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Dziś zadaniowy, a jutro obywatelski!
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NOWOŚĆ: 
ślub w plenerze!

Idea budżetu obywatelskiego jest 
bardzo prosta. To mieszkańcy po-
szczególnych dzielnic miasta, a nie 
urzędnicy, decydują o tym na jakie 
zadania i cele wydać część pieniędzy 
przeznaczonych na inwestycje.  
W Dąbrowie Górniczej władze mia-
sta na potrzeby budżetu obywatel-
skiego zarezerwowały ok. 5 mln zło-
tych. Pieniądze te mają być wydane 
na realizację zadań z zakresu gospo-
darki komunalnej. Których? O tym 
już zdecydują mieszkańcy Dąbrowy 
Górniczej w specjalnym głosowa-
niu. 

Do miast wprowadzających bu-
dżet obywatelski ma również dołą-
czyć Ruda Śląska. – Bardzo mi się 
podoba idea budżetu obywatelskie-
go. To przecież mieszkańcy poszcze-
gólnych dzielnic wiedzą najlepiej, co 
w pierwszej kolejności zrobić w ich 
dzielnicy – podkreśla prezydent Gra-
żyna Dziedzic. – Więcej władzy  
w tym zakresie oznacza również wię-
cej odpowiedzialności. Wprowadze-
nie budżetu obywatelskiego to dobry 
krok w kierunku zwiększenia udziału 
mieszkańców we współrządzeniu  
i współdecydowaniu o ważnych dla 

miasta sprawach – dodaje.  Na razie 
jeszcze za wcześnie mówić o szcze-
gółach. Te władze miasta obiecują 
przekazać podczas wiosennych spo-
tkań prezydent Grażyny Dziedzic  
z mieszkańcami.

– Teraz koncentrujemy się na re-
alizacji pierwszego w historii miasta 
budżetu zadaniowego – informuje 
Grażyna Dziedzic. Co się kryje za 
tym stwierdzeniem? Otóż budżet 
miasta w tradycyjnej formie to zbiór 
działów, rozdziałów oraz paragrafów, 
który z pewnością nie jest czytelny 
dla zwykłego mieszkańca, a często 
nawet dla radnych. Co prawda po 
lekturze takiego dokumentu można 
mniej więcej wywnioskować, na ja-
kie dziedziny zostaną przeznaczone 
środki, ale wiąże się to często z prze-
bijaniem się przez gąszcz rozmaitych 
tabel. I właśnie m.in. większej czy-
telności i przejrzystości ma służyć 
wdrożenie budżetu zadaniowego.  

Budżet zadaniowy Rudy Śląskiej 
na 2013 r. składa się z  12 zadań, któ-
re określone zostały jeszcze w ubie-
głym roku. – Są to głównie dziedziny 
takie jak edukacja, transport i komu-
nikacja, ochrona zdrowia, bezpie-
czeństwo i porządek publiczny.  

W tradycyjnym budżecie środki na 
realizację tychże zadań znajdują się 
w 33 różnych działach i rozdziałach. 
Teraz wystarczy jedno spojrzenie  
i osoba analizująca budżet wie, jakie 
środki przeznaczone są na realizację 
zadania i co ważne, w jakim celu po-
noszone są te wydatki – wyjaśnia 
Ewa Guziel, skarbnik miasta. Naj-
więcej pieniędzy Ruda Śląska wyda-
je na edukację (38 procent), oraz na 
ochronę zdrowia, zabezpieczenie 
społeczne i ochronę rodziny (18 pro-
cent). 

Każde z 12 zadań podzielone zo-
stało na podzadania, do których 
przypisana została dokładna kwota 
oraz co istotne, cel jaki ma zostać 
osiągnięty poprzez wydatkowanie 
zarezerwowanych środków. Np. wy-
datkowanie środków na straż miej-
ską ma zapewnić bezpieczeństwo  
i przestrzeganie prawa  w mieście. 
Każdy z celów zapisanych w budże-
cie zadaniowym poprzez cały rok 
budżetowy podlegać będzie ocenie. 
W kwietniu przeprowadzony zosta-
nie pierwszy monitoring realizacji 
budżetu zadaniowego, kolejne za-
planowane zostały na lipiec i paź-
dziernik. TK

W Dąbrowie Górniczej i Chorzowie już mają, a w Katowicach i Świętochłowicach zamierzają wprowadzić go w przyszłym roku. Chodzi  
o budżet obywatelski, który powoli zaczyna „zdobywać” polskie samorządy. Czy w Rudzie Śląskiej również znajdzie dla siebie miejsce? Oka-
zuje się, że tak! Prezydent Grażyna Dziedzic obiecuje, że już w przyszłym roku w budżecie miasta pojawi się pula pieniędzy, o wydaniu której 
będą decydować mieszkańcy poszczególnych dzielnic. – Na razie koncentrujemy się na sprawnym realizowaniu tegorocznego budżetu, który 
po raz pierwszy w historii naszego miasta ma charakter zadaniowy, ale równolegle przygotowujemy się do kolejnej rewolucji budżetowej – 
podkreśla prezydent Rudy Śląskiej.
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Oryginalne urodziny
Dozór policyjny to wyjątko-

wy prezent urodzinowo-wa-
lentynkowy, jaki dostał od 
prokuratora 44-letni mieszka-
niec miasta. Wszystko zaczęło 
się 11 lutego, kiedy to halemb-
scy policjanci przybyli na 
miejsce kolizji dwóch samo-
chodów i wyczuli u jednego 
z uczestników alkohol. Oka-
zało się, że mężczyzna ma 
3,42 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Co wię-
cej, przedstawione przez niego 
dokumenty były wątpliwe, 
a prawo jazdy nieaktualne. 
Następnego dnia mężczyzna 
również poruszał się pojazdem 
pod wpływem alkoholu, przez 
co został zatrzymany przez 
policjantów. Gdy wytrzeźwiał, 
usłyszał zarzuty i otrzymał 
niecodzienny „prezent”.

Cel: torebka
Na początku lutego obiektem 
złodziejskich ataków często 
były kobiece torebki. Schemat 
działania zawsze był ten sam: 
młody mężczyzna szybko 
podbiegał do starszej kobiety, 
wyrywał jej torebkę i uciekał. 
W końcu śledczy ustalili, że 
sprawcy to dwaj 16-letni ru-
dzianie. Policjanci udowodnili 
im cztery czyny, z których 
dwa popełnili wspólnie. O dal-
szym losie nastolatków zade-
cyduje Sąd.

Kradzież węgla
Trzej mieszkańcy Rudy 

Śląskiej próbowali ukraść 
około 450 kg miału węglowe-
go. Docelowo planowali przy-
właszczyć sobie dziewięć 
worków miału węglowego 
z usypu z wagonu pociągu. 
W planach przeszkodzili im 
SOK-iści z Gliwic. 

Statystyki
Urodzenia  – 34 
Zgony  – 31 
Małżeństwa  – 10  
Rozwody  – 2

TEMAT TYGODNIA

Ferie w pełni

– Jak co roku placówki oświatowe 
i kulturalne oraz organizacje poza-
rządowe stanęły na wysokości zada-
nia i przygotowały bogatą ofertę 
atrakcji na ferie zimowe – mówi wi-

Ferie już prawie za nami. Zostało jeszcze kilka dni odpoczynku i zimowej zabawy, a w tym roku było w czym wybierać. Spró-
bujmy jednak podsumować dotychczasowe atrakcje.

ceprezydent miasta Anna Krzystecz-
ko.

Wiele z instytucji zaopiekowało się 
dziećmi i zorganizowało im wolny 
czas. Miejska Biblioteka Publiczna 

zaproponowała zajęcia świetlicowe 
z różnego rodzaju grami, zabawami 
i zajęciami plastycznymi, które cie-
szyły się dużym powodzeniem. W ha-
lembskiej filii odbyły się ciekawe spo-
tkania z lekarzem, strażakiem i straż-
nikami miejskimi. Dzieci, który spę-
dzają ferie z Miejskim Centrum Kul-
tury także nie mają czasu na nudę – 
odwiedziły fabrykę cukierków, jeździ-
ły na wycieczki, oraz rywalizowały 
w licznych konkursach i turniejach.

– Przyszliśmy, bo nudno nam 
w domu. Program jest fajny i bardzo 
się nam podoba – opowiadają uczest-
nicy zajęć zorganizowanych przez 
MCK. 

Dla aktywnych również nie zabra-
kło atrakcji. Lodowiska i ślizgawki 
kusiły promocyjnymi cenami, żeby 
każdy mógł wkręcić się w lodowy 
wir szaleństwa. Fani wodnych kąpie-
li chętnie korzystali z miejskich ba-
senów. Atrakcje zapewnił również 
Aquadrom, aby w przerwie od nauki, 
każdy mógł odpocząć i pobawić się.

Ci, którzy mają zacięcie aktor-
skie i kochają scenę, mogą zebrać 

nowe doświadczenia podczas 
wciąż trwających warsztatów arty-
stycznych.

– Cieszymy się, że jest pozytywny 
odbiór naszych warsztatów, nie na-
rzekamy na brak chętnych. Jaki cel 
przyświeca tym zajęciom? Chcemy 
sprawić, by uczestnicy otworzyli 
się i poczuli akceptację. Są to 
„świeżaki”, które nie miały wcze-
śniej styczności ze sceną – tłuma-
czy Marlena Hermanowicz, prowa-
dząca warsztaty.

Podczas gdy jedni odpoczywają, 
drudzy pracują czuwając nad bez-
pieczeństwem. Funkcjonariusze 
straży miejskiej w ramach akcji 
„Bezpieczne Ferie” przeprowadzili 
spotkania edukacyjne z dziećmi. 
Pracownicy sanepidu również orga-
nizowali spotkania profilaktyczne 
dla dzieci, które dotyczyły zdrowia 
i bezpieczeństwa. W okresie ferii 
rudzcy policjanci czuwają nad bez-
pieczeństwem podróży, kontrolując 
stan techniczny autobusów i trzeź-
wość kierowców przewożących 
dzieci.

Mateusz Szołtysek: – Podczas ferii roznoszę 
bezpłatne gazety. Codziennie rozdaję je ludziom na 
ulicy. W wolnych chwilach nadrabiam zaległości 
w oglądaniu piłki nożnej i wrestlingu.

Klaudia Nowok: – Ferie spędzam jak większość 
młodzieży, czyli w domu. W tym roku nigdzie nie wy-
jeżdżam i nie korzystam z propozycji, które przygo-
towało miasto. Spotykam się z przyjaciółmi. Zazwy-
czaj gdzieś wychodzimy – albo na pizzę, albo idzie-
my lepić bałwana. 

Jak spędzasz tegoroczne ferie?

Sandra Rangol: – Tegoroczne ferie spędzam 
w domu. Przeważnie bawię się z bratem lub wycho-
dzę na podwórko z koleżankami. Korzystam z sezo-
nowych atrakcji miejskich i chodzę na lodowisko, bo 
bardzo lubię jeździć na łyżwach. Dlatego też wolała-
bym, żeby było bardziej mroźno, bo wtedy lepiej się 
jeździ. 

Mateusz Rupik: – W trakcie ferii dorabiam so-
bie roznosząc oferty reklamowe. Po pracy korzy-
stam z wolnego czasu i odpoczywam. Dodatkowo 
też spotykam się ze swoimi znajomymi. Wieczorami 
wychodzimy razem np. do knajpy. Gdy spędzam 
czas sam, to słucham różnych audycji radiowych 
lub czytam ciekawą książkę. 

Zdaniem mieszkańców

Agnieszka Pach – agnieszka.pach@wiadomoscirudzkie.pl

M-8

Dzieci podczas wyjścia na seans do kina „Patria”. Foto: AP
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Mogą uszkodzić zawieszenie a nawet spowodować oderwanie koła – dziury w drogach, bo o nich mowa, wraz z roztopami śniegu pojawiają się niczym 
grzyby po deszczu, skutecznie niszcząc przyjemność z jazdy wielu kierowcom. O załatanie dziur apelował na ostatniej sesji Rady Miasta radny Dariusz Poty-
rała. Postanowiliśmy sprawdzić, jak ta sprawa wygląda w Rudzie Śląskiej.

Uwaga dziura!

 – Ja sobie zdaję sprawę z tego, 
że to jest kwestia uwarunkowana 
sprawami technicznymi, ale mam 

prośbę. Mamy teraz odwilż. Być 
może za chwilę znowu spadnie 
śnieg, ale dobrze byłoby, gdyby do 

tego czasu jakieś auto służb miej-
skich przejechało przez miasto  
i sprawdziło stan dróg. Na drogach, 

REKLAMA

Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

Drogowcy mają pełne ręce roboty. Foto: SH

jak zwykle po zimie, pełno jest dziur. 
Wiem, że będziemy czekać aż zima 
się skończy, żeby całkowicie te dziu-
ry połatać, ale niektóre z nich już są 
tak głębokie, że nie powinniśmy 
czekać aż ktoś urwie koło. Jeżeli 
można i warunki ku temu będą 
sprzyjać, to załatajmy te dziury 
gdzie się da, bo jak było dużo śnie-
gu, tak teraz jest dużo dziur – mó-
wił w trakcie styczniowej sesji Ra-
dy Miasta Dariusz Potyrała.

Podobnego zdania są także 
mieszkańcy. – Zawsze po zimie jest 
pełno dziur. Jak się jedzie na Ha-
lembę, to dziury są tak wielkie, że 
samochód można uszkodzić – opo-
wiada pan Marek, kierowca z 12-
letnim stażem.

Niezależnie od temperatury służ-
by miasta dokonują przeglądu dróg. 
To głównie stąd czerpane są infor-
macje o ich stanie. Niejednokrotnie 
także interweniują w tej sprawie 
mieszkańcy miasta. Swoje uwagi 
zgłasza także Policja i Straż Miej-
ska. Urząd Miasta przekazuje te in-
formacje do firmy, która wygrała 

przetarg na tego typu usługi. W jej 
gestii leży naprawa bądź zabezpie-
czenie ubytku.

– Drogi remontowane są w ra-
mach remontów bieżących i jak sa-
ma nazwa wskazuje, według bieżą-
cych potrzeb. W warunkach zimo-
wych ubytki w nawierzchniach dróg 
uzupełnia się masą bitumiczną wbu-
dowywaną na zimno lub z tak zwa-
nego recyklera, co w zależności od 
potrzeb i aktualnie panujących wa-
runków atmosferycznych, pozwala 
na docelową naprawę ubytku lub je-
go doraźne zabezpieczenie do czasu 
docelowej naprawy – tłumaczy Bar-
bara Mikołajek-Wałach, naczelnik 
Wydziału Dróg i Mostów Urzędu 
Miasta w Rudzie Śląskiej. – Po 
ustąpieniu zimowych warunków at-
mosferycznych zostanie przeprowa-
dzony przegląd stanu technicznego 
na terenie miasta i zostaną wyzna-
czone odcinki jezdni do remontu bie-
żącego, w pierwszej kolejności ce-
lem usunięcia nierówności powsta-
łych w wyniku niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych – dodaje.



Droższy bilet Kompleksowo z jedną kartą

Od 1 marca wydamy więcej na 
bilety KZK GOP. Chęć podniesie-
nia standardu oraz wzrost cen pali-
wa i energii stały się przyczyną ko-
lejnej podwyżki.

Nowe opłaty zakładają około 8 
proc. wzrost cen. Z tego tytułu za 
najtańszy bilet jednorazowy zapła-
cimy 3,20 zł, czyli o 20 gr więcej 
niż dotychczas. Podobnie w przy-
padku 30 min przejazdu – od no-
wego miesiąca będzie on nas kosz-
tować 3,80 zł. Najwięcej dopłaci-
my do biletów na największą odle-
głość. Po zmianie cennika koszt 
godzinnego przejazdu będzie rów-
ny 4,80 zł.

Podobny wzrost płatności doty-
czy biletów miesięcznych. Jeśli 
wybierzemy wariant autobus lub 
tramwaj, zapłacimy odpowiednio 

110 zł lub 134 zł, w zależności od 
tego, na terenie ilu gmin będziemy 
podróżować. Gdy zdecydujemy się 
na oba środki transportu, bilet bę-
dzie nas kosztować 126 zł na terenie 

Bilet stanowi 40% całkowitej opłaty za przejazd. Foto: AP

WOKÓŁ NAS

gminy lub 150 zł dla całej sieci.
W przeciągu roku, to już druga 

podwyżka cen. Przedstawiciele 
KZK GOP mówią, że jest to nie-
uniknione. Agnieszka Pach

Bilet komunikacji miejskiej, e-portmonetka, 
identyfikator użytkownika oraz nośnik 
podpisu elektronicznego – takie korzy-
ści niesie za sobą wprowadzenie Ślą-
skiej Karty Usług Publicznych. 

– Lista funkcji jest szeroka, a jej 
otwarty charakter umożliwia dodawa-
nie kolejnych w przyszłości – mówi 
Emil Markowiak z KZK GOP.

– Wśród 21 miast uczestniczących 
w projekcie znajduje się również Ruda 
Śląska. Mieszkańcy będą mogli w pełni 
korzystać z jej funkcji – dodaje.

Wraz ze startem ŚKUP działanie roz-
poczną również nowe czytniki, które 
już zainstalowane są w niektórych au-
tobusach. 

– W każdym pojeździe będzie się 
znajdował jeden czytnik dualny, który 
posiada szczelinę przeznaczoną do ka-
sowania tradycyjnych biletów. Nato-

miast pozostałe czytniki będą służyły 
wyłącznie do obsługi kart zbliżenio-
wych – tłumaczy Emil Markowiak.

Prace nad uruchomieniem systemu 
opóźniają się. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, Śląska Karta Usług 
Publicznych ruszy w pierwszej połowie 
2014 roku.

Agnieszka Pach

Projekt na 60+

Seniorzy podczas wykładów. Foto: arch

– Projekt „Obyw@tel 60 plus” cie-
szył się bardzo dużą popularnością. 
Nie wszyscy, którzy w listopadzie 
i grudniu zapisali się, mogli skorzy-
stać z kursów komputerowych. Dlate-
go od 18 lutego kontynuujemy kursy 
z roku ubiegłego. Wezmą w nich udział 
te osoby, które były na listach rezer-
wowych – mówi Stefania Krawczyk, 
rzecznik prasowy Stowarzyszenia 
„Rudzkie Konto Pomocy”.

Inicjatywa obejmuje kurs kompu-
terowy dla ludzi starszych oraz wy-
jazdy integracyjne. W projekcie mogą 
wziąć udział osoby powyżej 60. roku 
życia

– Miasto przeprowadzało konkurs 
o nazwie ”Aktywizacja-integracja”. 
Laureatami tego projektu zostały 
cztery rudzkie stowarzyszenia, w tym 
także i nasze. Dzięki pozyskanym tam 
środkom możemy rozpocząć jeszcze 

dwa dodatkowe kursy, na które można 
się zapisywać – tłumaczy Stefania 
Krawczyk.

Osoby zainteresowane udziałem, 
proszone są o kontakt pod numerem 
tel. 608-119-215. Pracownia Edukacji 
Społecznej „Obyw@tel 60 plus” mie-
ści się przy ul. Niedurnego 30 (ponie-
działek i środa godz. 9.00-13.00 oraz 
wtorek, czwartek i piątek godz. 14.00 
-18.00). Robert Połzoń

W tym roku MOPS planuje objąć programem dożywiania 7305 osób. Foto: SH

Niedożywienie jest w dalszym 
ciągu poważnym problemem spo-
łecznym w Polsce. Dzieci niespoży-
wające odpowiedniej liczby posił-
ków w ciągu dnia, mają gorszy start 
w życiu. Istnieją jednak metody na 
to, by zapewnić dzieciom ciepły po-
siłek w szkole bądź w przedszkolu.

Aby móc korzystać z bezpłat-
nych obiadów w placówce eduka-
cyjnej, rodzina musi spełniać tak 
zwane kryterium dochodowe. 
Obecnie wynosi ono 684 zł na oso-
bę w rodzinie. Czasem jednak zda-
rza się tak, że rodzina nie chce, by 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej ingerował w jej życie. Niejed-

nokrotnie cierpią na tym dzieci. Je-
śli widzimy w naszym otoczeniu 
tego typu problem – reagujmy. Są 
bowiem sposoby na to, by pomóc 
dziecku znajdującemu się w tak 
trudnej sytuacji.

– W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach pomoc w formie posił-
ków dla dzieci może być realizowa-
na bez ustalania sytuacji rodzinnej 
w drodze wywiadu środowiskowego 
oraz bez wydawania decyzji admi-
nistracyjnej – tłumaczy Karina Ka-
czyńska, zastępca dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej.

Sandra Hajduk

4  Wiadomości Rudzkie 20.02.2013 www.wiadomoscirudzkie.pl

Problem pustego talerza

Czytnik Śląskiej Karty Usług Publicznych. 
 Foto: AP

Kącik adopcyjny
Szanti to niewielka 6-miesięczna suczka o wyjątkowym umaszczeniu. 

Do schroniska trafiła, gdy miała trzy miesiące. Szanti to wulkan energii, 
uwielbia biegać i bawić się z dziećmi lub innymi psami. To iskierka, która 
wprowadzi do domu wiele radości. Do pokochania od zaraz.

Kontakt w sprawie adopcji: tel 510-268-586.

REKLAMA



STARE!!!!

Nowe torowisko
Prawie 20 mln zł będzie koszto-

wać modernizacja torowiska w Ru-
dzie Śląskiej. Pracami zajmie się 
konsorcjum NDI S.A., które złożyło 
najkorzystniejszą ofertę w przetargu 
Tramwajów Śląskich.

– Torowisko tramwajowe jest do ki-
tu. Kiedyś remontowano ulicę Niedur-
nego do Chebzia. Tramwajarze nie 
chcieli się wtedy zgodzić na naprawę 
torowiska i teraz koło Huty widać ta-
bliczkę z napisem, kto odpowiada za 
jego stan. Dobrze, że nastąpi remont 
torów, bo są one w opłakanym stanie 
– mówi pan Andrzej, jeden z miesz-
kańców.

Przewiduje się, że prace potrwają 
15 miesięcy. Dokładna wartość ofer-
ty konsorcjum wynosi 19.990.582,07 
zł brutto. W ramach projektu zmia-
ny doczeka się torowisko wzdłuż ul. 
Zabrzańskiej oraz przejazdy przy 

pętli w Chebziu, ul. Asfaltowej, ul. 
Dworcowej, ul. Droga do Lipin i ul. 
Katowickiej. W sumie przebudowa-
ne zostanie ponad 3 km trasy. Efek-
tem prac nie będą wyłącznie nowe 
tory. Remont obejmuje bowiem nie 
tylko rozbiórkę i przebudowę toro-
wiska, ale także wykonanie na-
wierzchni drogowej i torowej. 
Zmiany dotkną także mury oporowe 
oraz obiekty mostowe w ciągu ul. 
Zabrzańskiej. Wyremontowane zo-
staną układy zasilania i sieci trak-
cyjne. Dodatkowo w planach 
uwzględniono powstanie sześciu 
nowych peronów przystankowych. 

Inwestycja jest potrzebna miastu. 
Poprawi to komfort jazdy zarówno 
kierowcom samochodów osobo-
wych jak i użytkownikom komuni-
kacji miejskiej.

Agnieszka Pach Tramwaje są podstawowym środkiem komunikacji mieszkańców. Foto: AP

WOKÓŁ NAS

Wybierz się na kulig!
Oddział Miejski Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego zaprasza miesz-
kańców Rudy Śląskiej na kulig, 
który odbędzie się 23 lutego 
w Górkach Wielkich oraz spacer 
po Brennej. Wyjazd o godz. 7.45 
z Rudy – ul. Magazynowa 
i o godz. 8.00 z ul. Hallera. 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać w biurze OM PTTK we 
wtorki i czwartki w godz. 16.00-
18.00, tel. 32 248-67-48 lub 505-
967-282 oraz na stronie interne-
towej www.rudaslaska.pttk.pl.

Zimowy upust
W MCK-u właśnie dobie-

ga końca druga część warsz-
tatów teatralno-muzycznych 
„Zimowy upust  energii ar-
tystycznej” prowadzonych 
przez Marlenę Hermano-
wicz – reżyserkę Teatru 
Bezpańskiego  oraz Pawła 
Szlingera, choreografa i tan-
cerza. 21 lutego odbędzie się 
podsumowanie warsztatów, 
na którym wystawiony zo-
stanie spektakl „Alicja w 
Krainie Czarów” (więcej in-
formacji pod numerem 
32 248-62-40). 

Dni otwarte ZS nr 3
1 marca od 10.00 do 12.00 

na terenie Zespołu Szkół nr 
3 w Wirku, (ul. Sygietyń-
skiego 6) odbędzie się Dzień 
Otwarty Przedszkola działa-
jącego przy tej placówce. 
W ramach spotkania prze-
widziano udział rodziców 
w otwartych zajęciach 
przedszkolnych, spotkanie 
z dyrektorem oraz kadrą 
placówki. Przedszkole jest 
przeznaczone dla dzieci nie-
pełnosprawnych oraz auty-
stycznych. Dzieci mają 
możliwość nauki, terapii 
oraz zabawy w odpowied-
nich warunkach.

Spokojnie na feriach

– Podczas ferii policja prowadzi 
wzmożone działania, by zapobiec naj-
bardziej uciążliwym wypadkom. Pro-
wadzimy między innymi kontrolę wyjeż-
dżających autokarów, których liczba od 
poniedziałku na pewno wzrośnie – mó-
wi nadkomisarz Mariusz Kurek, na-
czelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
KMP w Rudzie Śląskiej. – By móc 
przeprowadzać jak największą liczbę 
kontroli, do tego celu wyznaczyliśmy 
jedno miejsce – parking przy ulicy Hal-
lera koło skrzyżowania z ulicą Objaz-

dową. Tam autokary podjeżdżają, a my 
je kontrolujemy – dodaje.

W ferie nie każdy wyjeżdża, duża 
część uczniów ten czas spędza w mie-
ście.

– Kontrolujemy miejsca handlu alko-
holami by nie dochodziło do ich sprze-
daży osobom niepełnoletnim. Monito-
rujemy także miejsca zbiorowego wy-
poczynku oraz prowadzimy działania 
profilaktyczne wśród młodzieży – wyli-
cza Mariusz Kurek.

Robert Połzoń

Ferie zimowe to zawsze okres wzmożonej pracy dla policjantów. Foto: RP
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W skrócie
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Pieskie życie…

Natykamy się na nie wszędzie, za-
równo w miejscach zielonych, jak i na 
chodnikach. Właściciele psów nie 
chcą sprzątać po pupilach – często 
kieruje nimi wstyd lub lenistwo. 

– Tak nie można! Człowiek chce 
wyjść do parku z wnukiem i nie ma 
żadnego komfortu. Dziecka nie można 
nawet z oka spuścić – żali się pan Ka-
zimierz, mieszkaniec Nowego Byto-
mia. – Z moich dotychczasowych ob-
serwacji wynika, że pomimo prowa-
dzonych licznych działań przez służby 
na terenie miasta, w tej materii nie za-
chodzi znaczna poprawa. No bo cóż 
można powiedzieć o sytuacji, kiedy 
prowadząc działania edukacyjne 
w tym temacie, strażnik widzi uśmiech 
nie tylko na twarzach właścicieli 
czworonogów, ale również osób, dla 
których zwierzę jest istotą zupełnie 
obojętną – mówi Andrzej Nowak, 
rzecznik Straży Miejskiej w Rudzie 
Śląskiej. W 2012 roku strażnicy ujaw-
nili prawie 300 przypadków niesprzą-
tania po czworonogach, ale nie podda-

ją się. Do 22 lutego trwać będzie akcja 
„Pies”, która polega na wzmożonych 
działaniach kontrolnych dotyczących 
przestrzegania środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia przez ich 
właścicieli. Ponadto w ramach akcji 
„Sprzątamy po swoim pupilu” miasto 
zakupiło ok. 195 tys. torebek na psie 
nieczystości. Torebki te są rozdawane 
bezpłatne. MS

Cena lenistwa jest wysoka – można za-
płacić nawet 500 zł. Foto: MS

REKLAMA
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Człowiek orkiestra

?

Rafał Augusiewicz to człowiek, który nie lubi siedzieć bezczynnie. Wystąpił w programie „Milion w minutę”, wystawił się na 
aukcji internetowej jako partner na studniówkę, stając się tym samym prekursorem nowego trendu. Miał także plany dotyczące 
otwarcia szkoły podrywania. „Wiadomościom Rudzkim” opowie jednak o swojej największej pasji, czyli muzyce oraz związanych 
z nią planach na przyszłość.

Imię i nazwisko:  Rafał Augusiewicz
Staż małżeński:  23 l.
Zainteresowania:  muzyka, sport, telewizja, radio
Zawód: muzyk
Stan: wolny

M-8

– Twoja przygoda z muzyką za-
częła się od zespołu Nienegatyw-
ni...

– Tak. Pomysł powstania zespołu 
zrodził się przypadkowo. Chcieli-
śmy po prostu robić fajną muzykę i tak 
powstali Nienegatywni. Moja przy-
goda z tym zespołem trwała cztery 
lata. To, czym mogę się pochwalić, 
jeśli chodzi o ten zespół, to fakt, że 
mimo braku doświadczenia i obycia 
z rynkiem muzycznym udało nam 
się stworzyć kapelę, która zagrała 
w Spodku i wystąpiła z takimi 
gwiazdami jak Łzy, Gosia Andrzeje-
wicz, czy Iwona Węgrowska. To 
były dla mnie wyznaczniki tego, że 
się udało.

– Dzisiaj już nie jesteś z Niene-
gatywnymi. Styl reagge zamieniłeś 

na trochę mocniejsze brzmienia.
– Teraz śpiewam w zespole Terra 

Bite. Gramy muzykę, która zawsze 
mnie interesowała, ale nie miałem 
nigdy możliwości, by udzielać się 
w takim zespole. Styl muzyki jaką 
gramy, to rap-core. Często w inter-
necie jesteśmy porównywani z taki-
mi zespołami jak Limp Bizkit czy 
Linkin Park.

– Czy zatem w dzisiejszych cza-
sach można być muzycznie orygi-
nalnym?

– Nie uniknie się szufladkowania 
i porównywania do innych kapel. Te-
raz już nawet zespoły piszą w opi-
sach to, na kim się wzorowali, by 
można było ich jak najszybciej skla-
syfikować. Bardzo trudno jest być 
oryginalnym, przecież żyjemy w cza-

sach, gdzie niektórzy ludzie grają na 
garnkach i szafkach, więc nie wiem 
czy można już coś innego wymyślić. 
Teraz najważniejsze jest to, by zespół 
miał duszę. W zespole musi być od-
czuwalna chemia między muzykami, 
którą potem trzeba sprzedać dobrze 
na koncercie. Ważne, by na występie 
oprócz muzycznego show było też 
show widowiskowe.

– Czy zespół Terra Bite już kon-
certował?

– Ta kapela ma dopiero rok i przez 
cały ten czas staramy się poważnie 
podchodzić do tematu koncertowa-
nia. Wszystko zaplanowaliśmy tak, 
by nie pokazać żadnego braku profe-
sjonalizmu z naszej strony. Przez ten 
rok skupiliśmy się na tworzeniu 
obecnie już ponad godzinnego mate-
riału koncertowego na żywo. 
W praktyce jest to około dwanaście 
kompletnie autorskich piosenek. Nie 
chcieliśmy wejść ani razu w tryb 
grania koncertu „na szybko”, żeby 
potem tego nie żałować. W styczniu 
była premiera naszego dema w sieci 
i zostało ono bardzo pozytywnie 
przyjęte jak na ten gatunek muzycz-

ny. Pod koniec lute-
go mamy też sesję 
zdjęciową, by potem 
stworzyć jakieś ma-
teriały promocyjne, 
a już od wiosny pla-
nujemy na poważnie 
rozpocząć koncerto-
wanie.

– Po roku na 
pewno głód koncer-
towania musi być 
już duży?

– Nie ukrywam, siedzenie na 
próbach już nas wkurza. Chcemy 
się bardzo pokazać, bo przecież o to 
w tym wszystkim chodzi. Chociaż 
ten rok to także ogromny sukces, bo 
po tym okresie działalności finali-
zujemy duży kontrakt z wytwórnią 
muzyczną. Jest to duża firma, która 
zajmuje się promocją zespołu głów-
nie w internecie i która jest dość 
znaczącym graczem na rynku. 

– Muzyka to Twoja pasja, ale je-
steś też kojarzony z telewizją. Czy 
Twój występ w programie „Milion 
w minutę” rzutuje jeszcze dziś na 
Twoje życie?

– Podejrzewam, że skutki występu 
w tym programie jeszcze długo będę 
odczuwał. Wielu ludzi kojarzy mnie 
po prostu z „Miliona w minutę” – 
niektórzy negatywnie, inni pozytyw-
nie. Jak już raz wystąpi się w telewi-
zji, to patrzenie innych na ciebie mo-
że się zmienić. Człowiek staje się już 
w pewnym stopniu osobą publiczną 
i bardzo trudno się od tego uwolnić. 
Ja nawet nie próbuję tego zmienić. 
Nie ma się wpływu na to, co ludzie 
będą mówić, można tylko z tego ko-
rzystać, jeśli nadarzy się okazja.

– Dziękuję bardzo za rozmowę.
Robert Połzoń

ZBLIŻENIA

Nereusz ma flow

Pan Przemek wie jak zająć młodzież czymś ciekawym. Foto: MS

– Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza to głównie pozytywne chwile oraz wspaniali ludzie, których poznaje się przy okazji różnych spotkań i projektów. Kolejnym z nich jest ten 
koncert – mówiły czternastoletnie organizatorki: Martyna Gracz, Laura Dudzik i Patrycja Szczurowska.

Kluby młodzieżowe Stowarzysze-
nia św. Filipa Nereusza, z pomocą 
Urzędu Miasta, zorganizowały hip-
hopowy koncert, którego pomysło-
dawcą był jeden z wychowawców, 
Przemysław Górczyński – człowiek, 

którego pasją jest rap. – Teksty ta-
kich piosenek wcale nie muszą być 
wulgarne – mówi „Rymik”, bo taki 
jest pseudonim artystyczny pana 
Przemka. Wykonuje on rap profilak-
tyczny, który ma być nośnikiem do-

brych treści zawartych w tekstach, 
połączonych z fajną muzyką.

– Już w podstawówce pisałem 
wiersze, w 1996 roku zacząłem po-
znawać rap i jakoś się to połączyło. 
Obecnie pracuję z młodzieżą i po-

myślałem, że skoro ta muzyka pomo-
gła mi w życiu, to chciałbym by w ta-
ki sam sposób pomogła moim pod-
opiecznym – dodaje „Rymik”.

– Pan Przemek zorganizował 
warsztaty rapowe i tak go poznałem. 
Rapem zajmuję się od 1,5 roku, za-
cząłem także pisać swoje teksty – 
opowiada Mateusz Nizioł, jeden z wy-
stępujących.

 – Koncert jest zorganizowany 
głównie dla członków klubu, ale nie 
tylko. Będziemy dopingować na-
szych kolegów, którzy pojawią się 
na scenie. Ten koncert to potwier-
dzenie tego, że wolnego czasu nie 
trzeba spędzać przy alkoholu i pa-
pierosach – mówiła przed koncer-
tem Monika Krzon.

Magdalena Szewczyk

Klubowicze wykonali na scenie autorskie utwory. Foto: MS
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INTERWENCJA

Na adres redakcji otrzymaliśmy 
maila ze skargą jednej z mieszkanek 
Rudy Śląskiej-Wirku: 

– ,,Jestem mieszkanką Rudy Ślą-
skiej-Wirku. Piszę w sprawie miesz-
kańców ul. Polnej i Kąpielowej, Szyb 
Alina, Wrzosowej oraz Dębowej. 
W ostatnim czasie zdarzają się tam 
dość niepokojące kradzieże. Średnio 
co piąty dom został okradziony. Naj-
pierw były to domy w stanie surowym, 
gdzie nikt nie mieszkał, potem wykoń-
czone, ale też jeszcze bez mieszkań-
ców. Obecnie złodzieje nie mają żad-
nych skrupułów, ponieważ włamują 
się do domów mieszkalnych. Kradną 

co się da – kable, złom, kosiarki, 
sprzęt budowlany. Mieszkańcy zgła-
szając rozboje na policję mieli na-
dzieję, że to się skończy. Niestety – 
nawet jeśli ta osoba zostanie przyła-
pana, jest spisana i puszczana wolno 
ze względu na znikomą szkodliwość 
czynu. Co z naszym poczuciem bez-
pieczeństwa? Każdy z mieszkańców 
tej okolicy ma już serdecznie dosyć 
całej tej sytuacji. Może warto by było 
przyjrzeć się bliżej tym zdarzeniom.”

Sprawdzamy w KMP w Rudzie 
Śląskiej i udaje nam się dowiedzieć, 
że od połowy września ub. r. fak-
tycznie doszło do kilku kradzieży 
przy wspomnianych ulicach. Zło-
dzieje kradli m.in. tablice rejestra-
cyjne, złom z terenu nieogrodzonej 
posesji, kable. Rudzka policja odno-
towała również kradzieże mienia. 

– W sprawach gdzie są prowa-
dzone czynności – nie zostały one 
jeszcze zakończone. Według relacji 
funkcjonariuszy prowadzących 
sprawy, rokują one na wykrycie 
sprawców – tłumaczy Krzysztof 

 Najczęściej łupem złodziei padają elementy metalowe.  Foto: Arch.

– ,,Witam. Jestem mieszkań-
cem Nowego Bytomia. Czasami 
odwiedzam kryty basen przy ul. 
Pokoju i zastanawiam się, co 
znajduje się w górnych pomiesz-
czeniach tamtejszego budynku. 
Wcześniej była tam siłownia, 
która latem została zamknięta. 
Wydaje mi się, że prowadzone są 
tam prace remontowe. Czy wia-
domo, jak lokal będzie zagospo-
darowany i czy planowana jest 
jakaś konkretna działalność?” – 
pisze nasz Czytelnik.

– Informujemy, że pomieszcze-
nia II kondygnacji budynku ba-
senu przy ul. Pokoju 13 przezna-
czone są na działalność sportową 
lub gastronomiczną. Do tej pory 
przeprowadzono trzy przetargi 
na dzierżawę, w których nie zo-
stał wyłoniony zwycięzca. 18 lu-
tego MOSiR opublikował wykaz 
pomieszczeń do kolejnego prze-
targu. Tym razem jednak zmie-
niony zostanie profil działalności 
na sportową, gastronomiczną lub 
inną nieuciążliwą dla obiektu. 
Jednocześnie informujemy, że 
MOSiR nie przeprowadza ani nie 
planuje żadnych prac remonto-
wych i modernizacyjnych w tych 
pomieszczeniach – odpowiada 
Mirosław Libront, zastępca dy-
rektora MOSiR-u.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

Piechaczek, rzecznik KMP w Ru-
dzie Śląskiej. 

Tyle, że mieszkańcy czują się co-
raz bardziej zagrożeni. 

– ,,Sąsiadka złapała na gorącym 
uczynku złodzieja, ale policja natych-
miast go wypuściła. Sąsiedzi już nie 
zgłaszają kolejnych kradzieży, bo nie 
mają siły i cierpliwości. Mieszkam tu 
od 35 lat i kiedyś tu było cicho i bez-
piecznie. A teraz złodzieje, którzy za-

czynali od kabli i taczek – zabierają się 
za nasze domy. Co się musi stać, żeby 
ktoś zainteresował się naszym proble-
mem?” – pisze nasza Czytelniczka.

Problem w tym, że kradzież przed-
miotów o wartości poniżej 250 zło-
tych nie jest traktowana jako prze-
stępstwo a jedynie jako wykroczenie. 
A tu za karę wystarczy grzywna. Ta 
niestety, bywa mało skuteczna. 

Monika Herman-Sopniewska

Okradają domki

Liczne kradzieże dotknęły w ostatnich kilku miesiącach mieszkańców Rudy Śląskiej-Wirku. Okradane są świeżo budowane 
domy – w stanie surowym lub wykończone, ale jeszcze nie zamieszkałe. Mieszkańcy zastanawiają się, kiedy ten proceder zo-
stanie ukrócony. Wszystko wskazuje na to, że nieprędko. 
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PUNKTY DYSTRYBUCJI ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH”

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; Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Rudzie Śląskiej – ul. Dąbrowskiego 18; Miejska Biblio-
teka Publiczna Filia nr 17 – ul. Osiedlowa 1; Targowisko Biuro 
Obsługi Klienta – ul. Kupiecka 2; Studio Fryzjersko-Kosmetycz-
ne ,,Pasja” – Damian Duda, ul. 1 Maja 289; Kiosk „RUCH” – ul. 
Główna 1; Kwiaciarnia 100krotka, ul. 1 Maja 275.
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. Tunkla 
147; KWK „Halemba-Wirek” Ruch Wirek – ul. Tunkla 112; 
MOSIR Basen Kryty – ul. Oświęcimska 90; MPGM REB nr 5 
– ul. Radoszowska 106; Sklep RSS Społem – ul. Oświęcim-
ska 83; Sklep RSS Społem – ul. Piłsudskiego 16; Piekarnia 
Poloczek – ul. Tunkla 110; Miejska Biblioteka Publiczna Filia 
nr 15 – ul. Brzozowa 4; ,,Pieczywo”, ul. Oświęcimska 79.
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.

DYŻUR 
REDAKTORA
Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ALARM
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

REKLAMA

Dla naszych Czytelników mamy bon poda-
runkowy o wartości 50 zł do sklepu jubilerskie-
go VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o tre-
ści wiad.vitgold8+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 25.02.2013 r. do godz. 14.00.

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne EntuzjA

Paweł Otto
syn Magdaleny i Rafała

ur. 5.02. (3790 g, 59 cm)

Piotr Błażewski 
syn Ewy i Przemysława

ur. 5.02. (3100 g, 55 cm)

Julia Kiwic
córka Wioletty i Adama

ur. 5.02. (3120 g, 53 cm)

Adrian Staśko
syn Pauliny i Sebastiana

ur. 31.01. (2140 g, 48 cm)

Aleksandra Olejniczak
córka Anny i Łukasza

ur. 5.02. (3650 g, 57 cm)

Lena
córka Dagmary i Mariusza
ur. 4.02. (3400 g, 54 cm)

Michał Wojtowicz
syn Elżbiety i Wojciecha
ur. 4.02. (4700 g, 60 cm)

Natalia Apostel
córka Elżbiety i Adama

ur. 6.02 (4400 g, 60 cm)

Kinga Władacz
córka Eweliny i Krzysztofa
ur. 5.02. (2230 g, 49 cm)

Julia Sobiczewska
córka Eweliny i Łukasza

ur. 4.02. (3400 g, 54 cm)

Milena Rogozińska
córka Anny i Łukasza

ur. 11.01. (3005 g, 59 cm)

Mateusz Komandzik 
syn Moniki i Daniela

ur. 10.02. (2950 g, 55 cm)

Fabian Śpiewak
syn Roksany i Dawida

ur. 6.02. (3400 g, 53 cm)

Magdalena Piontek
córka Anny i Adama 

ur. 31.01. (3850 g, 56 cm)

Patryk Pawełek
syn Sandry i Grzegorza

ur. 2.02. (2170 g, 50 cm)

Hanna Zamora
córka Izabeli i Bartłomieja
ur. 11.02. (3450 g, 55 cm)

Kamila Fricowska
córka Joanny i Roberta

ur. 12.02. (3550 g, 56 cm)

Lara Pyka
córka Marty i Marka

ur. 11.02 (2890 g, 51 cm)

Ksawery Dziedzic
syn Wiolety i Adriana

ur. 11.02. (2970 g, 53 cm)

Michał Warzybok
syn Doroty i Tomasza

ur. 12.02. (4440 g, 59 cm)



Nowe życie dworca

Mają milion pomysłów na minutę, są energiczni, młodzi i piekielnie utalentowani. To w ich ręce powierzono los budynku nieodzownie 
kojarzącego się z Rudą Śląską, wierząc, że w stare mury tchną nowe, kulturalne życie. W sobotni wieczór, przy licznie zebranej publicz-
ności, Sybilla Skałuba-Pamuła i Michał Pamuła, właściciele Galerii BIBU i Marlena Hermanowicz – założycielka Teatru Bezpańskiego, ofi-
cjalnie odebrali z rąk prezydent miasta Grażyny Dziedzic klucze do dworca w Chebziu. Uroczystości towarzyszyła huczna parapetówa.
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CO, GDZIE,
KIEDY

Kabaret „Hrabi”
Ten kabaret to esencja wzięta 

z kilku największych polskich 
kabaretów „młodego pokolenia”, 
uwaga – potrafią zabić śmiechem. 
Ich repertuar składa się ze staran-
nie przygotowanych tekstów 
i popisu doskonałej gry aktor-
skiej. Popisy grupy będzie można 
zobaczyć 2 marca o godzinie 
17.00 w bielszowickim Domu 
Kultury. Cena biletów – 50 zł.

Teresa Werner  
W najbliższym dniach odbędzie 
się kolejny koncert promujący 
złotą płytę tej artystki. Jest znana 
z przebojów takich jak „Miłość 
jest piękna”, czy „Dałabym Ci 
dała”. Wraz z Teresą Werner wy-
stąpią znani artyści scen śląskich 
– Andrzej Potępa, Krzysztof 
Wierzchowski, Eugeniusz Stoll 
i Inga Papkala. Zainteresowa-
nych zapraszamy do Domu Kul-
tury 23 lutego o godzinie 17.00. 
Bilety w cenie 40 i 35 zł.

Ferie z Bolkiem i Lolkiem
Jesteście ciekawi jak powsta-

ją najlepsze polskie bajki? Ma-
cie ochotę na zimowe przygody 
z Bolkiem i Lolkiem? Muzeum 
im. Maksymiliana Chroboka 22 
lutego organizuje wyjazd do 
Studia Filmów Rysunkowych 
w Bielsku – Białej. Koszt udzia-
łu 47 zł (w tym przejazd). Wy-
jazd potrwa od godziny 9.00 do 
15.00.

Między nami kobietami
25 lutego w MCK-u odbędzie 

się kolejne spotkanie tego cyklu. 
W programie m.in. pokaz tańca 
towarzyskiego Formacji Tanecz-
nej Agnieszki Szopy, prelekcja 
mgr Eweliny Bogdoł z Centrum 
Dietetycznego Natur House „Za-
dbaj o swoje ciało na wiosnę”, 
prezentacja wizażu, pokaz mody 
w rozmiarze 42/46 i wiele innych 
atrakcji. Bilety w cenie 15 zł. 
Start – godz. 18.00.

z kuLTuRĄ Na TY

M-7

– Jeździłam ostatnio po Duisbur-
gu i widziałam, jak przestrzenie po-
industrialne są kapitalnie wykorzy-
stywane do takiej działalności. Im 
brzydszy obiekt i bardziej surowy, 
tym ciekawszy odbiór. Tak zrodził się 
pomysł, aby tę przestrzeń wykorzy-
stać. Zgłosiła się Galeria BIBU, któ-
ra zrobiła dwa fajne koncerty oraz 
Teatr Bezpański. Zyskaliśmy popar-
cie mieszkańców i uznaliśmy, że 
trzeba pójść w tym kierunku. Pa-
trząc na to co tutaj dzisiaj się dzieje, 
mamy jasną odpowiedź na to, co 
chcemy tu robić – mówiła Renata 
Młynarczuk, naczelnik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta. – Tych imprez będzie tutaj 
mnóstwo. Będą się one odbywały 
nawet dwa razy w miesiącu. Zmie-
rzamy do kulturalnego ożywienia 
Rudy Śląskiej – dodała.

Przedstawiciele obu instytucji nie 
kryli swojej radości związanej z fak-
tem, że wreszcie będą mieli oni swój 
przysłowiowy kawałek podłogi.

– Ten dzień to duży przełom 
w działalności Teatru Bezpańskiego, 
ponieważ tak naprawdę tułaliśmy 
się od czterech lat po Śląsku i teraz 
wreszcie mamy swoją siedzibę. Je-
steśmy teatrem już nie bezdomnym, 
ale nadal bezpańskim, niezależnym. 
Idea się nie zmienia, ale zmienia się 

miejsce, do którego serdecznie za-
praszamy – mówiła Marlena Her-
manowicz.

– Taki prezent bardzo motywuje 
nas do działania i daje nam duże 
możliwości. Mam nadzieję, że 
otrzymamy jeszcze trochę wsparcia 
od miasta. Liczymy na to z całego 
serca. Ta przestrzeń jest dosyć trud-

na, ale myślę, że moc tkwi w grupie. 
Bardzo się cieszę z tego, że coraz 
więcej osób zaczyna się tu kręcić 
i z tego, że miasto wyszło nam na-
przeciw, zaufało i daje naprawdę 
fajne możliwości na stworzenie cze-
goś szczególnego – podkreślała Sy-
billa Skałuba-Pamuła.

Oficjalnemu przejęciu dworca 
przez te instytucje kulturalne towa-
rzyszyła wielka parapetówka o ar-
tystycznym charakterze. Teatr Bez-
pański zaprezentował licznie zebra-
nej publiczności swój recital pod 
tytułem „Walentynki… Ratuj się 
kto może!”.

– Dzisiaj prezentujemy oryginal-
ne wydanie walentynkowe. Naj-
większe, najbardziej wstydliwe 
przeboje lat 90. Zarówno te polskie 
jak i światowe, takie, do których 
przyznać się nam wstyd, natomiast 
wszyscy je znamy, kojarzymy i na 
weselach dobrze się przy nich ba-

Uroczystości przejęcia dworca towarzyszył recital Teatru Bezpańskiego „Walentynki… Ratuj się kto może!”. Foto: SH

wimy – tłumaczyła Marlena Her-
manowicz.

Mimo panującego zimna, aktorzy 
Teatru Bezpańskiego nie pozwolili 
zamarznąć publiczności. Jak zawsze 
było bowiem głośno i interaktywnie.

– Podobał mi się ten walentynko-
wy recital. Teatr Bezpański charak-
teryzuje się oryginalnymi przedsta-
wieniami i recitalami. Za każdym 
razem jest niebanalnie i ciekawie. 
Fajnie, że będą mieli swoją siedzi-
bę. Co prawda wymaga ona jeszcze 
dużo pracy, póki co jest w niej zim-
no, ale dzisiejszym występem ogrza-
li publiczność, nie zamarzliśmy – 
mówiła po recitalu Marta Wolny – 
Dobrze, że ta siedziba będzie w ta-
kim miejscu. To ciekawsze niż spek-
takl w domu kultury. Dzięki takim 
występom miejsca, które wydają się 
martwe, ożywają – dodała.

Sandra HajdukGrażyna Dziedzic przekazała klucze do dworca Teatrowi Bezpańskiemu i Galerii BIBU.
 Foto: SH

Już w marcu 
rozpocznie się kolejna 

edycja spotkań
 Prezydent Miasta 
z mieszkańcami 
Rudy Śląskiej.

Terminy oraz miejsca 
spotkań  

w poszczególnych 
dzielnicach miasta

opublikowane zostaną 
w kolejnym numerze 

Wiadomości Rudzkich.

Sztuka  w ikonach zapisana

Na ścianach jednej z sal Muzeum Miejskiego można podziwiać  twórczość  Danuty Majewskiej.  Rudzianie sakralne ikony 
artystki mogli zobaczyć już w poniedziałek na otwarciu wystawy.

– Jest to na pewno wyjątkowa wysta-
wa. Autorką jest pani, która pochodzi  
z Krakowa. Artystka większość uwagi 

skupia na malarstwie, a ono prezentowa-
ne jest przez ikony. Są to prace malowane 
farbami olejnymi na desce. W większości 

opowiadają o życiu postaci świętych – 
tłumaczy Ewelina Pieczka, etnolog z Mu-
zeum Miejskiego im. Maksymiliana 
Chroboka.

Pani Danuta próbowała już prawie 
wszystkich technik, aby w końcu skupić 
swoje upodobania na malarstwie olejnym 
oraz tworzeniu ikon.

– Moją inspiracją jest deska,  
a w szczególności jej kształt.  Patrzę na 
deskę i czerpię z niej natchnienie – mówi 
artystka. – Spędzam każde wakacje na 
Mazurach i szukam tam np. starych cer-
kwi. Dlatego w moich pracach pojawiają 

się prawosławne inspiracje – dodaje.
Na wystawie można także zobaczyć 

zdobione przez panią Danutę świece arty-
styczne oraz zapoznać się z poezją artyst-
ki, która jest swoistym uzupełnieniem 
prac malarskich.

– Rzeczywiście widać w tych obrazach 
wspomnienia Kresów. Bardzo sobie cenię 
w pracach te wpływy. Naprawdę warto to 
obejrzeć – przyznaje  Zdzisław Niklewicz 
podziwiając wystawę.

W rudzkim Muzeum prace  Danuty 
Majewskiej będzie można oglądać do  
3 marca. Robert Połzoń

Artystka podczas otwarcia wystawy w Muzeum Miejskim. Foto: RP
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REKLAMA

porady wesołej łapki

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

Zacznijmy od początku i zadajmy 
sobie pytanie: Dlaczego się uczy-
my? Odpowiedź jest prosta i natu-
ralna. Po to, żeby być bardziej kom-
petentnym, czerpać radość, zyskać 
szansę na lepszy zawodowy rozwój. 
Chcąc opanować sztukę grania na 
gitarze, na początku dużo ćwiczy-
my, po to, żeby czerpać później z te-
go satysfakcję i przyjemność. Ucze-
nie się to inwestycja w przyszłość. 
Podobnie jest z psami. One tak samo 
dążą do zaspokojenia pozytywnych 
potrzeb i uniknięcia nieprzyjemnych 
bodźców. „Bez pracy nie ma koła-
czy” – zatem warto pochylić się nad 
swoim psem i zapewnić mu coś wię-
cej niż spacer dookoła domu. Zasta-
nawiający jest fakt, że właściciele 
psów czekają, aż ich pies przekro-
czy magiczny wiek dwunastu mie-
sięcy, bo uważają, że wcześniejsza 
edukacja nic psa nie nauczy, albo 
czekają, aż problemy z psem ich 
przerosną. Tymczasem pragnę zwró-

cić uwagę na zajęcia w psim przed-
szkolu, gdzie już kilkutygodniowe 
szczeniaki zaczynają edukację 
ze swoim właścicielem. Im wcze-
śniej zaczniemy budować wspaniałą 
relację ze swoim psem, tym lepiej. 
Warto zainwestować w edukację 
czworonożnego podopiecznego, za-
poznać go z przeróżnymi dźwięka-
mi, otoczeniem, ludźmi i innymi 
zwierzętami. Młode psy powinny 
uczyć się dużo i intensywnie, brak 
takiej możliwości powoduje stagna-
cję umysłową, a co za tym idzie, 
może spowodować w późniejszym 
czasie sporo problemów behawio-
ralnych. Nauka pupila od najmłod-
szych tygodni przekłada się na ich 
stopień pewności siebie. Pewny 
i kompetentny pies, który nauczony 
jest przebywania w ludzkim świe-
cie, jest dumą dla swojego właści-
ciela. Brzmi zachęcająco? Zapra-
szam zatem na zajęcia do psiego 
przedszkola. 

Czy warto uczyć psa? Czy przedszkole dla szczeniaków jest 
w ogóle potrzebne?  Mariusz kasny 

Córka prosi mnie, aby mogła mieć w domu kota. Jednak 
chyba jest na koty uczulona. Co zrobić?

agnieszka G. z Halemby

Alergia na kota
Sprowadzenie do domu jakiego-

kolwiek zwierzaka, wiąże się z od-
powiedzialnością za jego życie. Ży-
wa istota to nie zabawka, którą 
można wyrzucić. Jeżeli wiemy, że 
ktoś z domowników jest uczulony, 
warto pomyśleć o innym zwierzaku. 
U specjalisty można wykonać testy 
alergiczne, wykrywające alergię. 
Możemy sprawdzić reakcje organi-
zmu odwiedzając domy, gdzie prze-
bywają koty. Nie zawsze, natych-
miast występuje alergia. Objawy 
alergii objawiają się różnie: od nie-
wielkiego zaczerwienienia skóry, 
świądu, poprzez kaszel, katar, 
w skrajnych przypadkach dochodzi 

do ciężkich napadów duszności. 
Nie każdy katar dziecka ma tło aler-
giczne! Bywa i tak, że alergia poja-
wia się później. Niekiedy wystarczy 
zrezygnować z dywanów, firan, 
często wietrzyć oraz nie wpuszczać 
kota do sypialni. Czasem po długo-
trwałym kontakcie z alergenem, 
nasz układ odpornościowy przestaje 
reagować. Możliwa jest immunote-
rapia. Istnieją rasy kotów, które nie 
wywołują alergii. Czasami nad-
wrażliwość na białko w ślinie kota 
bierzemy za alergię. Tylko w osta-
teczności oddajemy zwierzaka. Na-
sza odpowiedzialność wymaga, 
abyśmy znaleźli mu dom. Oddając 

do schroniska, wyrzucając w lesie, 
dajemy fatalny przekaz naszym 
dzieciom. Gdy będziemy starsi 
i schorowani, nie zdziwmy się jak 
nasze dzieci odwrócą się od nas. 
Skoro w młodości nie nauczyliśmy 
ich szacunku do czyjegoś życia, 
nie oczekujmy tego w przyszłości. 
Koty są wspaniałymi, empatycz-
nymi zwierzakami, uczą odpowie-
dzialności, dają ciepło. Są bardzo 
podobne do nas. Są równocześnie 
drapieżnikami i cudownymi istota-
mi do kochania. Tak jak ludzie. 
Wydaje im się, że są panami świa-
ta, a bardzo łatwo je skrzywdzić, 
dokładnie tak samo jak nas. 

porady prawnika

Ewa Wiśniowska – doradca 
prawny, Biuro Porad
Obywatelskich

Komornik może zająć do 50 proc. wy-
nagrodzenia w przypadku wszystkich 
długów za wyjątkiem alimentów (jeżeli 
zadłużenie wynika z niespłacania ali-
mentów – do 60 proc.). Nie może zająć 
pensji, jeżeli jej wartość nie przekracza 
najniższego krajowego wynagrodzenia 
(od 1 stycznia 2013 r. wynosi ono, za 
pracę w pełnym miesięcznym wymiarze 
godzin, 1600 zł brutto). Ochrona mini-
malnego wynagrodzenia nie dotyczy eg-
zekucji alimentów. Z emerytury lub ren-
ty komornik może zająć maksymalnie 25 
proc. świadczenia (przy egzekucji ali-
mentów do 60 proc.); musi pozostawić 
co najmniej połowę najniższej emerytu-
ry lub renty (od 1 marca 2013 r. wynosić 
będzie ona 834 zł 98 gr brutto). Komor-
nik może jednak w całości zająć wyna-

grodzenie z tytułu umowy cywilnopraw-
nej (np. umowa zlecenie), chyba, że sta-
nowi ono jedyny dochód dłużnika. Wte-
dy można zwrócić się do komornika 
i poinformować go o tym fakcie. Wów-
czas wynagrodzenie z umowy cywilno-
prawnej podlegać będzie ochronie takiej, 
jaka przewidziana jest dla wynagrodze-
nia z tytułu umowy o pracę. Komornik 
nie ma prawa dokonywać potrąceń z za-
siłków rodzinnych, świadczeń alimenta-
cyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz 
zasiłków dla sierot zupełnych. W przy-
padku rachunków oszczędnościowych, 
oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz 
rachunków terminowych lokat oszczęd-
nościowych komornik nie może zająć 
kwoty pieniędzy równoważnej trzykrot-
ności przeciętnego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw (ogranicze-
nie to nie dotyczy zaległości alimenta-
cyjnych). W przypadku rzeczy komor-
nik, np. nie może zająć narzędzi i przed-
miotów potrzebnych do pracy. Może 
jednak bez ograniczeń zająć samochody, 
sprzęt RTV oraz nieruchomości.To, że 
komornik nie zajmie zasiłku lub najniż-
szego wynagrodzenia, nie oznacza, że 
dług „znika”. Komornik nie mogąc go 
w chwili obecnej wyegzekwować, uma-
rza postępowanie. Dług jednak nadal 
istnieje i w momencie, gdy dłużnik uzy-
ska jakieś inne źródło dochodu, albo np. 
otrzyma majątek w spadku, komornik 
może wszcząć postępowanie na nowo. 
Aby jednak egzekucja została wszczęta 
na nowo, wierzyciel musi ponownie zło-
żyć odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Popadłem w tarapaty finansowe, mam długi i wszczęto wo-
bec mnie egzekucję komorniczą. Jakie mam prawa w trakcie 
tego postępowania?  stefan k., ruda Śląska
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porady LekarZa

Odpowiada 
Adam Rozewicz
dr n. med.  

OGŁOSZENIE
Zarząd ROD „Promień” ogłasza przetarg na wykonanie pro-

jektu i przebudowy sieci energetycznej ogrodu na kol. IV przy 
ul. Orzegowskiej, polegającej na przejściu z sieci napowietrznej 
na ziemną kablową.

Oferta powinna zawierać:
Projekt przebudowy oraz kosztorys inwestorski. Przebudowę 

należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi „TAU-
RON” i projektem.

Proponowany termin realizacji maj-październik. 
Ofertę należy przesłać do  dn. 16.03.2013 r.
Dołączyć: referencje, zaświadczenie o niezaleganiu w opła-

tach skarbowych i ZUS, oświadczenie o niekaralności.
Przetarg może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek  

z ofert bez podania przyczyn.
Kontakt tel. 695-685-950.

Psie przedszkole?

Egzekucja komornicza – prawa



Ruda sposobem na bruda

– Zmiany jakie przyniesie ustawa 
śmieciowa, będą ogromne. Śmiało 
można je nazwać rewolucyjnymi. Mu-
simy zmienić naszą świadomość w za-
kresie gospodarowania odpadami – 
mówiła podczas środowej konferencji 
prasowej prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic.

Na stronie miasta uruchomiono spe-
cjalną zakładkę, w której zebrano nie-
zbędne informacje dotyczące odpa-
dów. Można w niej znaleźć również 
druki deklaracji śmieciowych, które 
do końca marca właściciele i zarządcy 

nieruchomości muszą złożyć w Urzę-
dzie Miasta. Od 13 lutego do końca 
marca – w godzinach pracy urzędu – 
mieszkańcy Rudy Śląskiej będę mogli 
spotkać się z pracownikami odpowie-
dzialnymi za wdrażanie śmieciowej 
rewolucji.

– Urzędnicy pomogą również wy-
pełniać „deklaracje śmieciowe”. Do-
datkowe stanowiska informacyjne bę-
dą uruchomione w czwartki w godz. od 
16.00 do 18.00 w sali 112 rudzkiego 
magistratu. W sprawach śmieci można 
również kontaktować się z urzędnika- O szczegółach kampanii informują prezydent miasta Grażyna Dziedzic i naczelnik Ewa Wyciślik. Foto: MHS

WOKÓŁ NAS

mi telefonicznie. Aby dotrzeć do miesz-
kańców, będziemy starali się wykorzy-
stać wszelkie dostępne kanały infor-
macyjne. Zamieściliśmy również krót-
kie informacje na automatycznej se-
kretarce Urzędu Miasta – tłumaczy 
Renata Młynarczuk, naczelnik Wy-
działu Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta UM Ruda Śląska.

Kampania przybrała również cha-
rakter medialny, o całej akcji informu-
jemy na bieżąco m.in. na łamach na-
szej gazety.

Monika Herman-Sopniewska

Eko-Walentynki

Baterie przynieśli zarówno dorośli jak i 
mali mieszkańcy miasta. Foto: SH

– Z okazji walentynek zrób-
my drobną rzecz, z sercem, 
także dla Ziemi, którą warto 
kochać – zachęcali organiza-
torzy akcji „Kocham Recyc-
ling”. Każdy, kto w Dzień 
Zakochanych między 16.00 
a 20.00 przyniósł do kina 
„Patria” zużyte baterie, otrzy-
mał w podzięce lizaka.

– Ta akcja jest przełamaniem 
schematów walentynkowych, 
które oczywiście są bardzo sym-
patyczne, ale pozostają w kon-
wencji popkultury – serduszka, 
misiaczki, pocałunki, buziaczki. 
Tutaj mamy do czynienia z ko-
rzyścią dodatkową dla nas 
wszystkich, korzyścią społecz-
ną, ekologiczną – mówił Adam 

Podgórski z Rudzkiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Drzew OPP, 
które do akcji przystąpiło 
wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Niebanalnych In-nI  
oraz kinem „Patria”.

W akcji wzięli udział duzi i ma-
li rudzianie.

– Córka dowiedziała się, że jest 
taka akcja i poprosiła, żebyśmy 
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Ruszyła rudzka kampania śmieciowa „Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda”. Akcja ma na celu zachęcić mieszkańców Rudy Śląskiej do segregacji śmieci oraz 
zapoznać ich ze zmianami, które mają obowiązywać od lipca br. W ramach działań prowadzonych przez rudzki magistrat, przygotowane zostały informatory 
uczące jak segregować śmieci, planowany jest również cykl wiosennych spotkań z władzami miasta.

REKLAMA

tutaj przyszli. To bardzo dobry 
sposób żeby nauczyć dzieci dbać 
o środowisko – podkreślał Kry-
stian Kadzimierz

 – Przyszłam, bo tak można 
dbać o środowisko i dostać lizaka 
– dodała jego siedmioletnia córka 
Antosia.

Sandra Hajduk
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W zeszłym roku w naszym mie-
ście z możliwości przekazania 1 
proc. podatku skorzystało 52 179 
podatników, czyli blisko 50 proc. 
wszystkich podatników rozliczają-
cych się za 2011 rok. Dzięki tym 
wpłatom organizacje z całego kraju 
otrzymały od mieszkańców Rudy 
Śląskiej 1,75 mln zł, z czego tylko 
ok. 320 tys. zł zostało przekazanych 
na rzecz rudzkich organizacji po-
żytku publicznego. 

– Przeznaczając 1 proc. swoje-
go podatku dla wybranej organi-
zacji w Rudzie Śląskiej, zyskuje-
my pewność, że te pieniądze do 
nas wrócą. Nie dosłownie, ale  
w postaci różnorodnych przedsię-
wzięć, w jakich my i nasi bliscy, 
znajomi, sąsiedzi będziemy mogli 
uczestniczyć. Wrócą też w formie 
podatków odprowadzanych do 

Grubo ponad 2 mln zł mogą otrzymać rudzkie organizacje pożytku publicznego, jeśli tylko podatnicy z Rudy Śląskiej zdecydują się zostawić w mieście 1 proc. swojego podatku PIT za zeszły rok.  

Ludzie! Zostawcie jeden procent w Rudzie!
miejskiej kasy przez organizacje, 
czyniące rozmaite wydatki. Wzbo-
gacą rudzkich kupców i przedsię-
biorców, z usług których rudzkie 
organizacje korzystają – przeko-
nuje Adam Podgórski, przewod-
niczący zarządu Rudzkiego To-
warzystwa Przyjaciół Drzew.

W Rudzie Śląskiej działają 24 or-
ganizacje pożytku publicznego oraz 
11 terenowych jednostek ogólno-
polskich organizacji pożytku pu-
blicznego. W ubiegłym roku w ra-
mach 1 proc. od podatników 
z całego kraju otrzymały one 650 
tys. zł. Niemal połowę tej kwoty, bo 
blisko 320 tys. zł, wpłynęło na kon-
to Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami „Fauna”. Wśród 6859 orga-
nizacji z całego kraju, które zostały 
wsparte „1 proc.”, Towarzystwo 
znalazło się na 198. pozycji.

APel PRezydenT MIAsTA
Drodzy rudzianie!
O Waszym dobrym sercu i hojności nie trzeba nikogo przekonywać. Wielokrotnie włączaliście się w najroz-

maitsze akcje niesienia pomocy czy to w naszym mieście, czy też w innych miejscach Polski. Co roku podczas 
rozliczania swojego podatku PIT przekazujecie też niemałe środki na rzecz organizacji pożytku publicznego  
z całego kraju.

Dzisiaj pragnę Was zachęcić do tego, by pieniądze, które co roku przekazujecie w ramach 1 procenta, trafiły 
na konta rudzkich organizacji pożytku publicznego. O tym, jak wielkie ma to znaczenie niech świadczy fakt, iż 
gdyby każdy z rudzkich podatników przekazał 1 procent swojego podatku PIT na którąś z organizacji w Rudzie 
Śląskiej, to w ten sposób uzbierałaby się kwota ponad 2 mln zł! 

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że organizacje pożytku publicznego poprzez realizację szeregu zadań, 
wspomagają w ten sposób działalność samorządu. Organizacje III sektora, których coraz większą rolę obserwu-
jemy w życiu miast, są filarem, w oparciu o który budowane są teraz nowoczesne społeczeństwa obywatelskie. 

Środki, które możecie Państwo przekazać na rzecz rudzkich organizacji pożytku publicznego umożliwią re-
alizację wielu przedsięwzięć, z których Wy i Wasze rodziny będziecie mogli korzystać. Zróbmy więc zatem 
wszystko, by pieniądze te zostały w Rudzie Śląskiej i służyły z pożytkiem wszystkim mieszkańcom!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

I. StowarzySzenIa  
rejeStrowane I fundacje
1. fundacja na rzecz Programu 

rozpoznawania chorób nowotworo-
wych u Kobiet GoduLa-HoPe – nr 
KrS: 0000008844

Cele statutowe: wspieranie progra-
mów wczesnego rozpoznawania cho-
rób nowotworowych oraz metod ich 
leczenia ze szczególnym uwzględnie-
niem chorób kobiecych narządów rod-
nych oraz edukacja medyczna.

2. Górniczy Klub Sportowy 
„Grunwald” – nr KrS: 0000077324

Cele statutowe: propagowanie kultu-
ry fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
Tworzenie warunków rekreacji dla 
mieszkańców miasta Ruda Śląska. Or-
ganizowanie sekcji sportowych dla wy-
czynowego i masowego uprawiania 
sportu.

3. rudzki uniwersytet trzeciego 
wieku – nr KrS: 0000213614

Cele statutowe: zachowanie i zwięk-
szenie intelektualnej, psychicznej i fi-
zycznej sprawności członków Stowa-
rzyszenia, prowadzenie edukacji 
w różnych dziedzinach nauk, aktywiza-
cja społeczna osób starszych, rozwój 
indywidualnych zainteresowań.

4. Stowarzyszenie opieki Hospi-
cyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła 
II w Rudzie Śląskiej – nr KRS: 
0000004129

Cele statutowe: świadczenie pomocy 
medycznej i duchowej choremu w ter-
minalnym okresie choroby nowotworo-
wej oraz jego rodzinie; propagowanie 
idei opieki hospicyjnej i paliatywnej 
oraz udział w jej organizowaniu.

5. Stowarzyszenie św. Filipa Nere-
usza z siedzibą w Rudzie Śląskiej – nr 
KrS: 0000013532

Cele statutowe: pomoc rodzinom 
i osobom znajdującym się w trudnej sy-
tuacji życiowej i zagrożonym wyklu-
czeniem społecznym, działalność wy-
chowawcza, oświatowa i edukacyjna, 
organizacja wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży, poradnictwo obywatel-
skie.

6. towarzystwo opieki nad zwie-
rzętami „FAUNA” w Rudzie Śląskiej 
– nr KrS: 0000003109

Cele statutowe: opieka nad bezdom-
nymi zwierzętami poprzez prowadze-
nie schroniska i pogotowia interwen-
cyjnego; edukacja ekologiczna 
i humanitarna; działania na rzecz zwie-
rząt wolno i dziko żyjących.

7. Stowarzyszenie Pomocy rodzi-
nom Hutniczym Ruda Śląska – nr 
KrS: 0000241090

Cele statutowe: działalność pomoc-
nicza dla rodzin będących w trudnej 
sytuacji materialnej lub życiowej ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzin 
związanych z przemysłem hutni-
czym.

8. Stowarzyszenie rekreacyjno 
Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska – 
nr KrS: 0000001693

Cele statutowe: uczestniczenie w rozwo-
ju kultury fizycznej, upowszechnianie re-
kreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej; 
rozwijanie działalności prowadzącej do 
utrzymania i podnoszenia sprawności fi-
zycznej społeczeństwa; krzewienie zamiło-
wania do systematycznego uprawiania re-
kreacji fizycznej i sportu.

9. rudzkie Konto Pomocy ruda 
Śląska – nr KrS: 0000002681

Cele statutowe: wszechstronna po-
moc osobom, rodzinom i środowiskom 
upośledzonym społecznie, materialnie 
lub zdrowotnie; udzielanie bezzwrot-
nych zapomóg, pomoc w zdobyciu do-
datkowych kwalifikacji, bezpłatne po-
radnictwo.

10. uczniowski Klub Sportowy 
„Floret – Ruda Śląska” – nr KrS: 
0000312817

11. towarzystwo Lekkoatletyczne 
„Pogoń” – nr KrS: 0000313833

12. Górniczy Klub Sportowy „ura-
nia” przy KwK „Polska – wirek” – 
nr KrS: 0000001450

13. Bractwo Kurkowe Miasta 
Ruda Śląska – nr KRS: 0000002929

Cele statutowe: krzewienie uczuć 
patriotycznych, popularyzowanie tra-
dycji i historii oręża polskiego, wspo-
maganie rozwoju kultury fizycznej 
i sportu.

14. Związek Stowarzyszeń - Śląski 
Bank Żywności – nr KRS: 
0000058731.

Cele statutowe: działalność dobro-
czynna polegająca na przeciwdziałaniu 
marnotrawienia żywności, zmniejsza-
niu obszarów niedożywienia i głodu, 
łagodzeniu skutków ubóstwa bezdom-
nych i rodzin wychowujących dzieci.

15. Stowarzyszenie na rzecz Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży „Pomoc-
ni” – nr KrS: 0000269679

Cele statutowe: działania na rzecz 
dzieci i młodzieży ze środowisk defa-
woryzowanych, działania na rzecz roz-
woju dzieci i młodzieży w sferze kultu-

ry, nauki, sportu, rekreacji i turystyki, 
profilaktyka przemocy w rodzinie.

16. rudzkie Stowarzyszenie Ini-
cjatyw niebanalnych „In-nI” – nr 
KrS: 0000081653

Cele statutowe: działanie na rzecz 
rozwoju kultury i sztuki poprzez upo-
wszechnianie wiedzy oraz wspieranie 
inicjatyw kulturalnych, aktywizacja 
środowisk amatorskich i profesjonal-
nych twórców.

17. Stowarzyszenie „otwarte Ser-
ca” Rodziców i Przyjaciół Uczniów 
Niepełnosprawnych Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 3 – nr KrS: 
0000006849

Cele statutowe: pozaszkolne formy 
edukacji sportowej oraz zajęć sporto-
wych, rekreacyjnych, opieka dzienna nad 
dziećmi, działalność wspomagająca wy-
stawianie przedstawień artystycznych.

18. Klub Sportowy „zgoda” ruda 
Śląska Bielszowice – nr KrS: 
0000227877

Cele statutowe: propagowanie kultu-
ry fizycznej i sportu, organizowanie 
wychowania fizycznego dzieci i mło-
dzieży, stwarzanie członkom Klubu 
warunków do uprawiania sportu, w tym 
sportu wyczynowego i profesjonalnego 
oraz promocja miasta Ruda Śląska.

19. rudzkie towarzystwo Przyja-
ciół Drzew – nr KrS: 0000279536

Cele statutowe: wspieranie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, prawo-
rządności i demokracji, upowszechnia-
nie praw człowieka i obywatela; popu-
laryzacja postaw obywatelskich 
i proekologicznych obywateli, czynna 
ochrona zasobów przyrody ożywionej 

i nieożywionej oraz środowiska natu-
ralnego.

20. Stowarzyszenie na rzecz dzie-
ci i Młodzieży „Przystanek” – nr 
KrS: 0000235253

Cele statutowe: prowadzenie działal-
ności pożytku publicznego na rzecz 
ogółu społeczeństwa, w szczególności 
w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania, wypoczynku 
dzieci i młodzieży, promocji i organiza-
cji wolontariatu, działalności wspiera-
jącej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, działalności na rzecz rodzi-
ny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upo-
wszechniania i ochrony praw dziecka.

21. rudzkie Stowarzyszenie ama-
zonek „reLaKS” – nr KrS: 
0000003736

Cele statutowe: wszechstronne dzia-
łanie na rzecz osób dotkniętych choro-
bami nowotworowymi ze szczególnym 
uwzględnieniem nowotworów piersi 
oraz prowadzenie działań ukierunko-
wanych na poprawę warunków życia 
oraz zwiększenie ich uczestnictwa w ży-
ciu społecznym.

22. rudzkie towarzystwo Hokejo-
we „zryw” – nr KrS: 0000409689

II. KoŚcIelNe oSoBy PRAwNe
1. Dom Pomocy Społecznej dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nych Intelektualnie Prowadzony 
przez Zgromadzenie Sióstr Miłosier-
dzia św. Karola Boromeusza – nr 
KrS: 0000245275

Cele statutowe: całodobowa opieka 
nad dziećmi i młodzieżą z niepełno-

sprawnością intelektualną. Zaspokoje-
nie niezbędnych potrzeb bytowych, 
zdrowotnych, religijnych i społecznych 
w sposób oraz w stopniu umożliwiają-
cym im godne życie.

2. Dom Pomocy Społecznej dla 
osób Przewlekle Psychicznie cho-
rych prowadzony przez zgromadze-
nie Sióstr Miłosierdzia św. Karola 
Boromeusza w Rudzie Śląskiej-Ko-
chłowicach – nr KRS: 0000335461

Cele: świadczenie usług dla osób 
przewlekle psychicznie chorych, w tym 
usług opiekuńczych oraz wspomagają-
cych, m.in. prowadzenie warsztatów te-
rapii zajęciowych, podnoszenie spraw-
ności i aktywizowanie mieszkanek oraz 
ich stopniowe usamodzielnianie.

III. terenowe jednoStKI 
oGóLnoPoLSKIcH oPP

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci/ 
oddział Miejski w Rudzie Śląskiej 
TPD Śląski oddział Regionalny – nr 
KrS: 0000131323

Cele statutowe: działania na rzecz 
dzieci potrzebujących pomocy, przede 
wszystkim z rodzin ubogich, a także 
przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych; troska o wszechstronny rozwój 
dziecka.

2. caritas archidiecezji Katowic-
kiej / ośrodek dla Niepełnospraw-
nych „Najświętsze Serce Jezusa”, 
ośrodek Bł. Jana Pawła II, ośrodek 
Święta elżbieta „cARITAS” Archi-
diecezji Katowickiej – nr KrS: 
0000221725

Cele statutowe: szerzenie ewange-
licznej zasady służby bliźniemu będą-
cemu w potrzebie w oparciu o naukę 
Kościoła; wszechstronna działalność 
charytatywna.

3. Polski Związek Filatelistów/ od-
dział w Rudzie Śląskiej Zarząd Głów-
ny Pzf – nr KrS: 0000201405

Cele statutowe: organizacja wystaw 
konkursowych (międzynarodowych, 
krajowych, okręgowych), pokazów 
i wernisaży filatelistycznych w muze-
ach oraz placówkach kulturalnych  
i oświatowych. Promocja miasta i jego 
wybitnych mieszkańców za pośrednic-
twem wydawnictw pocztowo-filateli-
stycznych.

4. Polski Związek Niewidomych / 
oddział w Rudzie Śląskiej okręg 
Śląski PZN – nr KRS: 0000012847

Cele statutowe: zrzeszenie osób nie-
widomych i słabo widzących w celu ich 
społecznej integracji, kompleksowej 
rehabilitacji. Zaspokajanie potrzeb kul-
turalnych i oświatowych.

5. Polski czerwony Krzyż / Dom 
Samotnej Matki w Rudzie Śląskiej 
PcK – Zarząd Główny – nr KRS: 
0000225587

Cele statutowe: ochrona życia i zdro-
wia, zapewnienie poszanowania istoty 
ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów 
zbrojnych i w innych krytycznych sytu-
acjach, praca na rzecz zapobiegania 
chorobom i rozwijanie pomocy spo-
łecznej.

6. Związek ochotniczych Straży 
Pożarnych RP / ochotnicza Straż Po-
żarna „Remiza” w Rudzie Śląskiej 
Związek ochotniczych Straży Pożar-
nych rP – nr KrS: 0000116212

Cele statutowe: zapobieganie poża-
rom oraz współdziałanie w tym zakre-
sie z Państwową Strażą Pożarną, orga-
nami samorządowymi i innymi 
podmiotami, udział w akcjach ratowni-
czych przeprowadzanych w czasie po-
żaru, zagrożeń ekologicznych związa-

nych z ochroną środowiska oraz innych 
klęsk i zdarzeń, informowanie ludności 
o istniejących zagrożeniach pożaro-
wych i ekologicznych oraz sposobach 
ochrony przed nimi.

7. olimpiady Specjalne Polska-
Śląskie / Sekcja Terenowa olimpiad 
Specjalnych „Halembianka” olim-
piady Specjalne Polska – nr KrS: 
0000190280

Cele statutowe: organizowanie cało-
rocznego cyklu treningów i zawodów 
sportowych w różnych dyscyplinach 
olimpijskich dla dzieci i dorosłych 
z niepełnosprawnością intelektualną, 
zapewnienie im możliwości rozwijania 
sprawności fizycznej i indywidualnych 
uzdolnień.

8. Związek Harcerstwa Polskiego 
chorągiew Śląska / Hufiec im. Łucji 
Zawada w Rudzie Śląskiej Związek 
Harcerstwa Polskiego chorągiew 
Śląska – nr KRS 0000273051

Cele statutowe: tworzenie warunków 
do wszechstronnego rozwoju człowie-
ka oraz do nawiązywania i utrwalania 
więzi międzyludzkich, umacnianie 
przywiązania do wartości oraz wiedzy 
o przyrodzie; organizacja obozów, ko-
lonii, rajdów, biwaków, zajęć pozalek-
cyjnych dla dzieci i młodzieży.

9. Związek Kombatantów RP i By-
łych więźniów Politycznych / od-
dział w Rudzie Śląskiej Związek 
Kombatantów RP i Byłych więźniów 
Politycznych – nr KrS 0000106108

Cele statutowe: popularyzowanie 
i utrwalanie w pamięci społecznej dzie-
jów walk niepodległościowych, udział 
w procesie wychowania młodzieży w du-
chu patriotyzmu i obywatelskiego odda-
nia Ojczyźnie oraz działanie na rzecz 
opieki nad miejscami pamięci narodowej.

10. chrześcijańska Służba chary-
tatywna / Filia w Rudzie Śląskiej 
chrześcijańska Służba charytatyw-
na – nr KrS 0000220518

Cele statutowe: upowszechnianie 
chrześcijańskiej dobroczynności, popu-
laryzacja postaw prozdrowotnych  
i prorodzinnych oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym oraz upo-
wszechnianie zasad chrześcijańskiego 
etosu pracy.

11. Związek Górnośląski / koła: 
Bykowina, Godula – orzegów, Ha-
lemba, Kochłowice, Ruda, wirek – 
czarny las Związek Górnośląski – 
nr KrS 0000030109

Cele statutowe: obrona wartości kul-
turowych i cywilizacyjnych Górnego 
Śląska, powstałych na gruncie chrze-
ścijańskim; dążenie do rozwoju miesz-
kańców regionu; działalność wydawni-
cza, kulturalna, naukowa, socjalna 
i charytatywna oraz praca z młodzieżą.

IV. orGanIzacje SPoza 
MIASTA DZIAŁAJące 

na rzecz
 MIeSZKAńców 
RUDy ŚląSKIeJ 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zam-
ku w chudowie „castellum” – nr 
KrS: 0000205632

Cele statutowe: ochrona i populary-
zacja dziedzictwa kulturowego ze 
szczególnym uwzględnieniem obiektów 
zabytkowych pod opieką Fundacji „Za-
mek Chudów”, w tym zamku w Chudo-
wie oraz pozostałości zamku i domu 
Karola Goduli w Rudzie Śląskiej. 

2. regionalna fundacja Pomocy 
niewidomym. Status oPP: 5 sierpnia 
2005 r. nr KrS: 0000018926

Cele statutowe: rehabilitacja leczni-
cza, społeczna i zawodowa, działalność 
edukacyjna dzieci, młodzieży i osób do-
rosłych niewidomych i niedowidzących 
ze sprzężoną niepełnosprawnością.

– Środki uzyskane z tego tytułu 
w całości przeznaczymy na inwe-
stycje, taką zasadę praktykujemy od 
lat. Darczyńcy, którzy odwiedzają 
nasze schronisko, mogą potem na-
ocznie się przekonać, jak wiele 
można zrobić z tych pieniędzy – 
mówi Beata Drzymała-Kubiniok, 
prezes Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami „Fauna”.

Inne rudzkie organizacje pożytku 
publicznego, które mogły liczyć na 

hojność podatników, to: Stowarzy-
szenie Opieki Hospicyjnej i Palia-
tywnej im. Jana Pawła II (blisko 70 
tys. zł), Fundacja Na Rzecz Progra-
mu Wczesnego Rozpoznawania 
Chorób Nowotworowych u Kobiet 
GODULA – HOPE (prawie 60 tys. 
zł), Stowarzyszenie św. Filipa Ne-
reusza (niespełna 50 tys. zł). Pozo-
stałe organizacje z Rudy Śląskiej 
otrzymały od kilku do kilkunastu 
tysięcy złotych. 

Według danych Ministerstwa Fi-
nansów z tytułu ubiegłorocznego 
rozliczenia z podatku PIT na rzecz 
6859 organizacji pożytku publiczne-
go z całego kraju trafiło 457,3 mln zł. 
Najwięcej pieniędzy, bo ponad 108 
mln zł, dostała Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”. W skali całego 
kraju jedynie 43 proc. uprawnionych 
podatników zdecydowało się podzie-
lić podatkiem z organizacjami pożyt-
ku publicznego.

Jak przekazać 1 % podatku 
na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie z 24 kwietnia 2003 r. osoba fizyczna może pomniejszyć swój poda-
tek dochodowy wynikający z zeznania rocznego (PIT 36 i PIT 37)  
o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując w ten sposób 
określoną sumę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego 
(OPP).

Jak to zrobić?
1. Dokonać wyboru organizacji, której chcemy przekazać 1% nasze-

go podatku. Organizację należy wybrać z listy opublikowanej na stro-
nach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-
publicznego/ 

2. Wypełnić formularz PIT i po obliczeniu wpisać wysokość należne-
go podatku za rok 2012. 

3. Obliczyć, ile wynosi 1% od ww. sumy i wynik, odrzucając grosze, 
wpisać w odpowiednią rubrykę formularza podatkowego.

4. Podatnik nie wpłaca już kwoty 1% samodzielnie na konto organi-
zacji. Pieniądze przekaże za nas Urząd Skarbowy. 

5. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może 
podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na 
dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku pu-
blicznego (np. na konkretny cel).

Wykaz rudzkich organizacji pożytku publicznego

Numer KRS wybranej organizacji wpisuje się w odpowiednie pole formularza  PIT..



14 Wiadomości Rudzkie 20.02.2013 www.wiadomoscirudzkie.pl

Rudzielec
Materiał redagowany przez

uczniów ZSO nr 1 

Obecnie istnieje wiele środków prze-
kazu informacji i wiedzy. Poza tradycyj-
nymi metodami, bardzo istotne znacze-
nie posiada Internet. Komunikacja staje 
się coraz dostępniejsza oraz łatwiejsza. 
Mogłoby wydawać się, że w tak rozbu-
dowanym systemie można bez problemu 
realizować swoje marzenia, rozwijać za-
interesowania… Nic bardziej mylnego.

Ważną rolę w kształtowaniu jednostki 
pełni otoczenie, w jakim ona się znajdu-
je. Tym razem warto zwrócić szczególną 
uwagę na kwestię samodoskonalenia się, 
samodzielnego rozwoju zainteresowań, 
poszerzania zakresu umiejętności i do-
świadczeń. Do osiągania celów poświę-
ca się sporo sił psychicznych, fizycznych 
oraz dużo czasu i być może środków fi-
nansowych. Trudno być pasjonatem 
w jakiejś dziedzinie, kiedy wszystko wy-
daje się sprzysięgać przeciwko wyzna-
wanym wartościom i chęciom, jakie pra-
gnie się realizować. Wszędzie mogą 
znaleźć się jakieś przeszkody.

Na początku pojawiają się naciski ro-
dziców czy nauczycieli, którzy woleliby, 
aby zostawała spełniana ich wizja na 
przyszłość, jaką przeznaczają dla młode-
go człowieka. Wiadomo przecież, jak 

trudno jest robić zadowalające postępy 
w rozmaitych dziedzinach na raz – nie 
ma wyjścia – zawsze znajdzie się coś, 
co będzie stanowić piętę achillesową. 
Łatwo wyobrazić sobie nudną lekcję 
z przedmiotu przyrodniczego, kiedy 
ucząc się na profilu ścisłym, pragnie-
my przygotowywać się do egzaminów 
i pracy związanych z liczeniem czy 
programowaniem. Natomiast gdy po-
jawia się wymarzona lekcja, zwykle 
nie posiada się już ani sił, ani żadnych 
chęci i oczekuje się rychłego zadzwo-
nienia dzwonka na przerwę. Naprawdę 
okropne jest uczucie zmarnowanego 
czasu.

Jakby jednak tego miało być mało, to 
właśnie wtedy zauważa się oddziaływa-
nie grupy rówieśniczej. Nie zawsze jest 
ono stymulujące w sposób pozytywny. 
Trafić do takiej grupy ludzi, z którymi 
można nawiązać pożyteczną współpracę, 
którzy znają się na rzeczy, to prawdziwy 
skarb. Nieznośne zaś jest poczucie 
wszechogarniającej kpiny, ignorancji 
czy niedocenienia przez innych. A i to 
przecież często ma miejsce. Z niektórych 
przedmiotów można przygotowywać się 
w miarę samodzielnie, ale przy innych – 

Inni? A może ambitni?

potrzeba wsparcia osób trzecich: nauczy-
cieli, korepetytorów, trenerów. Wymaga-
na jest także odpowiednia infrastruktura, 
choćby do uprawiania sportu (boiska, 
pływalnie) czy dla zainteresowań infor-
matycznych (komputery, oprogramowa-
nie). Brak tego wszystkiego na pewno 
nie oddziałuje korzystnie.

Podążanie w kierunku sukcesu, 
zwłaszcza gdy jest się samotnym w po-
czynaniach, wcale nie musi być utopią. 
Do tego celu nie trzeba zmieniać świata 
i otoczenia, bo wiadomo, że to zbyt trud-
ne. Zmienianie społeczeństwa to zadanie 
o nieskończonej złożoności. Ono zmie-
nia się samo z powodów o wiele waż-
niejszych niż idee pojedynczych osób. 
Warto czasem spróbować pójść na kom-
promis, na wiele rzeczy jest jeszcze czas. 
Nie należy jednak zatracać własnej oso-
bowości ani dążeń w wirze codziennych 
zadań, narzuconych obowiązków, wy-
muszonych interakcji.

Podsumowując, podejmując się trudu 
rozwoju własnej osoby, trzeba uzbroić się 
w poczucie obowiązku, mieć silne wła-
sne zdanie i stabilną hierarchię wartości. 
Tu staje się przydatny upór – stanowiący 
motywację do walki z przeciwnościami 
losu. Należy również posiadać sporą ilość 
krytycyzmu, by zadać sobie pytanie, czy 
dane przedsięwzięcie jest warte zachodu 
w danej chwili. O ile na innych zwykle 
spogląda się z dużą dawką sceptycyzmu 
o wiele prościej, o tyle również na siebie 
trzeba nauczyć się patrzeć krytycznie. 
Własne zainteresowanie powinno nieść 
jednak ze sobą pożytek, taki jak nowa 
wiedza praktyczna, satysfakcję, a przy-
najmniej nieszkodliwą przyjemność.

Beniamin Wieszyński

PRzybliżamy Rudzkie oRganizacje PozaRządoWe

Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologii „EcoTerra”
Ruda Śl. 9 – Nowy Bytom
ul. Niedurnego 38b/47
tel. 519-183-999
e-mail: ecoterra@free.ngo.pl

Bezpieczeństwo ekologicznie na-
szej planety to obecnie podstawowy 
punkt w każdej rozmowie dotyczącej 
przyszłości. W Rudzie Śląskiej nad 
takim bezpieczeństwem czuwa „Eco-
Terra”, czyli ludzie, którym nie są 
obojętne losy środowiska.

– Stowarzyszenie Przyjaciół Ekolo-
gii „EcoTerra” powstało w 2008 r. 
Nasza działalność została zainicjowa-
na w odpowiedzi na potrzeby lokalne 
związane z ochroną środowiska oraz 
szerzeniem postaw proekologicznych 
na terenie miasta Ruda Śląska – mówi 
Agnieszka Kominek, prezes stowa-
rzyszenia.

Stowarzyszenie głównie skupia się 
na gospodarce odpadami, z naciskiem 
na edukację ekologiczną w tym zakre-
sie.

– Od początku swojej działalności 
inicjujemy różnego typu działania, od 
warsztatów ekologicznych w placów-
kach oświatowych, po różnego rodza-
ju akcje ekologiczne związane ze 
zbiórką odpadów, jak np. Rudzkie Dni 
Recyklingu, które odbywają się od 
trzech lat na terenie naszego miasta. 
Podczas akcji wraz z mieszkańcami 
zbieramy surowce wtórne oraz tzw. 
odpady problemowe – sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, baterie, świe-

tlówki, itp. w zamian przekazujemy 
nieodpłatnie sadzonki roślin – tłuma-
czy prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ekologii „EcoTerra”.

 – Akcja połączona jest z pomocą na 
rzecz podopiecznych Stowarzyszenia 
„Otwarte Serca” – za każdy przynie-
siony 1 kg surowców, firma odbierają-
ca odpady przekazuje na konto stowa-
rzyszenia 1 zł. Dzięki tej akcji w ciągu 
trzech edycji udało nam się zebrać ok. 
7 ton surowców wtórnych oraz 9 ton 
odpadów niebezpiecznych – dodaje.

Stowarzyszenie współpracuje rów-
nież z magistratem w Wiedniu oraz 
Stowarzyszeniem Polskich Inżynierów 
i Techników w Austrii. Dzięki temu 
udaje się zorganizować dla młodzieży 
dwudniowe warsztaty w Wiedniu.

– Chcemy w dalszym ciągu kon-
tynuować nasze działania związane 
z edukacją ekologiczną oraz uświa-
damianiem mieszkańcom, jaki 
wpływ na środowisko naturalne 
mamy my sami – podkreśla Agniesz-
ka Kominek.

Robert Połzoń

REKLAMA

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza rokowania na sprzedaż dwóch 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych 

położonych w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy 
ulicy siewnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska. 
 
 Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod 

zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska są dwie niezabudowane nierucho-
mości gruntowe: 

1) nr 2247/22 o powierzchni 1260 m2,
zapisana na karcie mapy 3 obręb Kochłowice oraz w księdze wieczy-

stej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej GL1S/00006532/8 (w dziale 
III księgi wieczystej wpisany jest ciężar, dział IV wolny jest od wpi-
sów).

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 nieruchomościa-
mi upłynął w dniu 28.12.2011 r. Przetargi przeprowadzone w dniach: 
16.03.2012 r., 27.06.2012 r., 3.10.2012 r. i 12.12.2012 r. zakończyły się 
wynikiem negatywnym.

2) o powierzchni 646 m2 obejmująca tworzące całość gospodarczą 
działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

a) 3877/70 o powierzchni 121 m2, k. m. 2 obręb Kochłowice, KW Nr 
GL1S/00011424/6, 

b) 3874/70 o powierzchni 440 m2, k. m. 2 obręb Kochłowice, KW Nr 
GL1S/00006532/8, 

c) 2251/22 o powierzchni 85 m2, k. m. 3 obręb Kochłowice, KW Nr 
GL1S/00006532/8. 

W dziale III księgi wieczystej GL1S/00006532/8 wpisany jest cię-
żar, dział IV wolny jest od wpisów. Działy III i IV księgi wieczystej 
GL1S/00011424/6 wolne są od wpisów. 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 8.04.2012 r. Przetargi 
przeprowadzone w dniach: 27.06.2012 r., 3.10.2012 r. i 12.12.2012 r. 
zakończyły się wynikiem negatywnym.

Opisane powyżej nieruchomości stanowią własność Gminy Mia-
sta Ruda Śląska. Nieruchomości wolne są od długów i roszczeń osób 
trzecich niewymienionych w KW Nr GL1S/00006532/8 oraz nie ma 
przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Zbywający nie zapewnia 
wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie. Nabywcy 
nieruchomości zobowiązani są do przejęcia terenu w stanie zgodnym 
z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisane po-
wyżej nieruchomości figurują jako teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (symbole planu: MN2, MN1). Części działek nr: 2247/22, 
3877/70, 3874/70 stanowią teren ulic wewnętrznych (symbol planu 
KDW). 

Zbywane nieruchomości położone są przy ul. Siewnej w dzielnicy 
Kochłowice. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa. 
Działka o powierzchni 1260 m2 posiada regularny kształt zbliżony do 
prostokąta, a nieruchomość o powierzchni 646 m2 posiada nieregularny 
kształt zbliżony do litery „L”. Teren jest niezabudowany, płaski, poro-
śnięty trawą, krzewami i nielicznymi drzewami. 

Dojazd do przedmiotowych nieruchomości powinien odbywać się 
z drogi publicznej ulicy Siewnej poprzez gminne działki nr 2253/22 
i 3875/70 stanowiące wewnętrzną drogę dojazdową. 

Ceny wywoławcze (netto) poszczególnych działek wynoszą:
– nr 2247/22 – 80.000,00 zł,
– nr: 3877/70, 3874/70, 2251/22 – 36.000,00 zł.
Do cen ustalonych w rokowaniach zostanie doliczony podatek od to-

warów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieru-
chomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).

Rokowania odbędą się w dniu 19.03.2013 r. o godz. 11.00 w sali 
213 urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowa-
niach mogą uczestniczyć osoby, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości mieszkaniowe) 
oraz w terminie do dnia 13.03.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki przele-
wem na konto tut. Urzędu i złożą pisemne zgłoszenie udziału w roko-
waniach, a ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty 
i oświadczenia. Nabywcy nieruchomości ponosić będą wszelkie opłaty 
i podatki związane z zawarciem aktów notarialnych. 

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczy-
ny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami (pokój 222), tel. nr 32/244-90-56.

Prezydent 
Miasta 

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieru-
chomości do oddania w dzierżawę na 
czas oznaczony 10 lat, znajdującej się 
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pokoju 13 
o powierzchni 409,80 m2 przeznaczo-
nej na cele związane z prowadzeniem 
działalności sportowo-rekreacyjnej, 
gastronomicznej, biurowej, handlowej 
lub innej za zgodą dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wykaz 
nieruchomości znajduje się na tablicy 
ogłoszeń MOSiR-u i Urzędu Miasta 
Ruda Śląska. Dodatkowych informa-
cji udziela Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32/ 
248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-
709 Ruda Śląska.

Prezydent 
Miasta 

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazu nieru-
chomości gruntowych znaj-
dujących się w  rejonie ul. 
Pawła, która zostanie oddana 
w najem z przeznaczeniem 
pod garaże, Jana Gierałtow-
skiego, Towarowej, Szczęść 
Boże, które zostaną oddane 
w najem z przeznaczeniem 
pod garaże realizowane 
przez jednego inwestora.
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Nowe oddziały, nowy sprzęt, duże dotacje i wyższe kontrakty – to Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej w 2013 roku. Będzie bezpiecznie, komfortowo i nowo-
cześnie, a przede wszystkim stabilnie. Szpital ogranicza tempo strat. 

 O szpitalu w 2013 roku 

W ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego w Szpitalu Miejskim 
w Rudzie Śląskiej realizowany jest 
projekt pod nazwą Wdrożenie e-
usług publicznych. Rudzki szpital 
znalazł się na dziesiątym miejscu 
projektów wybranych do dofinan-

sowania. Przyznana kwota to 745 
tysięcy złotych, całkowita wartość 
projektu wynosi 903 tys. zł. 

– Chcemy stworzyć zintegro-
wany system informatyczny. Na 
pewno będzie miał on przełoże-
nie na czas rejestracji pacjenta 
w szpitalu i poradniach przy-

szpitalnych oraz pracowniach. 
Skróci czas rejestracji i obiegu 
dokumentów. Od 2014 roku ma 
obowiązywać tylko dokumenta-
cja elektroniczna, przygotowu-
jemy się do spełnienia wszyst-
kich wymogów zgodnie z rozpo-
rządzeniem, które ma wejść 
w połowie przyszłego roku – 
mówi Sławomir Święchowicz, 
dyrektor Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej. 

Szpital Miejski w Rudzie 
Śląskiej otrzymał w ostatnich 
dwóch latach od WOŚP – 
sprzęt o wartości pół miliona 
złotych. Służy on małym pa-
cjentom na Oddziale Neonato-
logicznym. Z Ministerstwa 
Zdrowia szpital w ubiegłym 
roku otrzymał środki publiczne 
w wysokości ponad 140 tys. na 
zakup aparatu echokardiografii 
dla Oddziału Kardiologiczne-
go. W sumie ze środków ze-
wnętrznych trafiło tutaj 1,5 mln 
złotych. Ale na tym nie ko-
niec.

REKLAMA

 Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej. Foto: MHS

– Na pewno ograniczyliśmy 
tempo strat szpitala. Sporzą-
dzamy obecnie sprawozdanie 
finansowe za rok 2012 i już wi-
dzimy, że te straty są mniejsze 
niż za rok 2011. Mamy wyższy 
kontrakt, głównie za sprawą 
ośrodka perinatologicznego. 
Mamy również nowy kontrakt 
na leczenie na Oddziale Udaro-
wym, który otwarliśmy 1 stycz-
nia 2012 roku. Ne pewno jest to 
zasługa świetnej obsady lekar-
skiej, dobrego prowadzenia 
ośrodka i trafnych inwestycji – 
tłumaczy dalej dyrektor Świę-
chowicz. 

Ośrodek perinatologii zwięk-
szył ilość porodów, jako jeden 
z nielicznych w województwie. 

–  Posiadamy jedyny na Ślą-
sku a drugi w Polsce Bank 
Mleka Kobiecego. Wszystkie 
dzieci urodzone u nas prowa-
dzone są na naturalnym mleku 
matki. Zgodnie z nowymi stan-
dardami wprowadzamy porody 
bez bólu – jest już aparat z pod-

tlenkiem azotu, który uśmierza 
ból – dodaje dyrektor rudzkie-
go szpitala.

Niewątpliwym sukcesem 
szpitala jest uruchomienie Od-
działu Udarowego. W tym roku 
oddział ten zaczął wykonywać 
aktylizę, czyli nowoczesną me-
todę leczenia udaru. 

– Oddział Neurologii również 
przekroczył kontrakt i są to de 
facto same przyjęcia w trybie 
nagłym. To pokazuje skalę po-
trzeb, jeśli chodzi o schorzenia 
z kręgu neurologiczno-naczy-
niowego. Mamy również presti-
żowy program leczenia stward-
nienia rozsianego – posiadamy 
dużą liczbę zakwalifikowanych 
pacjentów. To program, o który 
biją się inne szpitale. Będziemy 
walczyć o kolejne kontrakty – 
tak, aby mieszkańcy Rudy Ślą-
skiej czuli się u nas bezpiecznie 
i komfortowo – podkreśla dy-
rektor Święchowicz. 

Monika Herman-Sopniewska

Bezpieczny Samochód, Bezpieczna Rodzina

Śląskie Media Sp. z o.o. wydawca tygodnika ,,Wiadomości Rudzkie” po raz trze-
ci organizują  kampanię społeczną „Bezpieczny Samochód, Bezpieczna Rodzina”. 6 
marca Czytelnicy naszej gazety znajdą w środku specjalne zaproszenia na bezpłatne 
sprawdzenie swojego samochodu po zimie. Zaproszenie umieścimy również w wersji 
elektronicznej na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl. 

Głównym celem akcji jest 
uświadomienie mieszkańcom jak 
ważne jest ich bezpieczeństwo na 
drodze oraz bezpieczeństwo ich 
bliskich. 

Za pośrednictwem naszego 
bezpłatnego tygodnika chcemy 

rozdać 20 tys. zaproszeń, które 
umożliwią Państwu skorzystanie 
z usługi polegającej na bezpłat-
nym sprawdzeniu stanu technicz-
nego samochodu (nie mylić 
z okresowym przeglądem tech-
nicznym / okresowym badaniem 

technicznym). W wybranych sta-
cjach diagnostycznych będą Pań-
stwo mogli sprawdzić w swoich 
samochodach m.in. układ hamul-
cowy, układ kierowniczy, świa-
tła, stan ogumienia. Znakiem 
rozpoznawczym akcji ponownie 
będą naklejki z logo kampanii 
naklejane na każdym samocho-
dzie, który zostanie poddany 
sprawdzeniu i otrzyma wynik po-
zytywny. Każdy kierowca bez-
piecznego samochodu otrzyma 
również certyfikat kampanii 
„Bezpieczny Samochód, Bez-
pieczna Rodzina”. 

Uwaga! Stacje diagnostyczne 
NIE BĘDĄ zatrzymywały dowo-
dów rejestracyjnych w przypad-
ku wykrycia jakichś usterek. Na-
sza akcja to nie obowiązkowe, 
coroczne przeglądy. Głównym 
celem akcji jest uświadomienie 
naszym mieszkańcom jak ważny 
jest stan techniczny naszych sa-
mochodów i jak istotną rolę od-
grywa w zachowaniu bezpie-
czeństwa na drodze.

Monika Herman-Sopniewska

Odkuwki aluminiowe to precyzja,  
lekkość i  nowoczesność

Firma LEIBER-POLAND zajmuje się kuciem matryco-
wym i obróbką mechaniczną aluminium. Nasi Klienci to 
znane firmy branży samochodowej, lotniczej, producenci 
pojazdów szynowych, rowerów, motocykli, sprzętu AGD, 
elektroniki, energetyki, sprzętu medycznego.

Jakość naszych produktów, poparta zarządzaniem sys-
temem ISO TS 16949:2009, to gwarancja zadowolenia 
naszych Klientów, które jest dla LEIBER Poland najlep-
szą referencją.

LEIBER-POLAND Sp. z o.o.
Ul. Magazynowa 33
41-700 Ruda Śląska

e-mail: info@leiber.com,  www.leiber.com
Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Szukamy:

Ustawiacza Maszyn CNC
prosimy o wysłanie CV na adres: rekrutacja@leiber.com
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KĄCIK MALUCHA

Poziomo: 1 – zakręt, 5 – zasłona, 8 
– gutta, 9 – kostka bez oczek w domi-
no, 11 – progresja, 12 – oklaski, 15 – 
drapieżna ryba, 17 – niedźwiedź mor-
ski, 20 – błękit, 21 – „kara”, 24 – lek 
przeciw anginie, 25 – według biblii – 
córka kapłana egipskiego z On, 28 – 

pierwiastek chemiczny, 29 – bieluń, 
32 – imię żeńskie, 33 – np. butik, 36 
– potrawa mięsna, 39 – rodzaj pają-
ków, 42 – zadomka, 43 – ekshaustor, 
45 – ptak budujący wiszące gniazda, 
46 – pomieszczenie dla zmiękczenia 
drewna, 47 – konopie manilskie, 
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Baran – Przez najbliższe dni z pew-
nością nie będziesz się nudził, wpływ 
planet zachęci Cię do działania i ak-
tywności. W miłości, zamiast robić 
dyplomatyczne uniki, mów wprost to, 
co czujesz.

Byk – To dla Ciebie doskonały 
czas, los pomoże Ci dostrzec wyjście 
z trudnych sytuacji. W pracy właśnie 
teraz możesz zabłysnąć, a w miłości 
planety zapewniają Ci powodzenie.

Bliźnięta – Kontakty ze znajomymi 
pozwolą Ci zachować świetny humor. 
Nie martw się tym, co dzieje się w pra-
cy i humorami szefa. Odpocznij i nała-
duj akumulatory pozytywną energią.

Rak – Będziesz teraz w doskonałej 
formie, zarówno fizycznej jak i inte-
lektualnej. Jednak mimo to sprawy 
zawodowe odłożysz na później i zaj-
miesz się aktywnym wypoczynkiem.

Lew – Drogi Lwie, nie przejmuj się 
tak wszystkim, a rozejrzyj za nowymi 
inspiracjami, które dodadzą Ci ochoty 
do działania. Pozwól sobie na drobne 
przyjemności.

Panna – Dobry humor nie powi-
nien Cię opuścić, jednak uważaj, po-
nieważ ktoś z pracy może pozazdro-
ścić Twego pozytywnego nastroju 
i dołożyć Ci więcej niż zwykle obo-
wiązków.

Waga – Przed Tobą kilka ważnych 
spotkań i ciekawych rozmów. Za-
czniesz doradzać innym i ich wspie-
rać. Pamiętaj, by w tym wszystkim nie 
zapomnieć o własnych problemach 
i nie odkładać ich na bok.

Skorpion – Możesz teraz zabrać się 
za trudne dla Ciebie zadania. Dzięki 
wpływom planet załatwisz większość 
ważnych spraw. Twoje otoczenie za-
cznie Cię wspierać w wyborach, mo-
żesz liczyć na ich pomoc.

Strzelec – Inwestuj teraz w siebie 
i ważne dla Ciebie projekty. Pójdziesz 
jak burza do przodu, możesz wiele 
osiągnąć. Jednak w miłości zastanów 
się, zanim złożysz obietnicę, której 
możesz żałować.

Koziorożec – Twoje zdyscyplino-
wanie i pomysłowość pozwolą Ci 
szybko pozałatwiać ważne sprawy. Pa-
miętaj, by w efekcie dobrej passy nie 
obiecywać komuś zbyt wiele, nie prze-
myślawszy możliwości pomocy.

Wodnik – Nieco teraz zwolnisz 
tempo, zajmiesz się domem, rodziną, 
zapragniesz zorganizować jakąś wy-
cieczkę – może w góry. Aktywny wy-
poczynek to wspaniały pomysł.

Ryby – Uważaj podczas służbo-
wych plotek, bo możesz zdradzić czy-
jąś tajemnicę. Jeśli czujesz, że praca 
Cię męczy, kilka dni urlopu dobrze Ci 
zrobi.

8
Pionowo: 1 – chaos, 2 – w adresie, 

3 – wyraz, 4 – aktor Borys, 5 – używ-
ka, 6 – okres godowy ryb, 7 – szwaj-
carskie frytki, 10 – drab, 13 – zbiór 
map, 14 – dowódca argonautów, 16 
– krab mrugacz, 17 – w oknie celi, 
18 – dawne miasto w Estonii, 19 – 
ptak drapieżny, 21 – ganek, 22 – 
kartka z wezwaniem, 23 – tartinka, 
26 – pierwsza elektroniczna maszy-
na cyfrowa, 27 – przylądek na An-
tarktydzie, 30 – grecki filozof z Mi-
letu, 31 – pierwiastek promienio-
twórczy, 34 – kaszubskie pismo, 35 
– miasto w Niemczech, 37 – olcha, 
38 – pozycja w jodze, 40 – stolica 
Ghany, 41 – pora roku, 44 – jej nie 
wypada. 

Hasło krzyżówki nr 6 brzmiało: 
Dobra praca to połowa sukcesu. Na-
grodę otrzymuje Katarzyna Potocka 
z Rudy Śl. Po odbiór nagrody – ku-
ponu o wartości 50 złotych, który 
jest do zrealizowania w Firmie Han-
dlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul. 
Hlonda 38-40) zapraszamy do re-
dakcji „WR” od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-15.30. Nagrodę 
z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba 
spośród tych, które nadeślą na adres 
redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. 
Niedurnego 36) zamieszczony poni-
żej kupon oraz hasło, które jest roz-
wiązaniem krzyżówki. Na rozwiąza-
nia czekamy do dwóch tygodni od 
daty zamieszczenia konkursu. 

8
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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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USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty miesz-
kań, itp. Tel. 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. 606-433-031.

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

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

R Potrzebujesz gotówki? KREDY-
TY Sprawdź nas! Wystarczy dowód 
osobisty. Tel. 731-35-35-35.

R Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.

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

R Profesjonalne remonty łazienek, miesz-
kań, 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 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.

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

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

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

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

R Instalacje centralnego ogrzewania i 
gazu. Tel. 512-121-532.

R Remonty mieszkań. Tel. 510-667-659.

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

R Pożyczka od 300 zł! Bez ukrytych 
opłat. Provident Polska S.A. Tel. 600-
400-288 (taryfa wg opłat operatora).

R Pożyczka na oświadczenie, PIT, 
możliwość częściowej konsolidacji. Tel. 
506-164-625. 

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

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

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

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

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

R Wirek, czteropokojowe, 73 m2, 161 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R W Rudzie Śl. – NOWE domy szere-
gowe i bliźniaki, Halemba i Kochłowi-
ce od 94 m2, od 265 tys., www.nieru-
chomoscigabriel.pl, tel. 32 242-06-09, 
605-731-250.

R Atrakcyjne oferty mieszkań na 
WWW.LOKATOR.NIERUCHO-
MOSCI.PL

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

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

R Poszukujemy mieszkań, domów, parcel 
dla zdecydowanych klientów Nierucho-
mości GABRIEL, tel. 32 242-06-09, 691-
523-055.

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

R Czteropokojowe, Wirek, 70 m2, 135 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

    
R Trzypokojowe, Szarotek, 55 m2, 144 
tys. Norwida, 55 m2, 144 tys. LOKATOR, 
tel. 793-396-040.

R Sprzedam mieszkanie 95 m2 (Bielszo-
wice). tel. 502-812-791.

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

R Jednopokojowe, Ruda 40 m2, 68 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Poszukuję umeblowanej kawalerki do 
wynajęcia. Tel. 669-571-193, 721-764-
438.

R Wirek – sprzedam kawalerkę 29 m2, 70 
tys. GABRIEL tel. 607-706-692.

R Garaże, magazyny do wynajęcia – cen-
trum Kochłowic. Tel. 797-753-774.

R Sprzedam M-5, 138 m2, Ruda Śląska, 
Nowy Bytom, wspólnota, stan bardzo do-
bry. Tel. 669-237-241.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA 
ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej 

-Wirku u zbiegu ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną  
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań 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-Wirku u zbiegu ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej, obejmująca stanowiące 
całość gospodarczą działki nr: 2669/125 o powierzchni 3069 m² i 2671/118 o powierzchni 582 m², obręb Wirek, karta mapy 
1, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00016192/5 (działy 
III i IV wolne są od wpisów). 

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 02.02.2012 r.

Przetargi, które odbyły się w dniach 18.04.2012 r., 05.07.2012 r., 04.09.2012 r., 29.10.2012 r. i 16.01.2013 r. zakończyły się 
wynikiem negatywnym.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. nieruchomość 
stanowi tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1).

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej oraz terenów 
niezabudowanych o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zieleni; nieruchomość 
posiada kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren nieruchomości od strony ul. Pelagii Zdziebkowskiej jest płaski, 
częściowo utwardzony płytami chodnikowymi oraz zielenią (trawniki, drzewa), natomiast wschodnia część jest nierówna, 
położona poniżej poziomu ul. Katowickiej (występuje skarpa), teren porośnięty zielenią nieurządzoną oraz drzewami.

Działka inwestycyjna posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulicy Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej. W celu 
budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg 
i Mostów tut.

Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi: 230.000,00 zł,
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki 

obowiązującej w dacie sprzedaży.
Rokowania odbędą się w dniu 9.04.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach 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 2.04.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości podanej w pełnej treści ogłoszenia, przelewem na 
konto i złożą pisemne zgłoszenie udziału, a w dniu 09.04.2013 r. przedłożą Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia. 
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia rokowań (dot. również cudzoziemców 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, 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 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 rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania 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 wpłaconą zaliczkę, 
organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie 
przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia 
na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom 
zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania  
i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań  
z uzasadnionej przyczyny.

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

R Sprzedam lokal, 140 m2, Ruda Śląska, 
Nowy Bytom, tel. 669-237-241.

R Wynajmę 138 m2, M-5, Ruda Śląska, 
Nowy Bytom, stan bardzo dobry. Tel. 669-
237-241.

R Jednopokojowe, Skowronków, 37 m2, 
74 tys., Kochłowice 38 m2, 55 tys. LOKA-
TOR, tel. 793-396-040.

R Wynajmę lokal, 140 m2, Ruda Śląska, 
Nowy Bytom, stan bardzo dobry, tel. 669-
237-241.

R Sprzedam M-3, 42 m2, Ruda 1, cena 
68 tys. Tel. 600-445-053.

R Sprzedam M-3, 38 m2, Halemba. Tel. 
600-445-053.

R Trzypokojowe, Podlas, 51 m2, 120 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

    
R Orzesze Zawada, przy lesie sprzedam 
działkę 3000 m2. Tel. 506-137-347.

    
R Dwupokojowe, Halemba, 48 m2, 125 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

    
R Dwupokojowe, Ruda, 42 m2, 68 tys., 
Nowy Bytom, 44 m2, 78 tys. LOKATOR, 
tel. 793-396-040.

R Katowice, ok. AWF, trzypokojowe 
wynajmę na dłużej. Tel. 506-137-347.

R Kochłowice – sprzedam, 76 m2, 164 
tys., po remoncie. GABRIEL, tel. 607-
706-692.

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

R Ruda 1 – sprzedam wyremontowane 
dwupokojowe. DOMLUX, tel. 660-251-
346.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

wykazu lokalu użytkowego usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska
ul. Piotra Niedurnego 53/1

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

wykazu lokalu użytkowego usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska
ul. Przedszkolna 6/2

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

wykazu lokalu użytkowego usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska
ul. Joanny 17/5

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

wykazu lokalu użytkowego usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska
ul. Joanny 17/2

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
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ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.comaledom@aledom.pl

!!!MIESZKANIA od 43 m2 do 52 m2!!!
Cena 3675,00 zł/m2

Bytom, Rozbark ul. Cicha 10 b
„Park Mickiewicza” – nowe bezczynszowe mieszkania 

w stanie deweloperskim.
!!!Mieszkania i lokale od 50 m2 do 75 m2!!! Cena 

3500,00 zł/m2

Ruda Śląska, Bielszowice – nowe bezczynszowe 
mieszkania w stanie deweloperskim.

DOMY 
Posiadłość  207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Wolno stojący Halemba  258/750  630 000 zł
Wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl. – Godula 240/508 499 000 zł

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom      29 m2                  40 tys. zł 
M-2 Ruda Śl. – Orzegów  33 m2  35 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina  34 m2  60 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina   35 m2  35 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek 39 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom  43 m2  75 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Bykowina  48 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  49 m2  149 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  51 m2  115 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom  52 m2  128 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  55 m2  125 tys. zł 
M-4 Ruda Śl.– Godula  63 m2  160 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina  72 m2  160 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina  73 m2  149 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Orzegów  113 m2  88 tys. zł

MIESZKANIA * WYNAJEM
M-3 Ruda Śl. – Orzegów  31 m2  800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom 47 m2  1000 zł/m-c

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

R Trzypokojowe sprzedam – Kochłowice, 
Bykowina. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Bielszowice – sprzedam kawalerkę. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Lokal w Kochłowicach wynajmę. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Wynajmę dom – Halemba, 2100 zł/m-c. 
DOMLUX, tel. 664-656-994.

R Poszukujemy nieruchomości z terenu 
Rudy i okolic. Asia, tel. 660-251-346, DO-
MLUX.

R Kłodnica – sprzedam dom, duża dział-
ka. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Sprzedam działkę 890 m2, Kłodnica. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Dwupokojowe, Kochłowice 55 m2, 83 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Komfortowa kawalerka – Ruda, 67 
tys. Tel. 602-450-869.

R Ruda Śląska-Halemba, Brzechwy, 
trzypokojowe, niski blok, 145 tys. Tel. 
603-581-579, AuREX.

R Sprzedam dom Kochłowice, 200 m2, 
340 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

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

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

R Pomoc drogowa, złomowanie pojaz-
dów, skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

PRACA
R KRAJACZA z doświadczeniem BY-
TOM – CV rekrutacja@fincerto.pl.

R Osobę do współpracy, operatora syste-
mu – CV rekrutacja@fincerto.pl.

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

R Przyjmę na stoisko z prasą. Ruda Ślą-
ska-Nowy Bytom. Tel. 693-876-983.

R Firma z Rudy Śl. zatrudni kosztorysan-
ta. Tel. 32 242-24-11.

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

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

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

    
R Targowisko Zabrze-Helenka, odstąpię 
dobrze funkcjonującą firmę. Tel. 601-885-
255.

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

R Odstąpię bar z ogródkiem piwnym. 
Tel. 502-670-830.

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

R Prawa do akcji KOMPANII WĘ-
GLOWEJ kupię. Tel. 507-851-852.

R Sprzedam pianinio. Tel. 508-817-
534.

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

Dla naszych Czytelników  
mamy cztery podwójne 

zaproszenia do Laserowego 
Centrum Rozrywki.  

Wystarczy wysłać SMS-a  
na numer 71100  

o treści wiad.laser+imię  
i nazwisko. Koszt SMS-a to 1 zł 

+23% Vat, tj. 1,23 zł brutto.  
Na SMS-y czekamy  

do 28.03.2013  
do godziny 14.00

Podziel się ze wszystkimi 
nowością – Chicken Box 
w McDonald’s®

A do tego litrowa butelka 
Coca-Coli Zero gratis!

Daj się ponieść fantazji i stwórz z przy-
jaciółmi swój własny zestaw. Do klasycz-
nego menu McDonald’s dołącza właśnie 
zupełna nowość  – Chicken Box!

Chicken Box jest idealną propozycją dla 
wszystkich, którzy cenią wybór i lubią się 
dzielić. W skład normalnego Chicken Box’a 
wchodzą 3 porcje, a duży Chicken Box to aż 
5 porcji produktów z wyśmienitego białego 
mięsa kurczaka. Jedna porcja to 6 kawałków 
Chicken McNuggets lub 20 kuleczek Chic-
ken McBites bądź 4 skrzydełka Chicken 
Wings.

Nowości czekają także na amatorów 
słodkich smaków. Shake Jabłkowo-Karme-
lowy  to niezwykle orzeźwiający, pobudza-
jący zmysły koktajl o delikatnym, aksamit-
nym smaku. Drugą propozycją jest McFlur-
ry  Galaretka Mieszanka Wedlowska. Soczy-
sta galaretka oblana czekoladą w połączeniu 
z waniliowym smakiem lodów to propozy-
cja, której nie można się oprzeć. 

To jeszcze nie wszystko! Od 5 lutego we 
wszystkich restauracjach biorących udział  
w promocji do każdego Chicken Box’a do-
dawana będzie litrowa butelka Coca-Coli 
Zero gratis!

Dla naszych Czytelników mamy 30 za-
proszeń do restauracji Mcdonald’s. Wy-
starczy wysłać SMS-a o treści wiad. Chic-
ken Box + imię i nazwisko pod numer 
71100 ( koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 
1, 23 zł brutto). Na SMS-y czekamy od 20 
lutego od. godz. 9.00 do 22 lutego do godz. 
15.00.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wy-
wieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości grunto-
wych w rejonie ul. Katowickiej, która zostanie oddana w dzierżawę,  
z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny.

W dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 roku zorganizowany zostanie 
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w ra-
mach którego przedstawiciele organizacji pozarządowych udzielać bę-
dą porad ofiarom przestępstw.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby  
i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Dyżury specjalistów bę-
dą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowa-
dzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofia-
rom Przestępstw od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 
18.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00.
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-kochłowicach 

przy ul. Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgod-
ną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Barbary, stanowiąca działkę ozna-
czoną numerem geodezyjnym 1572/156 o powierzchni 2698 m2, obręb Kochłowice, zapisa-
na na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr KW GL1S/00012839/5 (działy III i IV wolne są od wpisów). 

 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 13.03.2012 r. Przetar-
gi, które odbyły się w dniach 13.07.2012 r., 31.08.2012 r., 8.11.2012 r. oraz 23.01.2013 r. 
zakończyły się wynikiem negatywnym.

 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 1572/156 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (symbol planu MN1) oraz fragmentarycznie teren ulic wewnętrznych (symbol 
planu KDW) i trwałych użytków zielonych (symbol planu ZN1).

Przedmiotowa działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej; działka 
inwestycyjna posiada regularny kształt zbliżony do trójkąta; grunt jest zatrawiony i poro-
śnięty drzewami i krzewami.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 158.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w trakcie rokowań zostanie powiększona o należny poda-

tek od towarów i usług.

Rokowania odbędą się w dniu 21.03.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z peł-
ną 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 14.03.2013 
r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 7.900,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Ślą-
ska, z dopiskiem „zaliczka – Barbary” i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach 
oraz przed otwarciem rokowań przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i 
oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zamknięcia 
rokowań (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 za-
mknięcia rokowań, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedło-
żyć 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 przyj-
muje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). 
Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny 
zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedli-
wienia 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 
wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłaco-
na zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka 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 zaliczka zostanie zwrócone niezwłocznie po rokowaniach. Zastrzega się pra-
wo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

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

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  

w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem  
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 29.01.2013 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z prze-
znaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa wła-
sności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja, 
stanowiąca działkę nr 2675/45 o powierzchni 45 m2, obręb Ruda, zapisana na karcie mapy 1 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00038050/8 (działy III i IV są wolne od wpisów). Zgodnie z ustaleniami miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 2675/45 stanowi 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową (symbol planu MWu2). 
Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy 1 Maja, posiada kształt pro-
stokąta. Na zbywanej działce zlokalizowany jest zjazd publiczny stanowiący jedyne połą-
czenie terenu obejmującego działkę nr 2344/45 z drogą publiczną. Przyszły nabywca dział-
ki nr 2675/45 powinien umożliwić swobodny przejazd właścicielowi działki jw. W tym celu 
nabywca będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu na 
rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2344/45 zapisanej w KW nr GL1S/00016723/7. 
Przedmiotowe zobowiązanie nie będzie dotyczyć właściciela działki zapisanej w KW nr 
KW nr GL1S/00016723/7, jeżeli zostanie nabywcą.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 5.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2013 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 Ślą-
ska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 15.03.2013 r. 
dokonają wpłaty wadium w kwocie 250,00 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. 1 Maja” 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 rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców – 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 uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie po-
danych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VaT pomniej-
szonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzo-
ziemcom, 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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XX Plebiscyt ,,Wiadomości Rudzkich” na Sportowca i Trenera Roku 2012

Najpopularniejszy 
Sportowiec

1. Dominik Bryński 
– zawodnik IGLOO 
Rugby Club Ruda Śl. 
– wyślij SMS-a na nu-

mer 71100 o treści NPS.1. Koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł 
brutto.

2. Jakub Chęć – za-
wodnik RKC CURLIK 
– wyślij SMS-a na nu-
mer 71100 o treści 

NPS.2. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT, tj. 1,23 zł brutto.

3. Magdalena Frąt-
czak – juniorka, szczy-
piornistka KS Zgoda 
Ruda Śl. – wyślij SMS

-a na numer 71100 o treści NPS.3. 
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 
1,23 zł brutto.

4. Joanna Furczyk – 
siatkarka KPKS-u Ha-
lemba, gra na pozycji 
atakującej – wyślij 

SMS-a na numer 71100 o treści 
NPS.4. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT, tj. 1,23 zł brutto.

5. Mirela Grochow-
ska – piłkarka, wycho-
wanka kobiecego ze-
społu Gwiazdy – wy-

ślij SMS-a na numer 71100 o treści 
NPS.5. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT, tj. 1,23 zł brutto.

6. Darek Grzywa – 
piłkarz, kapitan Wa-
welu Wirek – wyślij 
SMS-a na numer 

71100 o treści NPS.6. Koszt SMS-a 
to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brut-
to.

7. Adrian Hajduk – 
zapaśnik, wychowa-
nek ZKS-u „SLAVIA” 
Ruda Śl.  – wyślij 

SMS-a na numer 71100 o treści 
NPS.7. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT, tj. 1,23 zł brutto.

8. Oliwia Hałupka – 
akrobatka KPKS-u 
Halemba – wyślij SMS
-a na numer 71100 o 

treści NPS.8. Koszt SMS-a to 1 zł + 
23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.

9. August Jakubik – 
ultramaratończyk, re-
prezentuje barwy 
TKKF Jastrząb – wy-

ślij SMS-a na numer 71100 o treści 
NPS.9. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT, tj. 1,23 zł brutto.

10. Natalia Kubaty – za-
paśniczka, wychowanka 
ZKS-u „SLAVIA” Ruda 
Śl. – wyślij SMS-a na nu-

mer 71100 o treści NPS.10. Koszt SMS-a 
to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.

11. Marcin Łęcki – pił-
karz Grunwaldu Ruda Śl. 
– wyślij SMS-a na numer 
71100 o treści NPS.11. 

Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 
zł brutto.

12. Szymon Łuszczek – 
kapitan futsalowego ze-
społu Gwiazdy – wyślij 
SMS-a na numer 71100 

o treści NPS.12. Koszt SMS-a to 1 zł + 
23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.

13. Marcin Met – piłkarz 
Slavii Ruda Śl., kapitan – 
wyślij SMS-a na numer 
71100 o treści NPS.13. 

Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 
zł brutto.

14. Angelika Piekorz – 
rugbistka, zawodniczka 
zespołu Diablice IGLOO 
RC Ruda Śl. – wyślij 

SMS-a na numer 71100 o treści NPS.14. 
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 
zł brutto.

15. Szymon Porębski – 
łucznik, zawodnik UKS-u 
„Grot” – wyślij SMS-a na 
numer 71100 o treści 

NPS.15. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, 
tj. 1,23 zł brutto.

16. Łukasz Wodarski – 
szczypiornista SPR-u 
Grunwald Ruda Śl. – wy-
ślij SMS-a na numer 

71100 o treści NPS.16. Koszt SMS-a to 1 
zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.

17. Łukasz Wojtaszczyk 
– akrobata KPKS-u Ha-
lemba – wyślij SMS-a na 
numer 71100 o treści 

NPS.17. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, 
tj. 1,23 zł brutto.

Wyróżniający się 
Nauczyciel Wychowania 

Fizycznego

1. Sandra Anders – na-
uczyciel w G nr 8 im. S. 
Ligonia – wyślij SMS-a 
na numer 71100 o treści 

WF.1. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, 
tj. 1,23 zł brutto.

2. Marcin Cyran – na-
uczyciel w G nr 2 im. W. 
Janasa oraz trener KS Po-
goń Ruda Śl. – wyślij 

„Wiadomości Rudzkie” po raz XX organizują plebiscyt na Najlepszego Trenera i Sportowca Roku. Do redakcji nadesłanych zostało 60 zgłoszeń. Trzy kandydatury nie speł-
niały kryteriów formalnych (były niepełne tj. brakowało zdjęcia lub były niezgodne z kryteriami). Poniżej publikujemy w kolejności alfabetycznej kandydatury zatwierdzone 
prze Komisję Plebiscytową. Przypominamy, że głosować można za pomocą SMS-ów (szczegóły wysyłania SMS-ów przy kandydatach), a także na portalu społecznościowym 
http://www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie. Na Wyróżniającego się Skrzata  na portalu wiadomosciudzkie.pl można głosować do 22 lutego (do godz. 16.00). Za 
pomocą SMS-ów i Facebooka głosować można do północy 22 lutego. Zapraszamy do wspólnej zabawy – pokażmy kochającym sport, że doceniamy ich wysiłek i wkład  
w promocję Rudy Śląskiej!

SMS-a na numer 71100 o treści WF.2. 
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 
zł brutto.

3. Katarzyna Czyż – 
nauczyciel w SP nr 6 
oraz trener lekkiej 
atletyki w TL „Pogoń” 

Ruda Śl. – wyślij SMS-a na numer 
71100 o treści WF.3. Koszt SMS-a 
to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brut-
to.

4. Andrzej Gajczew-
ski – nauczyciel G nr 
14. W roku 2011/12 
trener kadry woje-

wódzkiej juniorek w piłce ręcznej – 
wyślij SMS-a na numer 71100 o tre-
ści WF.4. Koszt SMS-a to 1 zł + 
23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.

5. Elżbieta Garmule-
wicz – nauczyciel 
w SP nr 41 oraz tre-
nerka zapasów – wy-

ślij SMS-a na numer 71100 o treści 
WF.5. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT, tj. 1,23 zł brutto.

6. Łukasz Kolasa – 
nauczyciel w SP nr 18 
– wyślij SMS-a na nu-
mer 71100 o treści 

WF.6. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT, tj. 1,23 zł brutto.

7. Jarosław Kołodziej 
– nauczyciel w SP nr 
13 – wyślij SMS-a na 
numer 71100 o treści 

WF.7. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT, tj. 1,23 zł brutto.

8. Bożena Obrzut-
Makowicz – nauczy-
ciel G nr 7 im. Nobli-
stów Polskich – wyślij 

SMS-a na numer 71100 o treści 
WF.8. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT, tj. 1,23 zł brutto.

9. Edward Polczyk – 
nauczyciel w ZS nr 5 
– wyślij SMS-a na nu-
mer 71100 o treści 

WF.9. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT, tj. 1,23 zł brutto.

10. Marta Sieraga – 
nauczyciel w G nr 8 
im. S. Ligonia – wyślij 
SMS-a na numer 

71100 o treści WF.10. Koszt SMS-a 
to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brut-
to.

11. Sabina Sladkow-
ska – nauczyciel w SP 
nr 13 – wyślij SMS-a 
na numer 71100 o tre-

ści WF.11. Koszt SMS-a to 1 zł + 
23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.

12. Patrycjusz Waldera 
– nauczyciel w ZSP nr 7 
– wyślij SMS-a na numer 
71100 o treści WF.12. 

Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 
zł brutto.

13. Daniel Weselak – na-
uczyciel w G nr 3 im. K. 
Miarki – wyślij SMS-a na 
numer 71100 o treści 

WF.13 Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, 
tj. 1,23 zł brutto.

Wyróżniający się 
Sportowiec Skrzat

1. Martyna Hyba – akro-
batka KPKS-u Halemba 
– wyślij SMS-a na numer 
71100 o treści SKRZAT.1. 

Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 
zł brutto.

2. Jakub Kamiński – 
akrobata KPKS-u Halem-
ba – wyślij SMS-a na nu-
mer 71100 o treści 

SKRZAT.2. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT tj. 1,23 zł brutto.

3. Daniel Jackton Motto 
– członek Uczniowskiego 
KS Capoeira Ruda Śl. –  
wyślij SMS-a na numer 

71100 o treści SKRZAT.3. Koszt SMS-a 
to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.

4. Julia Nawrat – akro-
batka KPKS-u Halemba 
– wyślij SMS-a na numer 
71100 o treści SKRZAT.4. 

Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 
zł brutto.

5. Zuzanna Początek – 
akrobatka KPKS-u Ha-
lemba – wyślij SMS-a na 
numer 71100 o treści 

SKRZAT.5. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT tj. 1,23 zł brutto.

6. Tomasz Pustelnik – 
koszykarz KS Pogoń Ru-
da Śl. – wyślij SMS-a na 
numer 71100 o treści 

SKRZAT.6. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT tj. 1,23 zł brutto.

7. Anna Rzepka – akro-
batka KPKS-u Halemba 
– wyślij SMS-a na numer 
71100 o treści SKRZAT.7. 

Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 
zł brutto.

8. Oliwia Szafran – akro-
batka KPKS-u Halemba 
– wyślij SMS-a na numer 
71100 o treści SKRZAT.8. 

Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 
zł brutto.

9. Maciej Szczepanik – 
uprawia pływanie, tenis 
ziemny ju-jidsu oraz jeź-
dzi na nartach – wyślij 

SMS-a na numer 71100 o treści 
SKRZAT.9. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT tj. 1,23 zł brutto.

Wyróżniający się 
Sportowiec Amator

1. Andrzej Kasprzyk – 
Trenuje MTB oraz kolar-
stwo szosowe – wyślij 
SMS-a na numer 71100 

o treści AMATOR.1. Koszt SMS-a to 1 
zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto.

2. Artur Lewicki –  
obecnie jest najlepszym 
graczem lidera Rudzkiej 
Amatorskiej Ligi Koszy-

kówki, zespołu ALTA Demons oraz naj-
lepszym graczem całej ligi pod wzglę-
dem współczynnika evaluation – wyślij 
SMS-a na numer 71100 o treści AMA-
TOR.2. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT 
tj. 1,23 zł brutto.

3. Jarosław Piłat – 
w bieganie zaangażował 
się „dopiero” w maju 
ubiegłego roku, jednak 

już przebiegł 1200 km – wyślij SMS-a 
na numer 71100 o treści AMATOR.3. 
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 
zł brutto.

4. Karol Sołtys – należy 
do Amatorskiej Ligi Siat-
kówki Mężczyzn, zaan-
gażowany w liczne za-

wody międzyszkolne – wyślij SMS-a na 
numer 71100 o treści AMATOR.4. Koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł 
brutto.

5. Wojciech Szpilot – 
zawodnik drużyny Rudz-
kiej Amatorskiej Ligi 
Siatkówki – „KA SPRÓ-

BUJ Z NAMI” najlepiej punktujący oraz 
blokujący zawodnik ligi – wyślij SMS-a 
na numer 71100 o treści AMATOR.5. 
Koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 
zł brutto.

6. Adrian Świerkowski 
– w Rudzkiej Lidze Orli-
ka w sezonie 2012 został 
Królem Strzelców, nato-

miast w Rudzkiej Lidze Futsalu zdobył 
drugie miejsce – wyślij SMS-a na numer 
71100 o treści AMATOR.6. Koszt SMS
-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutto.

7. Dariusz Wosz – naj-
skuteczniejszy zawodnik 
Halowej Ligi Piłkarskich 
Piątek Old Boys – wyślij 

SMS-a na numer 71100 o treści AMA-
TOR.7. Koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT, tj. 1,23 zł brutto.

Nominowani trenerzy: Jacek Bratek, Roman Cegiełka, Władysław Dziura, Czesław Jonda, Dorota Kies, Rafał Krzyśka, Marcin Księżyk, 
Aleksander Oleszczuk, Marzena Patryarcha, Józef Szmatłoch, Dariusz Wyciślik.
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Gwiazda awansowała do turnieju finałowego MMP U-16

Futsal – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-16

Rekord Bielsko-Biała i Gwiazda 
Ruda Śląska zapewniły sobie 
awans do turnieju finałowego MMP 
U-16 już wcześniej, zyskując 
znaczną przewagę punktową nad 
pozostałymi zespołami. KF Akade-
mia Pyskowice miała matematycz-
ne szanse na to, by zrównać się 
liczbą punktów z rudzianami, jed-
nak w dotychczas rozegranych 
bezpośrednich spotkaniach odnio-
sła dwie porażki i jeden remis, co 
stawiało ją w niekorzystnej sytu-
acji w przypadku równej ilości 
punktów. Nadzieję na awans py-
skowiczanie stracili już w pierw-
szym meczu, w którym przegrali 
z Gwiazdą 4:0. W trzeciej minucie 
wynik otworzył Szymon Cichecki. 
Po przerwie dwie niemal stupro-
centowe sytuacje mieli goście, ale 
nie udało im się ich wykorzystać – 
a jak głosi znane powiedzenie nie-
wykorzystane sytuacje się mszczą. 
I to właśnie stało się w 14 minucie, 
kiedy do bramki pyskowiczan pił-
kę władował Bartosz Pikul. Ru-
dzianie dopełnili dzieła w końców-
ce – w 22 minucie z prawej strony 
boiska piłkę wrzucił Bartosz Pikul, 
czyniąc to tak, że ta załopotała 
w bocznej siatce bramki, zaś w 24 
minucie strzałem z dystansu poko-
nał bramkarza gości Mateusz Smu-
da, ustalając wynik na 4:0.

W drugim spotkaniu tego dnia 
rudzianie zmierzyli się z Rekordem 

Bielsko-Biała. W piątej minucie 
wynik otworzył Bartłomiej Szarla. 
Niecałe trzy minuty później Gwiaz-
da prowadziła 2:0 za sprawą Mi-
chała Trąbki. Bielszczanie posta-
wili wszystko na jedną kartę i za-
grali z lotnym bramkarzem. Przy-
niosło to efekty w 18 minucie, kie-
dy zdołali strzelić bramkę kontak-
tową. Jednak dwie minuty później 
podanie z prawej strony boiska wy-
korzystał stojący tuż przy bramce 
Piotr Hiszpański. W 22 minucie  
z własnej połowy do pustej bramki 
trafił Michał Trąbka, podwyższając 
prowadzenie swojego zespołu na 
4:1. W końcówce Rekord rzucił się 
do odrabiania strat – w ciągu 11 se-
kund zdołał strzelić dwie bramki 
doprowadzając do wyniku 4:3. Do 
końca spotkania pozostały jednak 
trzy sekundy i to rudzianie odnieśli 
zwycięstwo.

Ostatni mecz z Bochnią przypo-
minał istny festiwal strzelecki. Ko-
lejno na listę strzelców wpisywali 
się: Mateusz Smuda, Piotr Hisz-
pański, Mateusz Smuda x 2, Bar-
tosz Pikul, Bartosz Talaga 
i ponownie Mateusz Smuda. Za-
wodnicy z Bochni zdołali w tym 
czasie umieścić piłkę w bramce 
Gwiazdy tylko jeden raz.

Najlepszym bramkarzem tur-
nieju został Bartosz Poloczek 
(Gwiazda Ruda Śl.), najlepszym 
zawodnikiem turnieju okrzyknię-

Futsaliści Gwiazdy wygrali wszystkie rozgrywane w tę sobotę spotkania. 

O krok do tyłu

Futsal – ekstraklasa

to Antoniego Konderaka (KF 
Akademia Pyskowice), a królem 
strzelców został strzelając pięć 
bramek – Mateusz Smuda (Gwiaz-
da Ruda Śląska).

– Faworytem tego cyklu turnie-
jów był Rekord Bielsko-Biała, ale 
końcowy efekt jest taki, że to nam 
udało się zająć pierwsze miejsce 
i awansować z niego do finałów 
Mistrzostw Polski. Wierzyliśmy, że 
możemy wygrać z Rekordem, bo 
już raz tak się stało. Nasze zespoły 
są na podobnym poziomie, więc 
to, kto wygra jest kwestią szczę-
ścia – mówił po turnieju trener 

Gospodarze szybko objęli prowa-
dzenie w tym spotkaniu. W czwartej 
minucie w sytuacji sam na sam Krzyś-
kę pokonał Popławski. Kolejną bram-
kę bielszczanie strzelili zaledwie trzy 

minuty później po efektownym ude-
rzeniu Machury. Ten sam zawodnik 
wpisał się na listę strzelców osiem 
minut później. Rudzianie wzięli się 
w garść i zaczęli gonić wynik. W cią-

gu trzech minut na listę strzelców 
dwukrotnie wpisał się Adam Jonczyk. 
Jednak niecałe 40 sekund później do 
bramki rudzian ponownie trafił za-
wodnik gospodarzy dając swojej dru-
żynie bezpieczne, dwubramkowe pro-
wadzenie. 

Po trzech minutach drugiej poło-
wy, po uderzeniu Popławskiego, 

W sobotę w hali MOSiR-u w Halembie rozegrany został czwarty (ostatni) turniej eliminacyjny do finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-16 w futsalu. 
Gwiazda Ruda Śląska wygrała wszystkie rozegrane tego dnia spotkania i awansowała do dalszej części rozgrywek z pierwszego miejsca.

Gwiazda Ruda Ślaska przegrała z Rekordem Bielsko-Biała w meczu rozgrywanym w ramach XVII kolejki futsalowej ekstraklasy. Od początku w spotkaniu 
dominowali gospodarze. Rudzianie starali się gonić wynik, ale bielszczanie cały czas utrzymywali co najmniej jednobramkowe prowadzenie. 

REKLAMA

Krzyśka po raz piąty musiał wycią-
gnąć piłkę ze swojej bramki. Pięć 
minut później, trzecią bramkę 
w tym spotkaniu strzelił Jonczyk. 
W 37 minucie Rekord po strzale 
Mentla odskoczył na trzy bramki. 
W końcówce na listę strzelców 
wpisał się Łuszczek ustalając wy-
nik spotkania na 6:4.

Rekord Bielsko-Biała – Gwiazda 
Ruda Śląska 6:4 (4:2)

Gwiazda Ruda Śląska: Rafał 
Krzyśka, Daniel Mężyk - Adam 
Jonczyk, Paweł Martyn, Szymon 
Łuszczek, Mateusz Omylak, Ariel 
Piasecki, Mateusz Krzymiński, 
Bartosz Siadul, Krzysztof Pi-
skorz. Trener: Rafał Krzyśka.

Złóż życzenia z okazji Dnia Kobiet  

na łamach ,,Wiadomości Rudzkich”!
6 marca, na łamach naszej gazety będzie 

można złożyć życzenia  z okazji Dnia Kobiet.
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
(4 marca) do godz. 12.00.

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

N. Bytom, ul. Niedurnego 36, 
w godz. 8.00-15.00.

Michał Grzywaczewski. – Oczy-
wiście chcielibyśmy zostać mi-
strzem Polski, ale większość dru-
żyny to chłopcy z rocznika młod-
szego, także na pewno będzie cięż-
ko. Jedziemy jednak do Mielca 
powalczyć i pokazać się z jak naj-
lepszej strony – dodał.

Gwiazda Ruda Śląska: Bar-
tosz Poloczek – Michał Trąbka, 
Bartosz Pikul, Mateusz Smuda, 
Szymon Cichecki, Bartłomiej 
Szarla, Karol Maciejok, Bartosz 
Talaga, Piotr Hiszpański.

Trener: Michał Grzywaczew-
ski

Wyniki wszystkich spotkań: 
Gwiazda Ruda Śląska – KF Aka-
demia Pyskowice 4:0, BSF Boch-
nia – Rekord Bielsko-Biała 3:4, 
Gwiazda Ruda Śląska – Rekord 
Bielsko-Biała 4:3, KF Akademia 
Pyskowice – BSF Bochnia 1:4, 
Gwiazda Ruda Śląska – BSF Boch-
nia 7:1, KF Akademia Pyskowice 
– Rekord Bielsko-Biała 3:5

Tabela końcowa:
Gwiazda Ruda Śląska 12 26 

38-23, Rekord Bielsko-Biała 12 
25 46-24, KF Akademia Pysko-
wice 12 8 25-42, BSF Bochnia 12 
7 21-41



Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Już na początku Wanda Kraków 
pokazała, że chociaż znajduje się 
na dole tabeli, to skóry tanio nie 
sprzeda. W ciągu pierwszych pięciu 
minut przyjezdni odskoczyli Grun-
waldowi na dwie bramki. Zieloni 
wyrównali w dziesiątej minucie 
(4:4). Następnie zespoły walczyły 
niemal punkt za punkt. Kraków co 
jakiś czas wypracowywał sobie 
dwubramkową przewagę, zaś Grun-
wald systematycznie odrabiał tę 
stratę, jednak za każdym razem, 
gdy doprowadzał do remisu, znów 
inicjatywę przejmowali goście. Na 
prowadzenie SPR Grunwald wy-
szedł w 21 minucie. Trzybramkowa 

przewaga gospodarzy szybko jed-
nak stopniała. Świetnie za to spisy-
wali się goście i to oni przez ostat-
nie pięć minut pierwszej połowy 
dominowali – podczas gdy Wanda 
Kraków zdobyła siedem punktów, 
ekipa z Rudy zdołała pokonać ich 
bramkarza tylko dwukrotnie.

SPR Grunwald dobrze zaczął 
drugą połowę spotkania. Po trzech 
celnych rzutach z rzędu wyszedł 
on na jednobramkowe prowadze-
nie (19:18), dwie minuty później 
wynosiło ono dwie bramki. Goście 
jednak szybko zdołali wyrównać 
i dalej mecz toczył się bramka za 
bramkę. W 54 minucie KS Wanda 

Przegrana z Wandą Kraków
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SPR Grunwald zmierzył się w sobotę ze znajdującą się niżej w tabeli KS Wandą Kraków. Rudzka ekipa musiała uznać wyższość przyjezdnych, którzy wygrali 29:33 (16:18).

Zapasy

Kalendarzyk kibica
Futsal – ekstraklasa

23 lutego, sobota, godz. 18.00, Gwiazda Ruda Śl. – Red Devils Chojnice
Piłka ręczna – II liga

23 lutego, sobota, Zgoda Ruda Śląska – Gloria Katowice
23 lutego, sobota, AZS Politechnika Świętokrzyska – SPR Grunwald Ruda Śl.

Piłka nożna – sparingi:
20 lutego, środa, godz. 18.00 Forteca Świerklany – Grunwald Ruda Sl.
23 lutego, sobota, godz. 11.00 Grunwald Ruda Śl. – Czarni Piasek (Nowy By-
tom)
23 lutego, sobota, godz. 9.00 Slavia Ruda Śl. – AKS Mikołów (Nowy Bytom)
23 lutego, sobota, Urania Ruda Śl. – Unia Kalety

Pozostałe wyniki:
Piłka nożna – sparingi

GKS Grunwald – LZS Piotrówka 2:2 (0:1).
Bramki dla Grunwaldu: Dreszer, zawodnik testowany

Slavia Ruda Śląska – LKS Nadwiślan Góra 0:1 (0:0)
Slavia Ruda Śląska – Urania Ruda Śląska 4:1(1:1)

Bramki dla Slavii: samobójcza, Witor, zawodnik tekstowany, zawodnik testo-
wany
Bramka dla Uranii: Musiał

Urania Ruda Śląska – Sokół Orzech 3:0
Bramki dla Uranii: Baron, Kornas, Musiał

Gazobudowa Zabrze – Wawel Wirek 2:3 (0:1)
Bramki dla Wawelu: zawodnik testowany, Mol, Kałużny G.

Zapraszamy
Zapraszamy do wzięcia udziału w Mistrzostwach Rudy Śląskiej w Narciarstwie 
Alpejskim 3 marca 2013 r. w niedzielę, na stoku „ZAGROŃ” w Istebnej. Zapi-
sy do 28 lutego do 16.00 – Bliższe informacje na stronie www.mosir.rsl.pl lub 
pod tel. 32 34-233-50.

GALA SPORTOWCA I TRENERA ROKU 2012
,,Wiadomości Rudzkie” zapraszają na Galę Sportowca i Trenera Roku 
2012, która odbędzie się 1 marca o godz. 18.00 w Domu Kultury w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach. Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne za-
proszenia na to wydarzenie. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 71100 
o treści wiad.gala+imię i nazwisko. Koszt SMS-a to 1 zł +23% Vat, tj. 1,23 
brutto. Na SMS-y czekamy do 25.02.2013 do godziny 14.00

Kraków zyskała trzybramkową 
przewagę. Co prawda Grunwaldo-
wi udało się ją zniwelować do jed-
nego trafienia, jednak w końcówce 
znów lepsi okazali się być goście, 
którzy punktując trzy razy z rzędu 
wygrali 29:33.

– To spotkanie nie ułożyło się po 
naszej myśli. Wiedzieliśmy, że Kra-
ków idzie w drugiej rundzie jak bu-
rza. Oni wygrali trzy ostatnie spo-
tkania i należało się zastanowić 
nad tym, co było tego przyczyną. 
Wanda Kraków chciała wygrać to 
spotkanie, my także chcieliśmy, ale 
jakimś niskim nakładem sił. Nieste-
ty niektórzy nie dali dzisiaj z siebie 

Maciek Kuśnierz ustrzelił brąz
W Dąbrowie Górniczej odbyły się za-

wody o tytuły Halowych Mistrzów Polski 
Juniorów i Młodzieżowców w Łucznic-
twie na rok 2013. W zawodach nie zabra-
kło reprezentantów UKS-u ,,Grot”: Agaty 
Wylężek, Adama Ścibskiego (kategoria: 
łuk klasyczny) oraz Maćka Kuśnierza (ka-

tegoria: łuk bloczkowy). 
Zawodnicy udanie przebrnęli elimina-

cje. W finałowych pojedynkach indywidu-
alnych wszyscy reprezentanci UKS-u Grot 
utrzymali wysoką dyspozycję. Niestety 
pomimo dzielnej postawy zarówno Agata, 
jak i Adam, nieznacznie przegrali swoje 

pojedynki o awans. Adam uplasował się 
ostatecznie na ósmym miejscu, natomiast 
Agata na 13 pozycji. Maciek Kuśnierz 
osiągnął największy sukces w swej krót-
kiej karierze łuczniczej, zdobywając brą-
zowy medal w kategorii junior „łuk blocz-
kowy”. Dzięki temu rezultatowi zawodnik 
został powołany do kadry Polski Juniorów 
na zbliżające się Halowe Mistrzostwa Eu-
ropy Seniorów i Juniorów.

REKLAMA

Łucznictwo

Brąz Adriana Hajduka
Reprezentujący barwy naszego 

kraju zawodnik ZKS-u „SLAVIA” 
Ruda Śląska Adrian Hajduk wy-
walczył trzecie miejsce w bardzo 
silnie obsadzonym turnieju zapa-
śniczym im. Dana Kołova, który 
rozegrany został w dniach 14-
16.02.2013 w Sofii.

Turniej ten był sprawdzianem 

generalnym reprezentacji Polski 
przed Mistrzostwami Europy Se-
niorów w zapasach w stylu wol-
nym, które rozegrane zostaną do-
kładnie za miesiąc w stolicy Gruzji 
Tbilisi.

Adrian tradycyjnie rywalizował 
w kategorii do 55 kg, w pierwszym 
pojedynku pokonał w dwóch run-

wszystkiego – mówił po spotkaniu 
trener Marcin Księżyk. – Większość 
zawodników bała się rzucać z dru-
giej linii, w obronie też zagraliśmy 
za słabo – dodał.

SPR Grunwald – KS Wanda 
Kraków 29:33 (16:18)

SPR Grunwald: Błaś, Wolnia-
czyk – Ciepliński, A. Wodarski 2, 
Płonka 2, P. Lisowski 4, Mar-
chliński 1, Lange 1, Kowal 6, Ł. 
Wodarski 5, Gansiniec 6, Wolnia-
czyk, Stogowski 2.

Trener: Marcin Księżyk

Po zaciętym spotkaniu rudzianie musieli uznać wyższość rewelacyjnie spisującej się 
ostatnio Wandy Kraków.

 Foto: arch.

dach reprezentanta Mołdawii Alek-
sandru Chirtoaca, w drugiej walce 
nie dał szans Francuzowi Chakiro-
wi Ansari. W półfinale niestety mu-
siał uznać wyższość Rumuna An-
dreia Dukova i w końcu w pojedyn-
ku decydującym o brązowym me-
dalu pokonał kolejnego Mołdawia-
nina Anatolija Buriana.

Zdaniem trenera reprezentacji 
Polski, Marka Garmulewicza, start 
Adriana można uznać za udany. Do 
ME pozostał jeszcze miesiąc, tak 

więc zawodnicy są już w okresie 
bezpośredniego przygotowania 
startowego, który charakteryzuje 
się dość dużymi obciążeniami 
i krótko mówiąc, mieli prawo na 
turnieju w Bułgarii nie być jeszcze 
w najwyższej dyspozycji, a mimo 
to zawodnik ,,Slavii” stanął na po-
dium.

Dalszy etap przygotowań do Mi-
strzostw Kontynentu przebiegać 
będzie na zgrupowaniach w Wałczu 
i Spale.
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Zadowolenie naszych Klientów 
jest dla nas najważniejsze!

Nowy diagnosta na stacjach kontroli pojazdów 
ALFA i OMEGA

Ruda Śląska-Godula, ul. Stara 1,
Ruda Śląska-Bykowina, ul. Szpaków 51 

– Od jak dawna pracuje Pan jako diagnosta?
– Zacząłem pracę w 1975 roku w Polskim Związku Motorowym, na 

stanowisku mechanik diagnosta. W dotychczasowej pracy zajmowa-
łem się naprawami i diagnostyką techniczną samochodów.

– Zaaklimatyzował się Pan w nowym miejscu pracy?
– Moi współpracownicy – diagności – są rzetelni i przyjaźni, potrafią 

stworzyć miłą atmosferę między sobą. Dzięki temu ja sam nie miałem 
problemu by szybko dołączyć do reszty i zaaklimatyzować się. Taka at-
mosfera przekłada się też na nasz odbiór w oczach Klienta. Każdy chce 
przyjeżdżać do miejsca, gdzie panuje przyjazna atmosfera. Cieszę się, 
że mogę tu pracować.

– Jakich cech oczekują Klienci stacji kontroli pojazdów od pracowni-
ków?

– Klienci oczekują rzetelności. Każdy chce poznać faktyczny stan swojego 
pojazdu. W branży takiej jak ta, gdzie pracuje się z ludźmi, na pewno bardzo 
ważny jest dobry kontakt z Klientem. Jestem w branży od lat i wiem, że życzli-
wość i otwartość wobec Klientów opłaca się. Klienci wyciągają wnioski, obser-
wując zachowanie pracownika i potem wybierają tę firmę, która jest najsolid-
niejsza i w której spotkali się z życzliwą obsługą. Widzę, że gdy wychodzi się do 
Klientów z uśmiechem, po jakimś czasie oni potem wracają.

– Czy poza typową diagnostyką pomagacie Klientom w innych spra-
wach?

– Przede wszystkim Klientowi trzeba jasno przedstawić stan techniczny jego 
samochodu. W razie wystąpienia jakiejkolwiek usterki trzeba Klientowi na-
świetlić co to za usterka oraz gdzie najtaniej i najsolidniej można ją usunąć. Je-
żeli jest to możliwe, staramy się również wycenić koszt takiej naprawy. Jest 
kryzys i każdy liczy się z każdym groszem. Mamy rozeznanie, kto najlepiej na-
prawia samochody, dlatego też osobie korzystającej z naszych usług, polecamy 
wyłącznie sprawdzone miejsca.

Prezes Zarządu Jerzy Seremak 
o swoich współpracownikach: 

– Najważniejsze dla nas jest to, aby kierowca który do nas przyje-
dzie, zawsze był zadowolony z przeprowadzonego przeglądu tech-
nicznego. Dlatego stawiamy na pracowników, którzy pod każdym 
względem fachowo obsługują naszych Klientów. Nasi diagności mu-
szą spełniać rolę doradców z zakresu bezpieczeństwa jazdy oraz do-
radztwa motoryzacyjnego. Osoba, która korzysta z naszych usług 
musi mieć poczucie, że wyjeżdża z naszej stacji diagnostycznej bez-
piecznym samochodem.

Zdaniem Klienta 

– Od pięciu lat korzystam z usług tych diagnostów. Mam 
porównanie z innymi stacjami, ale tutaj czuję się po prostu 
dobrze. Obsługa jest rzeczowa, wszystkiego zawsze można 
się dowiedzieć. Mają tu dobre podejście do Klienta. Nigdy nie 
spotkałem się z arogancją ze strony pracowników. Wszyst-
ko, czego się tu dowiedziałem, potem faktycznie sprawdza 
się w serwisie.

Joachim Szydło

FIRMA AUTO-BUD LIDER NA RYNKU 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Szczepan Mańka 
– diagnosta badań technicznych.
– tel. 508 921 558
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