Toruniu gdzie promo-
waliśmy i sprzedawaliśmy nasze pro-
dukty, m.in. kiełbasę śląską, frankfur-
terki surowe wędzone, kabanos wie-
przowy długi, kabanosy: chili chorizo, 
z drobiem i wieprzowy, kiełbasę kra-
kowską suchą, kiełbasę z beczki czy 
naszą nowość – kiełbasę głogowską  
z szynki, której wyróżniki: 80% mięsa  
z szynki w składzie, unikatowość rynko-
wa, delikatny smak i bardzo dobra rela-
cja jakości do ceny zdecydowały o jej 
powodzeniu i podbiciu serc Klientów. 

Marketingowo rok 2012 zakończyli-
śmy grudniową akcją „Szy(n)kuj się na 
Święta” skierowaną do Klientów skle-
pów detalicznych, sklepów firmowych 
M&W i w pewnej części do naszych 
Klientów zagranicznych. Oferowanym 
w akcji asortymentem było 8 specjalnie 
wybranych, idealnych na świąteczny 

stół produktów. Były to: frankfurterki 
surowe wędzone, kiełbasa pieczona ze 
świniobicia, szynka ze spiżarni, szynka 
surowa wędzona, kabanosy: wieprzo-
wy, z drobiem  i chili chorizo, kiełbasa 
polska surowa, szynka Kraka i kiełbasa 
głogowska z szynki.

Zwieńczeniem roku i ogromnym wy-
różnieniem było przyznanie firmie tytu-
łu Dobrego Pracodawcy 2012 w Ogól-
nopolskim Programie Liderzy Społecz-
nej Odpowiedzialności, organizowanym 
przez Forum Biznesu Gazety Prawnej. 

Program ma za zadanie upowszechnie-
nie, w działających na terytorium Polski 
firmach i instytucjach, zasad Odpowie-
dzialnego Biznesu. Tytuł został przy-
znany firmie w konkursie przez specjal-
ną Kapitułę, na podstawie analizy nade-
słanego przez nas zgłoszenia. 

A Jaki będzie rok 2013? Miejmy na-
dzieję, że „lekkostrawny”. Tego życzy-
my sobie i wszystkim naszym Klien-
tom, a przy okazji smacznych, wy-
kwintnych i obfitych sukcesów  w tym 
rozpoczynającym się dopiero roku. 

Kiełbasa  
głogowska  
z szynki

Propozycja podania
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony  
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej  
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic  

Edmunda kokota i Jedności  
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną  

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu 
nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda kokota i Jedności stanowiąca 
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1309/1095 o powierzchni 
756 m2, obręb Bielszowice, zapisana 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. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/
LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 
z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1309/1095 stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu Mn2). Zbywana 
działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wiaty 
przystankowej, bezpośrednio u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności, 
posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt jest porośnięty 
trawą, drzewami i krzewami. Ze względu na charakterystykę układu 
drogowego ulicy Edmunda Kokota dojazd do zbywanej nieruchomości 
powinien odbywać się z ulicy Jedności, a zjazd należy zlokalizować, 
ze względu na bliskie sąsiedztwo skrzyżowania dróg, przy granicy 
z działką nr 1096. 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 98.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona 

o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 

urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które 

zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 11.02.2013 r. 
dokonają wpłaty wadium w kwocie 4.900,00 zł przelewem na konto: 
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice 
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium 
– ul. Kokota i Jedności” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą 
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie 
aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia 
przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – 
w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy 
cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena 
nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają 
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność 
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi 
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. 
nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu 
lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VaT pomniejszonej 
o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają 
przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na 
nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32 244-90-56.

PREzydEnT MIasTa Ruda Śląska 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas 
nieoznaczony pomieszczenia mieszczącego się w budynku basenu kry-
tego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Chryzantem 10 z przeznaczeniem na 
prowadzenie gabinetu masażu. Szczegółowe informacje znajdują się na 
tablicy ogłoszeń MOSiR-u i Urzędu Miasta Ruda Śląska. Dodatkowych 
informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Tech-
niczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41 – 709 Ruda Śląska.

PREzydEnT MIasTa Ruda Śląska
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 

Powierzchnia Powierzchnia Udział Cena Dzielnica Wysokość
użytkowa przynależnej w nieruch. wywoławcza opis wadium
lokalu (m2) piwnicy (m2) wspólnej (%) (zł)  zł

1. ul. Ogrodowa 9/2    Ruda  2.100,00 zł
36,53  8,47   9,64   41.000,00 parter, 1 pok. + kuch., łaz., c.o.
    działka nr 1352/43 o pow. 680 m2, 
    KW nr GL1S/000015087/9

2. ul. zygmunta krasińskiego 5/3  Wirek  1.800,00 zł
32,30  4,50   1,62   36.000,00 I piętro, 1 pok. + kuch., łaz., c.o.
    działka nr 1975/37 o pow. 1487 m2, 
    KW nr GL1S/00009789/5 

3. ul. zygmunta krasińskiego 7/9   Wirek  1.800,00 zł
33,45  4,18   1,64   35.000,00 IV piętro, 1 pok. + kuch., łaz., c.o.
    działka nr 1974/37 o pow. 1352 m2, 
     KW nr GL1S/00009788/8

4. ul. Tadeusza kościuszki 3/3    nowy Bytom  1.700,00 zł
47,94   4,96  1,88   33.000,00 I piętr. 2 pok. +kuch., wc na klatce, piec 
    działki 623/88 i 624/88 o łącz. pow.   
    1512 m2, Kw nr GL1S/00007343/3, 

5. ul. Chorzowska 13/9     nowy Bytom  1.000,00 zł 
28,60 1,20  1,07  19.000,00 poddasze, 1 pok. + kuch., wc na klatce,
     piec, działka nr 3098/183 o pow.    
    1550 m2, Kw nr GL1S/00016119/0

6. ul. Chorzowska 13b/9     nowy Bytom  1.000,00 zł
28,60 7,30  1,29   19.000,00 poddasze, 1 pok. + kuch., wc na klatce,
    piec, działka nr 3098/183 o pow. 
    1550 m2, Kw nr GL1S/00016119/0

W działach III ksiąg wpisane jest prawo nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony na rzecz 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – użytkownik złożył 
wniosek o wykreślenie prawa. Działy IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów. Nieruchomości jw. wolne 
są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
 

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 11.07.2012 r. – dla lokali poz.1-3, w dniu 8.04.2012 r. – dla 
lokali poz.4-6. 

 Przetarg odbędzie się w dniu 12.02.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu w podanych wyżej 
wysokościach w terminie do dnia 6.02.2013 r. przelewem na konto nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING 
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – lokal ul.................”. 
W przypadku przystąpienia do przetargu na zakup więcej niż jednego lokalu należy wpłacić oddzielne wadium 
na każdy z lokali. 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu, 
zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-
Wirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 32-242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi 
remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych 
nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć. 

 W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną 
w Internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok.217), 
wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu 
wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca po 
przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się 
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej 
o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. 

Wylicytowana cena nieruchomości (w przypadku poz. 4 cena lokalu i I opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego z VAT) jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej. 

Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 222, tel. 32 244-90-56.

Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 21.01.2013 r. – lokalu poz. 1
– w dniu 22.01.2013 r. – lokalu poz. 2
– w dniu 23.01.2013 r. – lokalu poz. 3
– w dniu 24.01.2013 r. – lokalu poz. 4

– w dniu 25.01.2013 r. – lokali poz. 5, 6



KĄCIK MALUCHA

Poziomo: 1 – zakręt, 5 – zasło-
na, 8 – gutta, 9 – kostka bez oczek 
w domino, 11 – progresja, 12 – 
oklaski, 15 – drapieżna ryba, 17 – 
niedźwiedź morski, 20 – błękit, 21 
– „kara”, 24 – lek przeciw angi-
nie, 25 – według Biblii – córka 

kapłana egipskiego z On, 28 – 
pierwiastek chemiczny, 29 – bie-
luń, 32 – imię żeńskie, 33 – np. 
butik, 36 – potrawa mięsna, 39 – 
rodz. pająków, 42 – zadomka, 43 
– ekshaustor, 45 – ptak budujący 
wiszące gniazda, 46 – pomiesz-
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Baran – w pierwszych dniach no-
wego roku ruszysz pełną parą ku reali-
zacji swych planów zawodowych. 
Wszystkie Twoje sprawy będą szły ku 
lepszemu i nastąpi koniec trudnej sytu-
acji.

Byk – nowy rok przyniesie Ci 
wzrost wiary w siebie, co spowoduje 
chęć ruszenia na przód, by realizować 
nowe plany. Jednak w tych dniach za-
chowaj cierpliwość i jeszcze raz do-
kładnie wszystko przemyśl, nie działaj 
pod wpływem impulsu.

Bliźnięta – pierwsze dni roku spę-
dzisz na głębszych analizach i marze-
niach. Pozwól sobie jeszcze troszkę 
odpocząć. Przed Tobą cały nowy rok, 
byś mógł zrealizować swe plany.

Rak – nowy rok przyniesie Ci czas 
pozytywnych zmian. Właśnie w tych 
pierwszych dniach roku fortuna Ci 
sprzyja, a Twoje sprawy nagle ruszą na 
przód. 

Lew – ubiegły rok był dla Ciebie 
ciężki, dlatego energia nowego roku 
sprawi, że poczujesz chęć zamknięcia 
tego rozdziału i pójścia do przodu. W tym 
czasie ostrożnie podejmuj decyzje i nie 
przywiązuj zbytniej wagi do rzeczy 
materialnych.

Panna – czekają Cię dobre wieści 
i niespodziewane wydarzenia. Ten czas 
będzie dla Ciebie bardzo aktywny i po-
mimo tego, że rok dopiero się zaczął, 
już odniesiesz swe pierwsze sukcesy.

Waga – życie jest pełne magii, a Ty 
masz wszystko czego Ci potrzeba. 
Pierwsze dni roku mogą przynieść wie-
le ważnych dla Ciebie rozmów.

Skorpion – nie zaczynaj roku od 
konfliktów z innymi ludźmi, ponieważ 
nie sprzyja to niczemu dobremu. Za-
miast patrzeć na innych jak na wrogów, 
pozwól sobie przyjąć ich pomoc.

Strzelec – zadbaj teraz o swą po-
trzebę równowagi. W tym czasie bę-
dziesz często wracał myślami ku prze-
szłości, może odezwie się ktoś, kogo 
dawno nie widziałeś. 

Koziorożec – w tych dniach bę-
dziesz bronić swych przekonań. Jeśli 
uważasz, że coś jest słuszne – zrób to. 
Może teraz nastąpić zawieszenie czy 
opóźnienie w Twoich planach.

Wodnik – Mimo tego, że rok dopie-
ro się zaczął, Ty już odczujesz brak 
czasu na wszystko, a życie nabierze 
dużego tempa. Zorganizuj sobie 
wszystko tak, by w Twym harmonogra-
mie znalazł się również czas dla bli-
skich Ci osób.

Ryby – w pierwszych dniach roku 
poczujesz się piękna i atrakcyjna, co 
zauważy płeć przeciwna, a dzień nie 
obędzie się bez komplementu. Wpłynie 
to również pozytywnie na Twe plany 
zawodowe i przypływ nowych pomy-
słów.

2
czenie dla zmiękczenia drewna, 
47 – konopie manilskie. 

Pionowo: 1 – chaos, 2 – w adre-
sie, 3 – wyraz, 4 – aktor Borys, 5 – 
używka, 6 – okres godowy ryb, 7 – 
szwajcarskie frytki, 10 – drab, 13 – 
zbiór map, 14 – dowódca argonau-
tów, 16 – krab mrugacz, 17 – w oknie 
celi, 18 – dawne miasto w Estonii, 
19 – ptak drapieżny, 21 – ganek, 22 
– kartka z wezwaniem, 23 – tartin-
ka, 26 – pierwsza elektroniczna ma-
szyna cyfrowa, 27 – przylądek na 
Antarktydzie, 30 – grecki filozof 
z Miletu, 31 – pierwiastek promie-
niotwórczy, 34 – kaszubskie pismo, 
35 – miasto w Niemczech, 37 – ol-
cha, 38 – pozycja w jodze, 40 – sto-
lica Ghany, 41 – pora roku, 44 – jej 
nie wypada.

Hasło krzyżówki nr 50 brzmiało: 
Każdy kraj ma swój raj. Nagrodę 
otrzymuje Wojciech Kiciński z Ru-
dy Śl. Po odbiór nagrody – kuponu 
o wartości 50 złotych, który jest do 
zrealizowania w Firmie Handlowej 
„Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 38-
40) zapraszamy do redakcji „WR” 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-15.30. Nagrodę z tej krzyżów-
ki otrzyma jedna osoba spośród 
tych, które nadeślą na adres redakcji 
(41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurne-
go 36) zamieszczony poniżej kupon 
oraz hasło, które jest rozwiązaniem 
krzyżówki. Na rozwiązania czeka-
my do dwóch tygodni od daty za-
mieszczenia konkursu. 
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Salon Wróżb 
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska 
( Halemba)
Wróżka 
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

TELEFONY 
ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe•  
999, 32 248-79-04 

Straż pożarna  • 
998, 32 244-70-60 

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

Pogotowie gazowe • 992, 
32 244-36-05 

Pogotowie ciepłownicze • 
993, 32 344-78-00 

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

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

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

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

Pogotowie  • 
energetyczne 991 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta  • 
32 248-62-81 do 89 

Urząd Skarbowy  • 
32 342-04-00 

Powiatowy Urząd Pracy •  
32 771-59-00 

Miejski Ośrodek Pomocy • 
Społecznej  
32 344-03-23 

Prokuratura Rejonowa •  
32 788-15-20 – 21

Szpital Miejski w Rudzie • 
Śląskiej Sp. z o.o. 
tel 32 344-07-24
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Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia 
Pani Renacie MICKIEWICZ 

pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
z powodu śmierci 

MĘŻA
składają 

Kierownictwo i Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
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USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty miesz-
kań, itp. Tel. 32 240-40-96, 501-718-240.

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

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

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

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

R Dachy solidnie. Tel. 32 771-24-59, 
606-433-031.

R Pranie dywanów, tapicerek (i odbiór). 
Tel. 517-260-780.

R Docieplenia budynków, remon-
ty elewacji. Tel. 607-969-200.

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

R Remonty łazienek, mieszkań – kamień 
dekoracyjny. Tel. 505-661-647.

R Potrzebujesz gotówki? KREDY-
TY Sprawdź nas! Wystarczy dowód 
osobisty. ul. Bytomska 111a, Piekary 
Śląskie. Tel. 731-353-535.

R Transport, przeprowadzki. Tel. 692-
777-256.

R Remonty – tanio, szybko, solidnie. 
Tel. 792-928-990.

R Usługi transportowe, przeprowadzki. 
Tanio. Tel. 693-741-977.

R POŻYCZKI dla firm będących na 
k.podatkowej, ryczałcie, KPiR na cele 
obrotowe, inwestycyjne. Dla firm nie 
wykazujących wszystkich przychodów, 
na stracie, dochód na oświadczenie, 
szybka decyzja tel. 32 253-90-23, 795-
406-305.

R Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 
514-805-783.

R Remonty łazienek w 10 dni, solidnie. 
Tel. 514-917-165.

R Hydraulika, kafelkowanie. Tel. 503-
533-118.

R Rencista, „złota rączka”, oferuje profe-
sjonalne, kompleksowe kafelkowanie ła-
zienek oraz instalacje centralnego ogrze-
wania i remonty. Tel. 32 244-40-90, 784-
699-569.

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

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

R DOM-MAT Profesjonalne remonty 
mieszkań. Tel. 507-055-024

R 10 000 rata 179 zł, tel. 32 271-06-
05.

R Gotówka dla odrzuconych przez 
Banki! Dojazd. Tel. 512-996-794,728-
874-276.

R Ale okazja! Pewna pożyczka do 
7.000 zł, bez BIK-u! Dojazd. Tel. 507-
385-478, 728-874-276.

R Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.

R Szybka gotówka, dobrze trafiłeś. Tel. 
508-964-968.

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

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

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

 

NIERUCHOMOŚCI

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

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

R Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 50 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Ruda, dwupokojowe, 38 m2, 72 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Nowy Bytom, dwupokojowe, 44 m2, 
79 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Halemba, dwupokojowe, 42 m2, 115 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

OGŁOSZENIA DROBNE
ogłoszenia

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Z głębokim smutkiem
przyjęłam wiadomość o śmierci

Ewy Piwczyk
Rodzinie i Najbliższym

składam wyrazy głębokiego współczucia

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

R Bykowina, dwupokojowe, 49 m2, 125 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

R Ruda, trzypokojowe, 82 m2, 89 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Nowy Bytom, dwupokojowe, 48 m2, 
92 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

R Bykowina – sprzedam dwupokojowe 
57 m2, 129 tys. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

R Poszukujemy mieszkań, domów, par-
cel dla zdecydowanych klientów Nieru-
chomości GABRIEL, tel. 32 242-06-09, 
691-523-055. 

R 1, 2, 3, 4 pokoje w Rudzie Śl. i Za-
brzu na WWW.LOKATOR.NIERU-
CHOMOSCI.PL

R Dwupokojowe, Bykowina 31m2, 65 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Dwupokojowe Niedurnego 48m2, 91 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Wirek– sprzedam trzypokojowe 55 
m2, 139 tys. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

R Dwupokojowe Nowy Bytom 44 m2, 
79 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

R Jednopokojowe, Wirek 30 m2, 63 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Dwupokojowe, Latki. 51m2, 113 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Jednopokojowe Kochłowice 38 m2 
65 tys., tel. 793-396-040.

R Sprzedam M-3 Ruda 1, 39 m2, kamie-
nica, 65 tys. Tel. 600-445-053.

R Jednopokojowe Godula 38 m2 63 
tys., LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Dwupokojowe, Skowronków 51 m2, 
124 tys., LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Trzypokojowe, Wirek 56 m2, 126 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Kawalerka, Ruda, 67 tys. Tel. 602-
450-869.

R Dwupokojowe, Katowicka 49 m2, 95 
tys. LOKATOR tel. 793-396-040.

R Nowy Bytom – sprzedam dwupokojo-
we 40 m2, 105 tys. GABRIEL, tel. 607-
706-692.

R Sprzedam dom Kłodnica 100 m2 
350 tys. LOKATOR, tel. 793-396-
040.

R Trzypokojowe, Kombajnistów 60 m2, 
145 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Trzypokojowe, Szarotek, 55 m2, 149 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Trzypokojowe, Robotnicza, 60 m2. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Trzypokojowe, Wilka 61 m2, 145 tys. 
LOKATOR, tel . 793-396-040.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Pani mgr ANNY GÓRSKIEJ-BEUTH 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Rudzie Śląskiej. 

Żegnamy wspaniałego dyrektora szkoły, wieloletniego pedagoga, 
przyjaciela młodzieży, a przede wszystkim dobrego, 

życzliwego i otwartego na ludzi człowieka. 
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Serdeczne wyrazy współczucia 
córce i najbliższej rodzinie 

składają pracownicy i uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej

Pani Janinie Młynarskiej 
przewodniczącej Rady Osiedla Administracji Nr 4

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

śp. MATKI
składają 

Rada Nadzorcza,
Zarząd i pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pani Ilonie Biela
pracownicy Administracji Nr 5

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

śp. MĘŻA
składają 

Zarząd i pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

WyGRAj 
KUpON 

do AUTO CENTRUM 
BARON!!!
Dla naszych 

Czytelników mamy 

KUpON 
O WARTOŚCI 

200 zł 
do Auto Centrum Baron – 

Ruda Śląska, 
41-710 ul. Kałusa 30.

Wystarczy wysłać 
SMS-a o treści 

wiad.baron 
+ imię i nazwisko 
pod numer 71100 

(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).  
Na SMS-y czekamy 

do 14.01.2013 
do godz. 12.00.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci naszej koleżanki

śp. Anny Górskiej-Beuth
Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia 

składają 
dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych

w Rudzie Śląskiej

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Z głębokim smutkiem
przyjęłam wiadomość o śmierci

Anny Górskiej-Beuth
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Rudzie Śląskiej

Rodzinie i Najbliższym
składam wyrazy głębokiego współczucia

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska



Wiadomości Rudzkie 9.01.2013  19www.wiadomoscirudzkie.plogłoszenia

R Czteropokojowe, Gwarecka, 73m2 
145 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Kupię mieszkanie w Rudzie Śl. Tel. 
515-356-832.

R Mieszkania do wynajęcia dla 4 pa-
nów. Tel. 32-242-90-94, 697-057-255.

R Wynajmę dwupokojowe – Bielszo-
wice. Tel. 514-318-577.

R Dwupokojowe Ruda 1, wyremontowa-
ne, 119 tys. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Bykowina, Kochłowice trzypokojo-
we sprzedam. DOMLUX, tel. 660-251-
346.

R Bielszowice, Halemba dom sprze-
dam. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Dwupokojowe sprzedam – Halemba 
145 tys., Bykowina 115 tys. DOMLUX, 
tel. 660-251-346.

R Kawalerka Wirek, Bielszowice sprze-
dam. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Bujaków sprzedam działkę. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Wynajmę lokal w Kochłowicach. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Sprzedam szeregówkę Ruda. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Wynajmę dom Halemba. DOMLUX, 
tel. 664-656-994.

R Sprzedam mieszkanie 95 m2 (Biel-
szowice). tel. 502-812-791.

R Odstąpię dobrze prosperujący bar w 
Halembie obok Aquadromu. Tel. 501-
262-596.

R Do wynajęcia dwupokojowe, 
umeblowane, wyremontowane – 
Orzegów, 700 zł/m-c. Tel. 606-717-
534.

R Wynajmę kawalerkę, pow. 33 m2, lo-
kalizacja Mc Donalds Ruda Śląska, wy-
najem 650 zł. Tel. 883-401-000.

R Pilnie kupię mieszkanie do 60 m2 w 
Rudzie Śląskiej z c.o. miejskim, najlepiej 
umeblowane. Tel. 797-873-204.

NAUKA
R Chemia, matematyka, fizyka. Tel.  
503-996-523.

R NIEMIECKI u mgr. Tel. 666-253-511.

MOTORyZACjA 
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fie-
stę i inne – stan obojętny. Tel. 503-345-
968.

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

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

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

R Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.

pRACA
R Restauracja-Kawiarnia VERTIGO 
zatrudni kucharzy, kelnerów. Tel. 515-
081-174, 515-262-173.

R Konsultatntów do telefonicznej sprze-
daży. Umowa zlecenie, stałe i terminowe 
wynagrodzenie, szkolenie, wyjazdy inte-
gracyjne, możliwa umowa o pracę. Tel. 
32 440-04-56 lub 884-910-904.

R Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę pa-
znokci z doświadczeniem. Tel. 504-170-
918.

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

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

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

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

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

  
R Sprzedam Goldenki Retriever. Tel. 
509-984-011. 

MATRyMONIALNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięć-
dziesiątką, pozna panią do 45 lat, szczu-
płą. Tel. 723-317-804.

NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32

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

www.stemark.pl

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta (obok pokoju 236) wykazu 
lokalu użytkowego mieszczące-
go się w Rudzie Śląskiej w bu-
dynku przy ul. Kłodnickiej 91, 
stanowiącego własność Miasta 
Ruda Śląska, który przydzielo-
ny zostanie w trybie bezprze-
targowym na podstawie umowy 
najmu zawartej na okres do dnia 
31.12.2013 roku na rzecz do-
tychczasowego użytkownika.

SpRZEDAM – panel reklamowy LED. 
Używany, sprawny.

Wymiar 280 cm/25 cm. 
Komunikacja za pomocą bluetooth.

Cena do negocjacji. Tel. 32 248-60-97.

INFORMATOR  
MEDyCZNy

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLąSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215)  wykazu nieruchomości gruntowych  znajdują-
cych się w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Pomorskiej, która zostanie od-
dana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, ul. Łuko-
wej, która zostanie oddana w najem na czas nieoznaczony w celu korzy-
stania przez najemców z garaży murowanych, ul. Ks. Józefa Niedzieli, 
która zostanie oddana w najem z przeznaczniem pod garaż blaszany.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLąSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazu lokalu użytkowego: 

garażu nr 5

usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska, przy ul. Kędzierzyńskiej stanowiącego 
własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz jego najemców.

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLąSKA 
wykonujący zadania z zakresu 
administracji rządowej infor-
muje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta wyka-
zu nieruchomości gruntowych: 
w rejonie ul. Ks. Ludwika Tun-
kla, która zostanie oddana w 
najem, w celu korzystania przez 
użytkownika z obiektu budow-
lanego wykorzystywanego na 
cele mieszkaniowe, ul. Poli Go-
jawiczyńskiej, która zostanie 
oddana w najem w celu korzy-
stania przez użytkownika  
z  urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, ul. Katowickiej z prze-
znaczeniem pod ogródek rekre-
acyjny.
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Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 

własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  
w rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. artura Grottgera z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. artura Grottgera, 
stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1293/1193 o powierzchni 952 m2, obręb 
Bielszowice, zapisana 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. nieruchomość inwestycyjna zostanie 
sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod 
drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb 
Bielszowice, k.m. 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. Zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1293/1193 
stanowi teren 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). Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, 
w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomość pod 
zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. 
Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 152.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów 

i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta ruda 

Śląska, plac Jana Pawła ii 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 

ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 18.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium 
w kwocie 7.600,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank 
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd MiastaRuda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Artura 
Grottgera” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty 
i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia 
przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym 
do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od 
towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność 
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli 
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona 
wpłaty ceny nieruchomości z Vat pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu 
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie 
przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie 
przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. 
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 
32 244-90-56.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza iii przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-Bykowinie przy  

ul. 11 listopada z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. 
11 Listopada, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 673/40 o powierzchni 973 m², 
obręb Bykowina, karta mapy 1, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/000027920/R (zgodnie z zapisami działu III przedmiotowa 
nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – prawem przechodu). Dział IV ww. 
księgi wolny jest od wpisów, w dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 31.10.2011 r.

Pierwszy i drugi przetarg, które odbyły się dnia 10.09.2012 r. i 23.11.2012 r. zakończyły się 
wynikiem negatywnym.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbole 
planu MM1).

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów zielonych  
i cmentarza; teren nieruchomości z lekkim spadkiem w kierunku ul. 11 Listopada, o kształcie zbliżonym 
do prostokąta, niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty nielicznymi drzewami i krzewami. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 50.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg 
stawki obowiązującej w dacie nabycia.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 urzędu Miasta ruda 
Śląska, plac Jana Pawła ii 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 24.01.2013 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości podanej w pełnej treści ogłoszenia, przelewem na konto i przedłożą Komisji 
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

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

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222),              
tel. 32 244-90-56.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 

własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  
w rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. artura Grottgera z przeznaczeniem 

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

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. artura Grottgera, 
stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1294/1193 o powierzchni 942 m2, obręb 
Bielszowice, zapisana 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. nieruchomość inwestycyjna zostanie 
sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod 
drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb 
Bielszowice, k.m. 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. Zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1294/1193 
stanowi teren 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). Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, 
w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomość pod 
zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. 
Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 151.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów 

i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta ruda 

Śląska, plac Jana Pawła ii 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 

ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 14.02.2013 r. dokonają wpłaty wadium 
w kwocie 7.550,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank 
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Artura 
Grottgera” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty 
i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia 
przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym 
do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od 
towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność 
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli 
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona 
wpłaty ceny nieruchomości z Vat pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu 
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie 
przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie 
przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. 
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 
32 244-90-56.



Już po raz siódmy miłośnicy bie-
gania licznie stawili się na alejach 
Parku Śląskiego, by w sposób ak-
tywny spędzić pierwszy dzień no-
wego roku. Tegoroczna edycja Ślą-
skiego Maratonu Noworocznego 

Cyborg cieszyła się rekordową po-
pularnością – na starcie maratonu 
zjawiło się ponad 130 osób.

– Bieganie staje się coraz popu-
larniejsze, co widać na ulicach Rudy 
Śląskiej jak również innych miejsco-

Biegiem w Nowy Rok
VII Śląski Maraton Noworoczny Cyborg

wości. Start w Maratonie Nowo-
rocznym to szczególne wyzwanie – 
po wyjątkowej nocy zamiast odsy-
piać, ludzie się mobilizują i przy-
chodzą by na sportowo powitać No-
wy Rok wśród osób kochających 
bieganie – tłumaczy August Jaku-
bik, rudzki ultramaratończyk. – Te-
goroczna frekwencja mile zaskoczy-
ła organizatorów, wpływ na nią 
miała moja rola jako współorgani-
zatora – dodał.

August Jakubik w noworocznym 
maratonie pobiegł po raz trzeci. Tym 
razem jednak dystans, który poko-
nał, był krótszy. 

– Tegoroczny maraton organizo-
wałem przy współpracy z MOSiR-em 
Ruda Śląska oraz Parkiem Śląskim 
w Chorzowie. Dwie poprzednie edy-
cje wygrałem, więc nie mogłem sobie 
odmówić przebiegnięcia części trasy, 

Wiadomości Rudzkie 9.01.2013  21www.wiadomoscirudzkie.plSpoRt

na więcej nie pozwalały mi obowiąz-
ki organizatora. Decyzja była wła-
ściwa bo wszyscy wyjeżdżali z Cho-
rzowa zadowoleni, a na starcie mie-
liśmy gości z Austrii, Czech,  
Serbii i całej Polski – opowiada Ja-
kubik.

Godnie zastąpili Augusta Jakubi-
ka jego klubowi koledzy. To oni ode-
grali główne role w tegorocznym 
maratonie. Jako pierwszy dystans 42 
kilometrów 195 metrów pokonał 
Adam Jagieła. Przebiegnięcie trasy 
zajęło mu 2:52:05. Drugi linię mety 
z czasem 2:59:50 przekroczył Prze-
mysław Basa. Rudę Śląską reprezen-
towali również: Marian Górski (22 
miejsce), Aneta Rajda (69 miejsce – 
pokonała trzy okrążenia liczące w su-
mie 19 km 080 m) i Tomasz Kulpok 
(95 miejsce – pokonał dwa okrąże-
nia liczące w sumie 13 km 300 m).

Każdy miłośnik roweru będzie 
miał okazję do tego, by wesprzeć 
zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w aktywny sposób. 
W niedzielę 13 stycznia z placu Ja-
na Pawła II ruszy II Śląska Świą-
teczna Masa Krytyczna. Wśród 
barwnego peletonu rowerzystów 
znajdzie się dwóch wolontariuszy 
ze skarbonkami WOŚP, dzięki cze-
mu podczas jazdy każdy rowerzy-
sta będzie mógł podarować dowol-
ny datek na ratowanie życia dzieci 
i godną opiekę medyczną senio-
rów.

To już druga edycja Śląskiej 
Świątecznej Masy Krytycznej orga-
nizowana w ramach Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Impreza 
w zeszłym roku cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród rowerzy-
stów oraz kolarzy nie tylko z regio-
nu, ale także z innych zakątków Pol-
ski. Pomimo długiej trasy i niecie-
kawej pogody, ubiegłoroczną trasę 
pokonało około 250 sympatyków 
dwóch kółek, którzy razem wyru-
szyli na śląskie drogi, aby zmieniać 
mentalność użytkowników dróg – 
tak rowerzystów jak i kierowców, 

Zakręćmy kołami z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy

II Śląska Świąteczna Masa Krytyczna

by wszystkim jeździło się bezpiecz-
niej.

– Tegoroczna trasa liczy 29 km. 
Nie jest ona trudna. Każdy będzie 
w stanie ją przejechać, ponieważ 
tempo jazdy to 13-15 km/h. Nad bez-
pieczeństwem uczestników będą czu-
wać mundurowi z Komendy Miejskiej 
Policji w Rudzie Śląskiej oraz Straży 
Miejskiej. Ratownicy medyczni z TKK 
PTTK Tigris będą czuwali nad ewen-
tualnymi problemami w razie zmę-
czenia organizmu. Za uczestnikami 
pojadą auta, które w razie potrzeby 
zabiorą rowery oraz osoby, które nie 
dadzą rady kondycyjnie. Za linią me-
ty na uczestników będzie czekała gro-
chówka oraz ciepła herbata – mówi 
Tadeusz Domżalski, współorganiza-

Zapasy

ZKS Slavia 
Klubowym 
Mistrzem 
Polski 2012 
w stylu wolnym

Z początkiem roku 2013 Polski 
Związek Zapaśniczy ogłosił wyniki 
klasyfikacji za rok 2012. Wyniki te 
okazały się bardzo pomyślne dla ZKS
-u Slavia Ruda Śląska, który już w ze-
szłym roku został mistrzem Polski w za-
pasach w stylu wolnym. Zdobył wów-
czas łącznie 913 punktów i wyprzedził 
AKS Białogard zaledwie o cztery 
punkty.

W roku 2012 rudzki klub powtórzył 
wynik osiągnięty rok wcześniej i po-
nownie został najlepszym klubem w Pol-
sce, jednak tym razem przewaga nad 
drugim w tabeli AKS-em Białogard 
wyniosła aż 227 punktów. 

Punktacja ta jest obrazem domina-
cji ekipy z Rudy Śląskiej na polskich 
matach nad wszystkimi 113 klubami 
sklasyfikowanymi w 2012 roku. Sla-
via w klasyfikacji w zapasach kobiet 
uplasowała się na 13 miejscu w kraju, 
natomiast za ciekawostkę można 
uznać fakt, że w stylu klasycznym 
rudzcy „wolniacy” zajęli 23 miejsce 
w kraju, a w województwie miejsce 
drugie, ustępując jedynie Raciborskiej 
Unii.

Podsumowanie dało działaczom 
Slavii wiele powodów do zadowole-
nia i nie było to spowodowane tylko 
wynikami rankingu klubów. Wielką 
niespodzianką była klasyfikacja naj-
lepszego zawodnika, w której na 
pierwszych dwóch pozycjach uplaso-
wali się zawodnicy ZKS Slavia. Dru-
gie miejsce zajął Adrian Hajduk, a zwy-
ciężył Kamil Wojciechowski i tym sa-
mym został najlepszym w Polsce za-
wodnikiem w zapasach w stylu wol-
nym w roku 2012.

REKLAMA

tor przedsięwzięcia. – Warto wziąć 
udział w II Śląskiej Świątecznej Ma-
sie Krytycznej dla zdrowia, aby poka-
zać, że bycie odblaskowym to nie 
„obciach”. To też dobra okazja do 
tego, by zaangażować się 
czynnie w XXI finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy – dodaje.

Reprezentacja Śląskiej Świątecz-
nej Masy Krytycznej wieczorem  
13 stycznia będzie brała udział w fi-
nale wojewódzkim w Rybniku. Za 
pomocą ich mięśni napędzane będzie 
finałowe serce WOŚP.

A zatem do zobaczenia w niedzielę 
13 stycznia o godzinie 12.00 na placu 
Jana Pawła II. Pojedźmy na koniec 
świata i jeden kilometr dalej z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy!

 Od lewej August Jakubik, Przemysław Basa, Adam Jagieła, Artur Roczkowski i Stani-
sław Orlicki.  Foto: Arch
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Porażka mimo ambitnej walki
Futsal – ekstraklasa

Pomimo roszad w kadrze (zespół 
opuścili Jacek Hewlik i Michał Sło-
nina, a za kartki pauzowali Szymon 
Łuszczek i Ariel Piasecki) lepszego 
początku meczu z liderem – Pogonią 
‘04 Szczecin – rudzianie nie mogli 
sobie wymarzyć. Już w trzeciej mi-
nucie spotkania Mateusz Krzymiń-
ski dobił strzał swojego klubowego 
kolegi, dając tym samym jedno-
bramkowe prowadzenie Gwieździe. 
Taki stan rzeczy utrzymywał się sto-
sunkowo długo. Przyjezdni próbo-
wali zaskoczyć Rafała Krzyśkę 
strzałami z dystansu, ale nie przyno-
siło to efektów. Sytuacja uległa 
zmianie w 15 minucie, kiedy to 
optyczną przewagę udało zamienić 
się szczecinianom na bramkę. Poda-
nie Douglasa wykończył strzałem 
Marcin Mikołajewicz, doprowadza-
jąc do wyrównania. Kilka sekund 

później do siatki mógł trafić Krzysz-
tof Piskorz, ale piłka przeleciała tuż 
obok słupka. Groźni byli w dalszym 
ciągu przyjezdni, po uderzeniu Artu-
ra Jurczaka lecącą wprost pod po-
przeczkę rudzkiej bramki piłkę gło-
wą wybił Adrian Zabłocki. 59 se-
kund przed końcem pierwszej poło-
wy goście, po trójkowej akcji zakoń-
czonej strzałem Michała Kubika, 
objęli jednobramkowe prowadzenie. 
Taki stan rzeczy utrzymał się do 
przerwy. 

W 24 minucie przed wyśmienitą 
okazją stanął Mateusz Krzymiński, 
który znalazł się w sytuacji sam na 
sam z bramkarzem gości. Dobrą in-
terwencją popisał się golkiper Pogo-
ni. Bardziej skuteczni w tym spotka-
niu byli szczecinianie – udowodnili 
to w 34 minucie strzelając trzeciego 
gola – silnym uderzeniem tuż przy 

Mimo ambitnej walki rudzianie musieli uznać wyższość zawodników ze Szczecina.

Noworoczne rugby 
Rugby

Ustaloną od lat tradycją rugbistów i rugbi-
stek IGLOO RUGBY CLUB Ruda Śląska jest 
spotkanie w pierwszy dzień nowego roku, by 
życzyć sobie pomyślności na nowy czas 
i przede wszystkim pograć w rugby.

Nie inaczej było 1 stycznia 2013 r. Dopisała 
pogoda i frekwencja. Do Rudy Śląskiej zawita-
li rugbiści Czarnych z Bytomia i dzięki temu 
orzegowska „Burloch Arena” była miejscem 
pierwszego w tym roku treningu i sparingowe-
go meczu rugby w naszym mieście i na Gór-
nym Śląsku.

XX Plebiscyt ,,Wiadomości Rudzkich” na Sportowca i Trenera Roku 

„Wiadomości Rudzkie” po raz 
XX organizują Plebiscyt na Naj-
lepszego Sportowca i Trenera Ro-
ku 2012 oraz Najpopularniejszego 
Sportowca Roku 2012. Swoje kan-
dydatury dostarczyli nam już pre-
zesi rudzkich klubów. Postanowi-
liśmy jednak rozszerzyć nasz kon-
kurs o dodatkowe kategorie. Wy-
chodzimy naprzeciw oczekiwa-

niom naszych Czytelników oraz 
samych sportowców. Chcemy wy-
różnić i docenić również tych, któ-
rzy zawodowo nie są związani ze 
sportem, niemniej jednak podpo-
rządkowują mu znaczną część 
swojego życia. Dlatego wprowa-
dzamy do naszego plebiscytu do-
datkowe, nowe kategorie: sporto-
wiec-amator, sportowiec JUNIOR 

Kalendarzyk kibica

Koszykówka – III liga: 
9 stycznia, środa, godz. 18.30, Pogoń Ruda Śląska – MCKS Czeladź

Tenis stołowy – II liga:
11 stycznia, piątek, godz. 18.30, UKS Wolej – AKS Mikołów
11 stycznia, piątek, godz. 18.00 UKS Halembianka – ULKTS Pszczyna

Siatkówka – III liga kobiet:
12 stycznia, sobota, MOSiR Łaziska Górne – KPKS Halemba

Futsal – ekstraklasa:
13 stycznia, niedziela, Gatta Active Zduńska Wola – Gwiazda Ruda Śl.

Pozostałe wyniki: tenis stołowy UKS Dalachów  
– UKS Halembianka 6:4 LITS Anders Jedność Żywiec – UKS Wolej 6:4

REKLAMA

słupku pokonał Rafała Krzyśkę 
Marcin Mikołajewicz. Po stracie te-
go gola Rafał Krzyśka przyjął rolę 
lotnego bramkarza. Rudzianie nie 
zdołali jednak stworzyć większego 
zagrożenia pod bramką rywali 
i mecz zakończył się przegraną 1:3.

Mimo porażki z postawy futsali-
stów Gwiazdy można być zadowo-
lonym. – Zarówno mecz, który roze-
graliśmy w Krakowie jak i ten dzi-
siejszy pokazały, że nawet jeżeli je-
steśmy słabi piłkarsko, to nadal mo-
żemy dużo nadrobić walką i ambicją. 
W tamtej rundzie w wielu meczach 
tego zabrakło – mówił po spotkaniu 
trener Rafał Krzyśka – Dzisiaj za-
brakło w naszym zespole doświad-
czenia, ale chłopcy zagrali najlepiej 
jak potrafią. W drużynie zaszło kilka 
zmian, ale ci, którzy zostali, oddadzą 
za ten klub wszystko– dodał.

Gwiazda Ruda Śląska 
 – Pogoń ‘04 Szczecin 1:3 (1:2)
Gwiazda Ruda Śląska: Rafał 

Krzyśka, Daniel Mężyk - Marek Bu-
gański, Wojciech Działach, Adam 

Jonczyk, Paweł Martyn, Wojciech 
Pawlak, Mateusz Krzymiński, Ad-
rian Zabłocki, Bartosz Siadul, Pa-
tryk Guzowski, Krzysztof Piskorz. 

Trener: Rafał Krzyśka 

(do lat 10), nauczyciel wychowa-
nia fizycznego. Zwracamy się za-
tem do klubów zrzeszających naj-
młodszych rudzkich sportowców, 
uczniów rudzkich szkół oraz 
mieszkańców Rudy Śląskiej 
z prośbą o przesyłanie propozycji 
kandydatur na piśmie wraz z krót-
ką charakterystyką i co najważ-
niejsze – zdjęciem nominowanego 

zawodnika bądź sportowca-ama-
tora – na adres redakcji lub pocztą 
elektroniczną na jeden z adresów: 
sandra.hajduk@wiadomoscirudz-
kie.pl lub redakcja@wiadomosci-
rudzkie.pl. Zgłoszenia można tak-
że dostarczać osobiście do redak-
cji.

Do 11 stycznia czekamy na 
ostatnie propozycje we wszyst-

kich kategoriach. Kandydatury 
zostaną sprawdzone przez spe-
cjalnie powołaną komisję składa-
jącą się z: przedstawiciela naszej 
Redakcji, przewodniczącego Ko-
misji Sportu, przedstawiciela 
Wydziału Kultury i Kultury Fi-
zycznej oraz przedstawiciela 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji.

Foto: arch.



Siatkówka kobiet – III liga

Pierwszy punkt zdobyły rudzian-
ki i to one stopniowo budowały 
przez pierwszy set swoją przewa-
gę, by ostatecznie wygrać go 
25:17.

W drugim secie, chociaż pierw-
szy punkt zdobyły przyjezdne,  
to z każdą zagrywką rosła przewaga 
rudzianek. Zabrzanki miały duże 
problemy z obroną silnych ataków 
Agnieszki Goniwiechy. Asami ser-
wisowymi zaskoczyły je Martyna 
Adamska, Joanna Komorek i Anna 
Popow. Ten set zakończył się rezul-
tatem 25:10.

Trzeci set zaczął się od małej 
przewagi przyjezdnych. Szybko 
jednak siatkarki KPKS-u wyrów-
nały, a chwilę później wyszły na 

prowadzenie. W tym secie rudzian-
ki popełniły kilka drobnych błę-
dów. Mimo tego pewnie wygrały 
one trzeci set 25:19, odnosząc tym 
samym zwycięstwo w całym spo-
tkaniu 3:0.

W bloku dobrze pracowały Anna 
Popow i Daria Włoka. Ta druga 
w drugim secie dała dobrą serię za-
grywek. Dobrze spisały się również 
najmłodsze zawodniczki, które za-
prezentowały się w tym spotkaniu.

– Dzisiejszy występ, pomimo tak 
długiej przerwy świątecznej, może-
my zaliczyć do udanych. W składzie 
zabrakło prawoskrzydłowej, która 
jest najlepszą zawodniczką w dru-
żynie. Natomiast młode zawodnicz-
ki, które dostały swoje szanse na 

Łatwe zwycięstwo
zaprezentowanie się i zastąpiły 
osoby z podstawowej szóstki, bar-
dzo dobrze dały sobie radę. To spo-
tkanie można jak najbardziej oce-
nić pozytywnie – mówiła po meczu 
Agnieszka Goniwiecha, kapitan 
drużyny.

KPKS Halemba 
– UKS Spartakus Zabrze 
3:0 (25:17, 25:10, 25:19)

Skład: Anna Popow, Agnieszka 
Goniwiecha, Joanna Furczyk, 
Joanna Komorek, Daria Włoka, 
Martyna Dragan, Martyna 
Adamska, Marzena Patryarcha,  
Agata Mańka

Libero: Patrycja Bożko
Trener: Marzena Patryarcha Siatkarki KPKS-u Halemba do zwycięstwa potrzebowały tylko trzech setów.
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Z każdym setem postęp

Turniej Młodziczek – etap IV grupa 54

W pierwszym spotkaniu rozgry-
wanym tego dnia rudzianki zmie-
rzyły się z MUKS-em Michałko-

Zawodniczki GKS-u Wawel Wirek z meczu na mecz radzą sobie coraz lepiej.

REKLAMA

Bez większych problemów siatkarki KPKS-u Halemba pokonały swoje sąsiadki z Zabrza. Pomimo problemów kadrowych, do zwycięstwa potrzebowały trzech setów.

Chociaż młodziczki GKS-u Wawel Wirek przegrały obydwa spotkania rozgrywane w ramach IV etapu Turnieju Młodziczek, to nie mają się czego wstydzić. Dzielnie walczyły one 
z bardziej doświadczonymi rywalkami, a w ich grze widać było postępy.

wice. Początek pierwszego seta 
był wyrównany. Dopiero w koń-
cówce szalę zwycięstwa na swoją 

korzyść przechyliły rudzianki, wy-
grywając 25:22. W drugim secie 
inicjatywę przejęły przyjezdne, 
które ostatecznie wygrały 17:25. O 
wszystkim zdecydował trzeci set, a 
w nim minimalnie lepsze okazały 
się być bardziej doświadczone ry-
walki (14:16) i to one wygrały spo-
tkanie.

W drugim meczu turnieju  
MUKS Michałkowice zmierzył się  
z MKS-em Czechowice-Dziedzi-
ce. W tym wyrównanym spotkaniu 
lepsze okazały się być siatkarki  
z Czechowic-Dziedzic, które wy-
grały 1:2 (25:16, 20:25, 14:16).

W trzecim spotkaniu rudzianki 
podejmowały MKS Czechowice-
Dziedzice. Od początku pierwsze-
go seta przewagę, sięgającą chwi-

lami pięciu punktów, miały przy-
jezdne. Chociaż w końcówce siat-
karki GKS-u Wawel Wirek odrobi-
ły straty, to więcej zimnej krwi za-
chowały rywalki, wygrywając tę 
potyczkę 26:24. Drugi set był wy-
równany, zaś jego końcówka przy-
jęła dramatyczny wymiar. Walka 
toczyła się punkt za punkt kolejno 
na korzyść jednej bądź drugiej 
strony. Dwupunktową przewagę 
udało się osiągnąć w końcu przy-
jezdnym, które dzięki wynikowi 
30:28 wygrały to spotkanie 2:0.

– Jestem bardzo zadowolony 
z postawy moich zawodniczek. 
Zdarzało się w poprzednich spo-
tkaniach, że dziewczyny przesta-
wały grać – w wyniku swoich błę-
dów były sparaliżowane. Dzisiaj 

wyglądało to inaczej. W pierwszym 
meczu było nawet jeszcze lepiej niż 
w drugim. Uniknęliśmy przestojów, 
które w poprzednich spotkaniach 
bardzo komplikowały nam grę. 
Dziewczyny okrzepły, z meczu na 
mecz nabierają doświadczenia 
i w związku z tym jakość gry się po-
prawia. Jest większa pewność ude-
rzenia w ataku. Brakuje nam jesz-
cze gry w polu i dokładnego dogry-
wania, a brak rozgrywającej jest 
naszym najsłabszym punktem – 
mówił po spotkaniu trener rudzia-
nek, Andrzej Zaczek.

GKS Wawel Wirek: J. Jan-
kowska, N. Bednarek, K. Chmur-
czyk, K. Franke, K. Prus, W. 
Prus, W. Nowrotek, O. Guzy.

Trener: A. Zaczek.

Dla naszych Czytelników 
mamy 15 podwójnych 
wejściówek na lodowisko 
mieszczące się w Śląskim 
Rancho – Zabrze,   
ul. Webera 18. 
Wystarczy wysłać SMS-a  
o treści wiad.rancho.
lod+imię i nazwisko pod 
numer 71100 (koszt SMS-a 
to 1 zł + 23% VAT).  
Na SMS-y czekamy do 
14.01. do godziny 12.00.

Wygraj podwójne 
zaproszenie 
na lodowisko!!!
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