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Jeszcze bezpieczniej!

Patrole pojawią się na początku 
kwietnia, kolejne latem oraz jesie-
nią. W ubiegłym tygodniu prezy-
dent Grażyna Dziedzic ustaliła 
szczegóły współpracy. W styczniu 
zostało podpisane właściwe poro-
zumienie. 

– Wychodzę z założenia, że bez-
pieczeństwa nigdy dość. Dlatego po 
raz kolejny nawiązaliśmy współ-
pracę ze Szkołą Policji w Katowi-
cach. O tym, że jest to trafiony po-

mysł, świadczą głosy mieszkańców, 
którzy oczekują kontynuacji tej ini-
cjatywy oraz same wyniki uzyski-
wane przez patrolujących rudzkie 
ulice policjantów – podkreśla pre-
zydent Grażyna Dziedzic.

Zawarte porozumienie ma na ce-
lu zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku w miejscach publicz-
nych poprzez patrolowanie tere-
nów szczególnie zagrożonych. Słu-
chacze Szkoły Policji w ramach 

szkolenia zawodowego odbywać 
będą wspólne służby patrolowe  
z wykwalifikowanymi policjantami 
Komendy Policji w Rudzie Ślą-
skiej. 

– Każdy z patroli składać się bę-
dzie z dwójki słuchaczy naszej szko-
ły oraz jednego policjanta z rudz-
kiej komendy. Dzięki tej służbie 
szkolący się policjanci zdobywają 
potrzebne doświadczenie – mówi 
mł. insp. Dariusz Walczak, kierow-

nik Zakładu Służby Prewencyjnej 
Szkoły Policji w Katowicach.

– Większa liczba patroli zwiększa 
zakres możliwości naszej policji. 
Będą to patrole typowo prewencyj-
ne. Nigdy nie jest dość policjantów 
– komentuje współpracę Jarosław 
Jędralski, naczelnik Wydziału Pre-
wencji KMP w Rudzie Śląskiej.

Nie jest to pierwsza współpraca 
miasta z katowicką jednostką. Wy-
niki tej współpracy są widoczne. 
W ubiegłym roku dzięki dodatko-
wym służbom patrolowym, na uli-
cach Rudy Śląskiej pojawiło się po-
nad 600 policyjnych adeptów, któ-
rzy m.in. przeprowadzili blisko 300 
interwencji i złapali na gorącym 
uczynku 60 sprawców przestępstw. 
Ponadto wystawili 79 mandatów 
karnych oraz blisko 500 wniosków 
o ukaranie. Zatrzymali też dwie oso-
by poszukiwane listem gończym.

Służby patrolowe są jednym 
z końcowych etapów blisko pół-
rocznego przygotowania przy-
szłych policjantów do pracy. Dzięki 
pracy w terenie zdobywają w ten 
sposób potrzebne doświadczenie. 
Oprócz Rudy Śląskiej podobną 
współpracę ze szkołą prowadzą in-
ne śląskie samorządy, m.in.: Kato-
wice, Chorzów, Bytom i Zabrze.

Monika Herman-Sopniewska

Na ulicach naszego miasta wkrótce będzie jeszcze bezpieczniej. Kilkuset dodatkowych policjantów będzie patrolować w tym 
roku najbardziej niebezpieczne rudzkie ulice. To efekt współpracy władz Rudy Śląskiej ze Szkołą Policji w Katowicach. 
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Patrol policji w Nowym Bytomiu. � Foto:�MHS
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Areszt za znęcanie
Trzymiesięczny areszt czeka 

38-letnią mieszkankę, która jest 
podejrzana o ciężkie uszkodzenie 
ciała i znęcanie się. Kobieta 
prawdopodobnie przez kilka lat 
znęcała się psychicznie i fizycz-
nie nad swoją 65-letnią matką, 
a ostatnio dopuściła się pobicia.

Nielegalny interes
Strażnicy graniczni z Rudy 

Śląskiej zatrzymali 66-letniego 
mieszkańca miasta, który bez ze-
zwolenia handlował papierosami, 
tytoniem i alkoholem na miej-
skim targowisku. Nielegalny to-
war znaleziono w jego samocho-
dzie, garażu i mieszkaniu. Funk-
cjonariusze przejęli w sumie 4 
tys. paczek papierosów, 30 kg ty-
toniu i 2 litry alkoholu.

Pechowy przejazd
Cała sprawa zaczęła się w tram-

waju. Młody mężczyzna zacze-
piał jednego z pasażerów. Kiedy 
ten wyszedł z tramwaju, zaatako-
wał go. Najpierw napastnik pobił 
mężczyznę, a później zmusił go 
do oddania swojej odzieży 
wierzchniej. Jakby tego było ma-
ło, 28-latek poszedł z ofiarą do 
domu, aby wykraść inne rzeczy. 
Na całe szczęście w mieszkaniu 
zareagowała rodzina, która za-
wiadomiła policję. Funkcjonariu-
sze szybko złapali sprawcę. Męż-
czyzna trafił do aresztu.

Próba kradzieży
Dwóch młodych mężczyzn 

próbowało ukraść latarnię stoją-
cą przy ul. Achtelika. Sprawcy 
zrobili głęboki podkop, jednak 
prawdopodobnie ze względu na 
rozmiar latarni nie udało im się 
dokonać kradzieży. W trakcie 
czynu mężczyzn spłoszył miesz-
kaniec.

Statystyki
Urodzenia  – 40 
Zgony  – 36 
Małżeństwa  – 4 
Rozwody  – 12

TEMAT TYGODNIA

Szkoły na giełdzie

Giełda ma za zadanie przybliżyć 
uczniom klas drugich i trzecich 
szkół gimnazjalnych ofertę kierun-
ków kształcenia ponadgimnazjal-
nego na terenie naszego miasta. 

Kim zostać w przyszłości? Jaką szkołę wybrać, by jak najlepiej przygotować się do wymarzonego zawodu? Takie pytania towarzyszyły uczniom rudzkich 
gimnazjów, którzy w czwartek po brzegi wypełnili halę sportową MOSiR-u w Halembie. Właśnie tam odbyła się 16 edycja Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych.

– Myślę, że oferta rudzkich szkół 
jest bardzo bogata. Warto wybie-
rać nasze rudzkie placówki eduka-
cyjne – podkreślała prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Ważne by wy-

brać taki zawód, który ma przy-
szłość i da wam zatrudnienie – do-
dała.

Giełda to wydarzenie, które na 
stałe wpisało się w kalendarz im-
prez miejskich. Cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów. 
Corocznie uczestniczy w niej oko-
ło 2500 osób. Nie inaczej było w tym 
roku.

– Zainteresowanie giełdą w tym 
roku jest bardzo duże ze względu 
na to, że zaprosiliśmy zarówno 
klasy drugie jak i trzecie. Gene-
ralnie giełda skierowana jest do 
klas trzecich, ale uznaliśmy, że 
uczniowie klas młodszych także 
powinni powoli zapoznawać się 
z ofertą edukacyjną szkół ponad-
gimnazjalnych znajdujących się 
w naszym mieście, ponieważ od 
tego zależy ich przyszłość – tłuma-
czyła Beata Wilk, współorganiza-
torka giełdy z Gimnazjum nr 8 im. 
Stanisława Ligonia. – Na sto-
iskach można uzyskać informacje 
dotyczące profilu kształcenia, jaki 

poszczególne szkoły realizują. 
Oprócz tego można zasięgnąć 
opinii na temat tego, jakiego ro-
dzaju zajęcia dodatkowe organi-
zowane są w placówkach. Efekty 
tych działań, odbywających się po 
lekcjach, mogliśmy dzisiaj także 
zobaczyć. Każda szkoła przygoto-
wała bowiem krótką prezentację. 
W trakcie najróżniejszych wystę-
pów uczniowie mogą się przeko-
nać, jak dane szkoły wykorzystują 
talenty ich starszych kolegów – 
dodała.

A jeśli chodzi o ścieżkę eduka-
cji, to jest w czym wybierać. Ofer-
ta rudzkich placówek jest bowiem 
bardzo różnorodna. Są klasy 
o profilu dziennikarskim, policyj-
nym, górniczym. Szkołę dla siebie 
znajdą także przyszli fryzjerzy 
czy mechanicy samochodowi. 
Każdy znajdzie odpowiednią 
szkołę dla siebie, a było z czego 
wybierać. Podczas giełdy zapre-
zentowało się 12 placówek eduka-
cyjnych z Rudy Śląskiej.

Alicja Rojowiec: – Nauczyciele w szkole za-
poznali nas z tematem giełdy i to był w zasadzie 
ich pomysł, aby tu przyjść. Wspólnie z klasą usta-
liliśmy, że warto skorzystać z okazji na zapozna-
nie się z ofertą wielu szkół w jednym miejscu. 
Mam już swoje typy. W przyszłości chciałabym 
zostać lekarzem i szukam szkoły, która pozwoli 
mi te plany zrealizować.

Jerzy Sroka: – Przyszedłem, bo chciałem zo-
baczyć jak interesujące mnie szkoły się zaprezen-
tują. Chciałbym w przyszłości zostać informaty-
kiem bądź studiować kierunek teatralno-filmowy. 
To są moje pasje. W dalszym ciągu szukam szkoły, 
która przybliży mnie do zrealizowania zawodo-
wych planów. 

Co sądzisz o Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych?

Tomasz Skrzypiec: – Przyszedłem, bo szukam 
szkoły, w której będę mógł rozwijać swoje zaintereso-
wania. Chcę rozwijać się w tym kierunku, w którym 
w przyszłości zamierzam pracować. Chciałbym zo-
stać górnikiem bądź wojskowym, bo te zawody dają 
pracę, a tym się przede wszystkim kieruję wybierając 
szkołę. W dzisiejszych czasach to jest najważniejsze.

Tomasz Zioła: – Przyszedłem obejrzeć, jaką ofer-
tę mają szkoły, chociaż w zasadzie jestem zdecydo-
wany już na jedną. W przyszłości chcę pracować 
w górnictwie, bo to daje gwarancję zatrudnienia. 
W Wirku jest szkoła o tym profilu. Chodzi tam dużo 
moich znajomych. Słyszałem, że jest tam fajnie. Dla-
tego najprawdopodobniej właśnie tę szkołę wybiorę.

Zdaniem mieszkańców

Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

M-12

Tegoroczna giełda szkół cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W hali 
MOSiR-u w Halembie zaprezentowało się 12 placówek z Rudy Śląskiej. Foto: SH

Harmonogram spotkań prezydent miasta z mieszkańcami

4 kwietnia, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami Goduli

(Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Joanny 13)

8 kwietnia, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami 

Nowego Bytomia (Miejskie Centrum Kultury, 
ul. Niedurnego 69)

9 kwietnia, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami Rudy 

(Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28)

11 kwietnia, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami Rudy 

(Szkoła Podstawowa nr 30,  
ul. Chryzantem 10)

15 kwietnia, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami Halemby 

(Gimnazjum nr 8, ul. Ks. Lexa 14)

16 kwietnia, 17.00  
– spotkanie z mieszkańcami Bielszowic 

(Dom Kultury, ul. Kokota 170)

22 kwietnia, godz. 17.00  
– spotkanie z mieszkańcami Orzegowa 

(Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45)

23 kwietnia, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ruda 

(budynek Miejskiego Przedszkola nr 8, 
ul. Sobieskiego 49)

24 kwietnia, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami Bykowiny

(Gimnazjum nr 6, ul. Gwarecka 2)
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Prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic wsłuchała się już w głos mieszkańców Chebzia i Kłodnicy. W minionym tygodniu swoje problemy przedstawili 
jej mieszkańcy Halemby i Kochłowic. Spotkanie z władzami miasta cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców tych dzielnic. Podobnie jak 
na poprzednich spotkaniach, najwięcej uwagi poświęcono nowej ustawie śmieciowej oraz dziurawym ulicom i chodnikom.

Wsłuchana w głos mieszkańców

Grażyna Dziedzic na wtorkowym 
spotkaniu (12 marca) w Gimnazjum 
nr 8 poinformowała mieszkańców 
Halemby o planowanych w tej 
dzielnicy pracach związanych z in-
frastrukturą drogową. Halembianie 
dowiedzieli się między innymi, że 
przeprowadzony zostanie remont 
chodnika znajdującego się przy uli-
cy Sejmu Śląskiego na odcinku od 

ulicy Grodzkiej do Lexa, a także 
w rejonie skrzyżowania ulic Soli-
darności i 1 Maja. Planowana jest 
także budowa kilku parkingów.

– W tym roku planujemy budowę 
kolejnych parkingów, dzięki którym 
w mieście przybędzie prawie sto 
dwadzieścia miejsc dla samochodów 
– zapowiedziała prezydent. – Do 
końca roku przy ul. Brodzińskiego 

powstanie 40 miejsc dla samocho-
dów, przy ul. Grodzkiej 13 i aż 65 
przy ul. Solidarności – wyliczała.

Prezydent zapewniła także 
mieszkańców, że inwestycja budo-
wy ścieżki zdrowia z siłownią na-
powietrzną zostanie zrealizowana 
w tym roku. Mieszkańcy Halemby 
mogą także liczyć na budowę no-
wego mostu nad Kłodnicą, przebu-
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Spotkania z prezydent cieszą się dużą popularnością wśród rudzian. Foto: SH

dowę ul. Młyńskiej, termomoder-
nizację szkoły oraz nowe przed-
szkole.

Mieszkańcy Kłodnicy spotkali 
się z prezydent w czwartek w Szko-
le Podstawowej nr 18. W tej dziel-
nicy także odbędą się remonty dróg. 
Aktualnie trwa przebudowa ulicy 
Moniuszki. Planowane są także ta-
kie prace jak: przebudowa ulicy 
Średniej i Przemysłowej, rozbiórka 
mostu w ciągu ulicy Tunkla, przy 
ulicy Przemysłowej, rozbiórka wia-
duktu w ciągu ulicy Tunkla, przy 
ulicy Pordzika oraz budowa trasy 
rowerowej, która przebiegać będzie 
ulicami: Oświęcimską, Kochłowic-
ką, Rybną, Żymły, Weteranów i Pił-
sudskiego.

W trakcie bieżącego roku zreali-
zowanych zostanie także kilka in-
westycji. Planowana jest wymiana 
centralnego ogrzewania w SP nr 20. 
Przy SP nr 21 w ramach programu 
„Radosna Szkoła” zostanie wybu-
dowany szkolny plac zabaw. Plac 
zabaw powstanie także na kochło-
wickich plantach.

Najwięcej pytań ze strony 
mieszkańców dotyczyło nowej 
ustawy śmieciowej. – Gdzie będą 
transportowane posegregowane 
śmieci? – pytał jeden z mieszkań-
ców Kochłowic. Inni pytali o to, 
skąd wzięła się wysokość opłaty 
za wywóz śmieci. Kontrowersje 
wzbudzała także odpowiedzial-
ność zbiorowa za segregację 
śmieci w budynkach wielorodzin-
nych. Pojawiły się także wątpli-
wości dotyczące odbioru śmieci 
z działek rekreacyjnych, przed-
szkoli, szkół.

Halembianie prosili między in-
nymi o naprawę zapadliska przy 
ulicy Leśnej 14. Zwrócili się także 
z prośbą o wysypanie żwiru i wsta-
wienie krawężników w rejonie 
ulic Kosynierów, Racławickiej 
i Solidarności. W Kochłowicach 
zaś poruszono temat remontu dróg 
zniszczonych wskutek szkód gór-
niczych oraz proszono o wybudo-
wanie parkingu przy przychodni 
znajdującej się na ulicy Rado-
szowskiej.



Omnibus w SP nr 18 Tuwima recytowanie

Karolina Musioł – uczennica SP 
nr 13 została laureatką XI edycji 
Miejskiego Konkursu Wiedzy dla 
klas trzecich „Omnibus”, który od-
był się w SP nr 18 w Kochłowi-
cach.  Konkurs po raz czwarty od-
był się pod patronatem Przewodni-
czącego Rady Miasta. Wzięło w 
nim udział 59 uczestników z 22 
szkół. Kolejne zmagania najlep-
szych uczniów za rok.

– Uczniowie musieli popisać 
się wiedzą z edukacji polonistycz-
nej, matematycznej, przyrodniczej 
z podstawy programowej i rów-
nież wiedzą ogólną o otaczającym 
ich świecie. Do konkursu stanęli 
najlepsi. Nasz omnibus na pewno 
jest osobą ciekawą świata, to ktoś 
kto lubi i chce się uczyć. Obser-
wujemy, że wiele dzieci czerpie 

obecnie wiedzę z Internetu, z ob-
serwacji i doświadczeń. Cieszy nas, 
że jest tak duże zainteresowanie tym 

Konkurs odbył się w SP nr 18 w Kochłowicach. Foto: MHS

WOKÓŁ NAS

konkursem – mówi Grażyna Mili-
czek, dyrektor SP nr 18.

Monika Herman-Sopniewska

We wtorek w Szkole Podstawowej 
nr 20 w Kochłowicach dzieci pokaza-
ły, że umiejętność pięknego wysła-
wiania się i twórczość Juliana Tuwi-
ma nie są im obce. Okazją by to udo-
wodnić, stał się XVI Miejski Konkurs 
Recytatorski. Wzięło w nim udział 24 
uczniów z rudzkich podstawówek 
uczęszczających do klas I-III.

– Poziom tegorocznej edycji był 
bardzo wysoki. Trudno było wybrać 
grono zwycięzców. Dzieci były bardzo 
dobrze przygotowane. Cieszy nas, 
a zarazem zaskakuje to, że pojawiły 
się utwory, które nie znajdują się 
w gronie tych najpopularniejszych. 
Budujące jest to, że podobnie jak my 
kiedyś, tak te maluchy dziś znają te 
utwory i chcą się ich uczyć – mówiła 
Irena Gajdzik, zasiadająca w jury 
konkursu.

– Takie konkursy są fajne. Inne 
dzieci też ładnie mówiły swoje wier-
sze – opowiadał siedmioletni Dawid 
Lorek, uczestnik konkursu, który za-
jął pierwsze miejsce. Drugie miejsce 
zajął Radosław Drabik, a trzecie Han-
na Młynek.

Sandra Hajduk

Eko jest spoko!

W ZSP nr 7 zbiórka ruszyła już w poniedziałek.  Foto: RP

Rudzkie szkoły wiedzą co to moda na 
Eko. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 7 zorganizowały ciekawe akcje 
dotyczące ochrony środowiska.

W ZSP nr 1 odbędzie się zbiórka prze-
pracowanego oleju w ramach „Oil Day”. 
– Za uzyskane w ten sposób pieniądze 
chcemy polepszyć bazę dydaktyczną szko-
ły, sfinansować szkolenia lub zrealizować 
nasze pasje – informuje Przemysław Ha-

dula, uczeń szkoły. Olej można oddać 
w szkole przy ulicy Hallera 6 w Nowym 
Bytomiu. Pierwsza zbiórka odbędzie się 
22 marca 2013 r. Natomiast ZSP nr 7, 
znajdujący się przy ulicy Bujoczka, przy-
łączył się do Ogólnopolskiej Kampanii 
Edukacyjnej „Elektroodpady – proste za-
sady”, która ma na celu upowszechnianie 
wiedzy na temat postępowania ze zuży-
tym sprzętem elektrycznym i elektronicz-
nym. W pierwszym etapie na terenie szko-

ły prowadzone były akcje edukacyjne oraz 
wywiady z mieszkańcami miasta. Drugi 
etap to zbiórka takich odpadów. 18 marca 
w szkole pojawił się specjalny kontener, 
do którego w godzinach 7.00-19.00 moż-
na wrzucać stare, zużyte sprzęty AGD, 
RTV, narzędzia i zabawki elektryczne, te-
lefony oraz sprzęt komputerowy. W razie 
problemu z dostarczeniem sprzętu można 
zadzwonić pod numer 727-396-773.

Magdalena Szewczyk

Uczniowie zanim przystąpili do turnieju, brali udział  w treningach. Foto: SP41

„3 x HAPPY”– to nazwa Turnieju 
Matematycznego dla uczniów klas IV-
VI. Finał zmagań z łamigłówkami 
w środę zorganizowała Szkoła Podsta-
wowa nr 41.

– Turniej ten organizowany jest 
w naszej szkole od czterech lat i co 
najważniejsze – z roku na rok cieszy 
się większym zainteresowaniem wśród 
uczniów. W tym roku szkolnym do tur-
nieju przystąpiło 71 uczniów – mówi 
Agnieszka Dobrowolska, organizator-
ka konkursu.

Zadaniem uczniów było trzykrotne 
ułożenie (w jak najkrótszym czasie) 
wylosowanej przez siebie łamigłówki 
przestrzennej z serii HAPPY CUBE. 
Każda łamigłówka składa się z sze-

ściu elementów, które po złożeniu 
tworzą sześcienną kostkę.

– Nie da się ukryć, że moc oddziały-
wania łamigłówek na uczniów naszej 
szkoły jest ogromna. Czasami sama 
zastanawiam się nad tym, co one w so-
bie takiego mają, że potrafią skupić 
uwagę, nawet tych uczniów, którzy 
z koncentracją mają spore problemy 
– dodaje Agnieszka Dobrowolska.

Po zaciekłej walce wyłoniono zwy-
cięzców sześciu poziomów trudności. 
Zostali nimi:  Denis Krzykowski (kla-
sa IV b), Kamila Czapla (klasa IV b), 
Anna Białas  (klasa VI a), Gaetano Al-
fano (klasa IV b), Klaudia Pietrzak 
(klasa V a), Grzegorz Ciesielski (klasa 
VI c). Robert Połzoń
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Łamigłówka razy trzy

Dla dzieci udział w konkursie recytatorskim był 
dobrą zabawą. Foto: SH

Kącik adopcyjny
Michaś to malutki, drobnej budowy psiaczek, waży zaledwie 7 kg. Ma 

3 lata, więc jak na młodego psa przystało, uwielbia zabawy i spacery. Jest 
sympatyczny i bardzo towarzyski. Wymaga nieco wychowania, ale szyb-
ko się uczy, więc nowy opiekun nie będzie miał z nim problemów. Michaś 
to typowo kanapowy psiak. 

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



STARE!!!!

Pomóżmy w potrzebie!

Młodzież czyści ściany w spalonym mieszkaniu. Foto: MHS

WOKÓŁ NAS

Wielkanocny tramwaj
Muzeum Śląskie w Kato-

wicach już po raz dziesiąty 
w okresie świątecznym za-
prasza na przejażdżkę zabyt-
kowym tramwajem w towa-
rzystwie eksponatów związa-
nych z Wielkanocą. Mobilną 
wystawę można było zoba-
czyć w miniony piątek m.in. 
w Rudzie Śląskiej. Świątecz-
ny tramwaj w naszym mie-
ście gościł 15, a zagości 22 
i 28 marca. W czasie podróży 
będzie można zobaczyć wie-
le ciekawych rzeźb, a ekspo-
zycję uzupełnią fotografie 
przedstawiające zwyczaj 
święcenia palm i pokarmów 
w Niegowonicach, Ustroniu 
Polanie, Żarkach oraz w Gli-
wicach.

Oil Day
ZSP nr 1 organizuje zbiórkę 
przepracowanego oleju. Za 
uzyskane w ten sposób pie-
niądze chce polepszyć bazę 
dydaktyczną szkoły, sfinan-
sować szkolenia lub zreali-
zować inne pasje. Olej moż-
na oddać w szkole przy ulicy 
Hallera 6 w Nowym Byto-
miu. Pierwsza zbiórka odbę-
dzie się 22 marca, a jej efekt 
można śledzić na stronie 
szkoły www.zsp1.mssm.pl 
w zakładce OilDay. Po wcze-
śniejszym ustaleniu organi-
zatorzy mogą odebrać Twój 
olej. Kontakt z nimi pod ad-
resem oilday@poczta.pl.

Czas zapłacić „wieczyste”
Do 31 marca należy ure-

gulować opłatę roczną z ty-
tułu użytkowania wieczyste-
go gruntu. Opłatę uiszcza się 
bez wezwania, a jej wyso-
kość uzależniona jest od 
określonego w umowie celu, 
na jaki nieruchomość grun-
towa została oddana oraz ce-
ny gruntu określonej przez 
rzeczoznawcę majątkowego.

Przedświąteczna pomoc

Od piątku do niedzieli trwała 
Wielkanocna Zbiórka Żywności. 
Wolontariusze zachęcali klientów 
sklepów spożywczych do zakupu 
dodatkowych produktów i podziele-
nia się jedzeniem z innymi.

– W Rudzie Śląskiej z ramienia 
Chrześcijańskiej Służby Charytatyw-
nej żywność zbierać będą uczniowie. 
Poprzez udział w takich akcjach 
dzieci uczą się, jak pomagać innym 
– mówi Mirosława Czarnecka, kie-
rownik filii w Rudzie Śląskiej. – 

Mam nadzieję, że i tym razem uda 
się zebrać dużo produktów – dodaje.

Zbiórkę w Rudzie Śląskiej zorga-
nizował Śląski Bank Żywności. 

– W Rudzie Śląskiej udało się  zebrać 
354 kg żywności. W naszym mieście 
pracowało siedmiu wolontariuszy – 
podsumowuje Mirosława Czarnecka.

Zebrane artykuły będą dodatko-
wym wsparciem m.in. dla pod-
opiecznych filii Chrześcijańskiej 
Służby Charytatywnej.

Robert Połzoń

Trzy dni trwała przedświąteczna zbiórka żywności. Foto: arch
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Praktyczny prezent

Góra prezentów i tort czekały 
w czwartek na młodych, którzy w bie-
żącym roku wchodzą w dorosłość, 
czyli mają osiemnaste urodziny 
i opuszczają placówki opiekuńczo-
wychowawcze z terenu Rudy Śląskiej. 
W czwartek ruszyła bowiem II edycja 
akcji „Praktyczny Prezent”. 

– Dzisiaj ma miejsce pierwszy krok 
w dorosłość tych młodych ludzi. Za-
czynamy od obchodów ich urodzin, 
niezależnie od tego, czy mieli je 
w styczniu czy będą mieć w grudniu. 
Wyprawiamy dzisiaj uroczystość pod 
tytułem mamy 18 lat, wkraczamy 
w dorosłe życie. Jak na urodziny 
przystało, są także prezenty. Każdy 
dostanie wyprawkę, którą kiedyś 
większość z nas otrzymała od rodzi-
ców czy innych najbliższych osób. 
W paczkach znajduje się pościel, po-
szewki na pościel, podkładki, szklanki 
– wszystko to, co może się przydać 
w pierwszych chwilach, kiedy trzeba 
robić wszystko samemu, bo jest się 
dorosłym. Myślę, że taki prezent umili 

młodym te pierwsze dni nowego życia 
– tłumaczyła Barbara Karasz, prezes 
Stowarzyszenia Pomocni, które zor-
ganizowało akcję.

– Takie usamodzielnienie się jest 
ciężkie, ale otrzymanie takiej paczki 
podnosi nas na duchu. Miło, że może-
my liczyć na takie wsparcie – mówiła 
wkraczająca w dorosłe życie Sandra 
Kiołbasa.

Sandra Hajduk

Praktyczne prezenty ucieszyły opuszczają-
cych placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Foto: SH

Pożar strawił wszystko, co 
dotknięta nim rodzina posiadała. 
Matka z trójką dzieci z dnia na 
dzień została z niczym. Ich 
mieszkanie w Rudzie czeka te-
raz generalny remont. Wszyscy 
możemy im pomóc. Ludzi do-
brej woli – jak się okazuje – nie 
brakuje. Są już tacy, którzy krót-
ko po tej tragedii postanowili 
pomóc – to młodzież z Rudy 
Śląskiej.

– Chcemy wyczyścić mieszka-
nie i przygotować je do remon-
tu, trzeba podłączyć prąd. Na-
szym wielkim marzeniem jest to, 
by rodzina wróciła na Święta 
Wielkanocne do domu. Fajnie, 
że nie brakuje wielu młodych, 
którzy chcą pomagać – mówi 
Krzysztof Piechaczek, koordy-

nator pomocy poszkodowanej 
rodzinie.

– Każdy zachowałby się 
w takiej sytuacji tak samo jak 
my. Nie po raz pierwszy poma-
gam innym, w tym widzę cały 
sens – mówi Karolina Janecka 
z Chebzia.

Pomoc rozpoczęła się od ini-
cjatywy członków Stowarzy-
szenia św. Filipa Nereusza, któ-
rzy do chwili obecnej koordy-
nują działania pomocowe w tej 
sprawie. Do akcji przyłączyły 
się kolejno: parafia Matki Bo-
żej Różańcowej z Rudy 1, na 
terenie której zamieszkuje ro-
dzina poszkodowanej, SP nr 3, 
ZS0 nr 1 oraz ogromna liczba 
firm i osób prywatnych. Pomoc 
jednak wciąż jest potrzebna. 

Osoby koordynujące działania 
czekają na kontakt z darczyń-
cami – informacje należy nad-

syłać na adres mailowy poma-
gam@mbrruda.pl.
Monika Herman-Sopniewska

REKLAMA
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ZŁOTE GODY 

Nasi Jubilaci

Bronisława i Henryk Świtałowie Donata i Paweł Kuboczowie Elżbieta i Józef Szynawowie

Ernestyna i Adolf Kołodziejowie Gizela i Stanisław Drzymałowie Hildegarda i Franciszek Stosiekowie Ingrid i Zygmunt Bonkowie

15 marca w Ośrodku Świętej Elżbiety 
w Rudzie odbyła się uroczystość złotych 
godów. Dziś prezentujemy pierwszą część 
par. Kolejne w następnym wydaniu ,,WR”. 
Serdecznie gratulujemy Jubilatom.

Krystyna i Edward Chojnaccy Leokadia i Stanisław Smykowie Łucja i Erwin Nicponowie Maria i Rudolf Brabańscy

W rudzkim magistracie odbyła 
się konferencja  prasowa na temat 
aktualnej sytuacji miasta, godzinę 
później swoją konferencję zorgani-
zowali referendyści.

W Rudzie Śląskiej historia zata-
cza koło. Prawie rok po przeprowa-
dzonym referendum – zbierane są 
podpisy pod kolejnym wnioskiem 
referendalnym. Choć echa poprzed-
niej agitacji jeszcze nie ucichły. 
Przy pierwszym referendum Sąd 
Apelacyjny w Katowicach prawo-
mocnym wyrokiem nakazał refe-
rendystom przeprosić prezydent 
Grażynę Dziedzic za podawanie 
nieprawdziwych informacji. 

– Zostałam przeproszona na ła-
mach „WR”, ale nie zostałam prze-
proszona w Sferze TV, referendyści 
mieli na to 24 h. Nie wpłacono rów-
nież 2 tysięcy zł na rzecz stowarzy-
szenia wskazanego w postanowieniu 
– komentuje całą sprawę Grażyna 
Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Innego zdania jest Bartosz Sza-
batowski, pełnomocnik grupy ini-
cjatywnej:

– Z mojej wiedzy wywiązaliśmy 
się ze wszystkich zobowiązań praw-
nych, jakie zostały na nas nałożone. 
Najprawdopodobniej przeprosiny 
były, nie jestem w stanie teraz po-
wiedzieć.

Inicjatorzy referendum zarzucają 
prezydent miasta m.in. niedotrzy-
manie obietnic wyborczych z 2010 
roku, nieudolność w realizacji in-
westycji miejskich, przyznawanie 
premii  dla urzędników i najbliż-
szych współpracowników.

– Nie przyznałam wysokich pre-
mii – ripostuje prezydent Dziedzic 
i dodaje: - Od 2006 r.  mój poprzed-
nik przyznawał co roku grubo  po-
nad 2 mln zł, w 2009 roku nawet 
ponad 3 mln zł. Tymczasem ja 
w pierwszym roku mojego urzędo-
wania przyznałam 2 tysiące złotych 
nagrody, a w roku ubiegłym 1 mi-
lion 42 tysiące złotych. Prezydent 
miasta uważa, że na ubiegłoroczne 
nagrody urzędnicy solidnie zapra-
cowali. 

Zmniejszenie zadłużenia miasta 
o prawie 64 mln zł, zwiększenie bu-

dżetu o 70 mln zł, utrzymanie sta-
wek podatku od nieruchomości na 
dotychczasowym poziomie, wzrost 
liczby przedsiębiorców oraz jedna 
z najniższych stóp bezrobocia w re-
gionie - to zdaniem władz Rudy 
Śląskiej dowody na to, że sytuacja 
miasta jest dobra. Zdaniem prezy-
dent Grażyny Dziedzic nic złego 
w Rudzie Śląskiej się nie dzieje, co 
by uzasadniało konieczność zmia-
ny władz miasta na półtora roku 
przed końcem kadencji. Jej zda-
niem najlepszym momentem na 
ocenę działań władz miasta są na-
stępne wybory.

– Kiedy obejmowałam urząd pre-
zydenta miasta, finanse Rudy Ślą-
skiej były w katastrofalnym stanie 
– przypomina Grażyna Dziedzic. - 
Zadłużenie miasta wynosiło około 
220 mln złotych, a kwota poręczeń 
kredytowych udzielonych wcześniej 
przez samorząd wynosiła 350 mln 
zł. Tuż po wygranych wyborach za-
staliśmy niezapłacone zobowiąza-
nia i faktury za wykonane w 2010 
roku usługi w wysokości ok. 56 mln 

złotych – mówi prezydent Rudy 
Śląskiej. 

Z tą polityką nie zgadza się grupa 
mieszkańców, która zamierza prze-
prowadzić w mieście kolejne gło-
sowanie w sprawie odwołania pre-
zydent miasta. W tym roku  poparło 
je PO i PiS. Referendyści zapytani 
o źródło finansowania kampanii re-
ferendalnej, nie chcą  mówić 
wprost, czy właśnie te partie rów-
nież ją finansują. – Nie chcę mówić 
w imieniu tych partii, zapraszam na 

Kolejne referendum?

– Jak ktoś chce kogoś uderzyć, to kij  zawsze znajdzie. I patrząc na te zarzuty mam wrażenie, że odpowiadam również za zimę, która jest jeszcze dzisiaj, choć 
powinna już być wiosna – tak podsumowuje  zarzuty referendystów prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

konferencję za tydzień. Środki na 
kampanię pochodzą ze środków 
prywatnych, na pewno żadnych 
funduszy nie dostajemy z Urzędu 
Miasta – mówi Tadeusz Piątkow-
ski, rzecznik prasowy grupy inicja-
tywnej.

Ubiegłoroczne referendum 
kosztowało Rudę Śląską 164 ty-
siące złotych. Jeżeli w tym roku 
również dojdzie do głosowania, to 
należy się liczyć z podobnymi 
kosztami.

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

Prezydent Grażyna Dziedzic podczas konferencji prasowej odniosła się do zarzutów 
referendystów. Foto: RP
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– Korzystając z Państwa uprzejmo-
ści, chciałbym prosić o zwrócenie się 
do naszej rudzkiej straży miejskiej i po-
licji z pytaniem, jakie podjęli środki 
w sprawie poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego miasta. W dziel-
nicy Nowy Bytom, w rejonie zbiegu ulic 
Chorzowskiej i Szarotek miało miejsce 
kilka kradzieży, polegających na wy-
rwaniu samotnie idącej ulicą osobie 
torby bądź saszetki. Osobiście znane 
mi są dwa takie przypadki, ale podob-
no było ich więcej. W każdym 
z wyżej wymienionych przypadków za-
wiadomiona była policja, a sprawców 
– o ile mi wiadomo – nie ujęto – mówi 
mieszkaniec.

Statystyki uspokajają – kradzieży 
w Rudzie Śląskiej wcale nie ma tak 
dużo. W porównaniu do roku ubie-
głego, obserwowany jest ich znaczny 
spadek, nawet do 50 proc.

– W styczniu 2012 roku odnotowa-
liśmy 138 kradzieży, w tym roku – tyl-
ko 77. Wzrosła natomiast ich wykry-
walność. Mamy większą ilość służb 
prewencyjnych, kierowanych w miej-
sca bardziej zagrożone. Wspomaga 
nas też oddział prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 
To znaczne siły i dość mocne wspo-
możenie naszych policjantów pre-
wencji, których w Rudzie Śląskiej nie 
jest wielu. To wpływa na obniżenie 
przestępstw i skuteczność działania 
w zadaniach operacyjnych. Społe-
czeństwo może to odczuwać różnie, 
ale nie mamy aż tylu policjantów, aby 
każdemu z osobna zapewnić bezpie-
czeństwo – mówi kom. Dariusz Man-
terys, zastępca rzecznika prasowego 
Komendy Miejskiej Policji w Rudzie 
Śląskiej.

Wyrywanie torebek czy saszetek 
nie zdarza się za często. Jeśli do zda-

Torebki – łatwy i szybki łup. Foto: MHS

– Jakiś czas temu głośno było 
o monitoringu, który miał zostać 
zamontowany na dworcu w Cheb-
ziu. Takie deklaracje składał 
między innymi wiceprezydent 
Michał Pierończyk. Cały czas 
jesteśmy informowani o pracy, 
jaką młodzi ludzie wkładają 
w odświeżenie tego budynku. 
Pytanie brzmi jednak, czy ta 
praca ma sens i czy obiekt jest 
odpowiednio zabezpieczony? – 
pytał dzwoniąc do redakcji 
„Wiadomości Rudzkich” pan 
Stanisław z Chebzia.

Jak udało nam się dowiedzieć, 
chociaż dworzec w Chebziu jest 
w dyspozycji Miasta Ruda Ślą-
ska, to zarządcą obiektu jest 
Miejskie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Mieszkaniowej. 

– Monitoring został wykona-
ny do 28 lutego i po regulacjach 
i ustawieniach kamer oraz trans-
misji obrazu jest w pełni funk-
cjonalny, poczynając od siódme-
go marca. Składa się on z kilku-
nastu kamer z promiennikami 
podczerwieni, urządzenia na-
grywającego oraz urządzeń 
transmisji obrazu do Centrum 
Monitorowania Alarmów firmy 
ochroniarskiej – tłumaczy 
Krzysztof Mikołajczak, rzecz-
nik prasowy MPGM-u.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

rzenia dochodzi – trudno jest wykryć 
sprawcę takiego czynu.

– Często poszkodowany nie jest 
w stanie opisać, kto ukradł mu torebkę. 
Sprawca kradnie szybko i ucieka. Ofia-
ra nawet nie wie, jak on wygląda. Na-
tomiast później, w naszej pracy opera-
cyjnej i dochodzeniowej, sprawca ten 
wykrywany jest najczęściej przy okazji 
innych kradzieży – popełnionych wcze-
śniej – dodaje Dariusz Manterys.

Czy jest w takim razie jakiś sposób, 
aby zapobiec takiej kradzieży?

– Nie polecam afiszowania się ze 
złotą biżuterią, masą pieniędzy 
w portfelu i całą resztą zawartości 
naszej torebki. Róbmy to dyskretnie. 
Jeśli idziemy na zakupy, nie zabieraj-
my całej emerytury do portfela, tylko 
małą kwotę. Sprawcy często nas ob-
serwują – przy bankomatach, na tar-
gowisku i wiedzą, kogo mogą okraść. 
Pamiętajmy, że okazja czyni złodzieja 
– przestrzega kom. Dariusz Mante-
rys.

Monika Herman-Sopniewska

Wyrywanie torebek

Działają szybko i z zaskoczenia. Podbiegają do swojej ofiary, wyrywają jej torebkę i uciekają. O kradzieży torebek na ulicach 
Nowego Bytomia informuje nas jeden z mieszkańców. Żali się, że sprawców trudno złapać. Policja uspokaja, że tego typu sy-
tuacji jest niewiele, a ulice miasta patroluje coraz więcej policjantów.

PUNKTY DYSTRYBUCJI ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH”
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BIELSZOWICE
KWK „Bielszowice” – ul. Halembska 160; Przy-
chodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Księdza Niedzieli 
51b; Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – ul. Głów-
na 11; Dom Kultury – ul. Kokota 170; Sklep RSS 
Społem – ul. Pionierów 24; Kiosk „RUCH” – ul. 
Kokota 169, Kopalnia Bielszowice; Rudzki Zakład 
Aktywności Zawodowej ul. Główna 11; Miejska 
Biblioteka Publiczna Filia nr 6 – ul. Kokota 166; 
Kiosk „RUCH” – ul. Główna 11, Szpital Bielszowi-
ce; Kiosk Wielobranżowy – ul. Kokota 150.
HALEMBA
ADM-4 RSM – ul. Energetyków 25; KWK „Ha-
lemba-Wirek” – ul. Kłodnicka 54; Targowisko – ul. 
Solidarności 13; Targowisko – ul. Brodzińskiego; 
Intermarche – ul. Kłodnicka 56; Przychodnia Rejo-
nowa SP ZOZ – ul. Makuszyńskiego 7; Spółdziel-
nia Nasz Dom – ul. Kłodnicka 97; Sklep Piekarni 
Gerlach – ul. Energetyków 25; MPGM REB nr 3 
– ul. Solidarności 22; Centrala RSS Społem – ul. 
Śmiłowicka 24; Sklep LUX RSS Społem – ul. So-
lidarności 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; Aquadrom – ul. 
Kłodnicka 95a; Miodowa Chatka, ul. Miodowa 
2 – nowe punkty!!!
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 Publiczna w Rudzie Śląskiej – ul. Dą-
browskiego 18; Miejska Biblioteka Publiczna Filia 
nr 17 – ul. Osiedlowa 1; Targowisko Biuro Obsługi 
Klienta – ul. Kupiecka 2; Kiosk „RUCH” – ul. Głów-
na 1; Kwiaciarnia 100krotka, ul. 1 Maja 275, NZOZ 
Ośrodek Pielęgniarstwa Sp. z o.o., ul. 1 Maja 
288 – nowy punkt!!!
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 Specjalistyczna SP ZOZ – ul. Nie-

durnego 50; Bank Zachodni WBK – ul. Niedurnego 
44; Skrzyżowanie róg Niedurnego/Czarnoleśna; 
PWIK – ul. Pokoju 13; Redakcja Wiadomości 
Rudzkich – ul. Niedurnego 36; MOSIR Basen Kry-
ty – ul. Pokoju 13; Hala MOSiR – ul. Hallera 16b; 
MOPS – ul. Markowej 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; Miejska 
Biblioteka Publiczna Filia nr 4 – ul. Niedurnego 69; 
FHU JOY – ul. Niedurnego 27 – nowy punkt!!!
CHEBZIE
Urząd Skarbowy – ul. Kokotek 6; Sklep spożywczy 
U Celiny – ul. Dworcowa 23.
GODULA
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – ul. Lipa 2; Przy-
chodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Lipa 3; Rudzki In-
kubator Przedsiębiorczości – ul. Karola Goduli 36; 
ADM-1 RSM. – ul. Joanny 12; Tesco – ul. Karola 
Goduli 45; ADM-7 RSM – ul. Zielińskiego 8; Sklep 
RSS Społem – ul. Karola Goduli 13; Okręgowa 
Stacja Kontroli Pojazdów OMEGA – ul. Stara 1; 
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 13 – ul. Jo-
anny 20/8, Sklep Klaudia, pl. Niepodległości 8 
– nowy punkt!!!. 

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. Zielińskiego 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. 
Kowalskiego 2a; Stacja Kontroli Pojazdów ALFA – 
ul. Szpaków 51; Miejska Biblioteka Publiczna Filia 
nr 21 – ul. Grzegorzka 8; Centrum Inicjatyw Spo-
łecznych – 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 Per-
spektywa – ul. Tunkla 147; KWK „Halemba-Wirek” 
Ruch Wirek – ul. Tunkla 112; MOSIR Basen Kryty 

– ul. Oświęcimska 90; MPGM REB nr 5 – ul. Ra-
doszowska 106; Sklep RSS Społem – ul. Oświę-
cimska 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; Kochłowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Łowiecka 10a – 
nowy punkt!!!

RUDA
Urząd Pracy – ul. Ballestremów 16; Rudzka SM 
– ul. Magazynowa 12; Basen kryty MOSiR – ul. 
Chryzantem 10; ADM-3 RSM – ul. Wolności 20; 
PUK – ul. Kokotek 33; MPGM REB nr 1 – ul. Ja-
nasa 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 Bibliote-
ka Publiczna Filia nr 1 – ul. Fiołków 10b; Miejska 
Biblioteka Publiczna 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; Sklep zoologiczno-
wędkarski Reksio, ul. Zabrzańska 62 – nowy 
punkt!!!

Zapraszamy  
do zapoznania się 

z naszą ofertą. 
Szczegółowych 

informacji udziela:
Olga Sosin 

tel. 32 78 95 110 
e-mail: olga.sosin@sppt.pl 

www.sppt.pl

POWIERZCHNIE BIUROWE DO WYNAJĘCIA
Oferujemy małym i średnim przedsiębiorstwom 
wynajem powierzchni biurowych 
w Rudzie Śląskiej przy
ul. Szyb Walenty 26 i 26a:

2 pomieszczenia o powierzchni 40 m•	 2

1 pomieszczenie o powierzchni 59 m•	 2

1 pomieszczenie o powierzchni 64 m•	 2

5	pomieszczeń		o	powierzchni	120	m•	 2

1 pomieszczenie o powierzchni 69 m•	 2 

	–	pod	gastronomię

W cenie najmu:
Całodobowy	dostęp	do	budynku•	
Całodobowa	ochrona	•	
Parking•	
Sprzątanie	powierzchni	wspólnych•	

Teren	Śląskiego	Parku	Przemysłowo 
-Technologicznego	jest	doskonałym	 
miejscem	do	organizacji	konferencji,	 
szkoleń	oraz	spotkań	biznesowych.
Oferujemy wynajem:
Sala	konferencyjno	-	bankietowa		 •	
o powierzchni 356 m2

Salka	konferencyjna	-	max	25	osób•	

DYŻUR 
REDAKTORA
Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228

monika.herman@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 treści 
wiad.vitgold12+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 25.03.2013 r. do godz. 14.00.

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne EntuzjA

Karolina Szumiło
córka Anny i Tomasza

ur. 5.03. (2750 g, 51 cm)

Kamil Żur
syn Anny i Marcina

ur. 6.03. (3600 g, 56 cm)

Laura Galwas
córka Barbary i Aleksandra
ur. 6.03. (2950 g, 53 cm)

Hanna, siostra Martynki
córka Beaty i Mariusza 

ur. 12.03. (3210 g, 56 cm)

Ksawery Markiewka
syn Ilony i Kamila

ur. 10.03. (3400 g, 55 cm)

Martyna Markiel
córka Iwony i Grzegorza

ur. 10.03. (3400 g, 56 cm)

Emilia  
i Patrycja
Łukosz
córki
Beaty 
i Michała
ur. 7.03.  
(2850 g,  
50 cm,  
2200 g, 49 cm)

Tomasz Solich
syn Magdaleny i Aleksandra
ur. 10.03. (3500 g, 57 cm)

Oliwier Bembenek
syn Edyty i Daniela

ur. 28.02. (3100 g, 55 cm)

Rudzielec
Materiał redagowany przez

uczniów ZSO nr 1 

Byłam jedną z tych osób, które w ogóle 
w siebie nie wierzyły. Wydawało mi się za-
wsze, że nie jestem dość dobra, by robić co-
kolwiek. Doszukiwałam się w sobie wad 
i niedoskonałości, które mogłyby wpłynąć 
na ten stan rzeczy.

Pewnego dnia zrozumiałam, że nie ma 
ludzi idealnych, a pewne niedociągnięcia 
można zaakceptować, a nawet polubić. Roz-
poczęłam więc konsekwentną pracę nad so-

bą. Przyznam, że sama jestem zdziwiona, że 
pierwsze efekty przyszły tak szybko.

Od tamtej pory wiele się w moim życiu 
zmieniło. Poprawiłam oceny, stałam się bar-
dziej otwarta na ludzi, częściej biorę udział 
w różnego rodzaju przedsięwzięciach 
(warsztaty dziennikarskie, pisanie dla Ru-
dzielca, praca w samorządzie szkolnym).

Przełomowym momentem dla mnie było 
wzięcie udziału w pokazie mody Pracowni 

Uwierzyć w siebie

Jak wiele jest rzeczy które chcielibyście zrobić, choć wy-
dają się wam niemożliwe? Ile razy pomyśleliście: ,,To nie 
dla mnie, nie nadaję się do tego’’?

Krawieckej G-Style. Pani Grażyna 
Pander-Kokoszka poszukiwała dziew-
czyn chętnych do zaprezentowania ko-
lekcji sukienek dla pań w rozmiarze 
+42. Mając taką figurę jaką mam, bar-
dzo dobrze pasowałam do konwencji 
pokazu. Po niespecjalnie długich roz-
myślaniach, dałam się namówić do 
udziału w pokazie.

Po pierwszym pokazie czułam się 
wspaniale. Jednak gdy pani Grażyna 
Kokoszka zaproponowała mi udział 
w prezentacji sukienek codziennych 
i wieczorowych na „Zlocie Czarow-
nic”, który odbył się 9 marca w restau-
racji „Adria”, byłam zaskoczona. Mia-
ła bowiem do dyspozycji wiele ład-
niejszych (z mojego punktu widzenia) 
dziewczyn, a wybrała właśnie mnie.

Udział w tej profesjonalnej i dużej 
imprezie był doświadczeniem, którego 
nigdy nie zapomnę, wpłynęło ono bar-
dzo na moją samoocenę. Spotkałam się 
z pozytywną reakcją publiczności oraz 
usłyszałam wiele komplementów. 

Gdyby ktoś miesiąc temu powie-
dział, że będę modelką na pokazie mo-
dy, nie uwierzyłabym mu. Tak napraw-
dę tym co nas ogranicza i blokuje, jeste-
śmy my sami. Musimy odważyć się 
zrobić coś nowego. Teraz już wiem, że 
należy postępować zgodnie z własnym 
sumieniem. Ciężką pracą możemy osią-
gnąć wszystko, ale musimy uwierzyć, 
że to możliwe. Trzeba mieć marzenia 
(nawet te najbardziej szalone) i starać 
się je realizować. Jestem najlepszym 
przykładem, że to działa.

Bożena Kopiec

REKLAMA

Pokaz mody.  Foto: Arch.



W MCK-u sprzątała Arciuch

Aktorskie trio potwierdziło swój talent komediowy.  Foto: MS

Musiałem zostać radykałem

Nowo powstały rudzki Klub Gazety Polskiej zaprosił na spotkanie niezwykłego gościa. W auli bł. Jana Pawła II we wtorkowy 
wieczór zjawił się redaktor Witold Gadowski – dziennikarz śledczy, korespondent wojenny, wykładowca i poeta. Jest laureatem 
wielu prestiżowych nagród, w tym Grand Press za materiał filmowy „Mafia paliwowa” czy nagrody „Watergate” za reportaż 
„Gra o PZU”. Były szef telewizyjnej „Jedynki”, a obecnie dziennikarz współpracujący z tygodnikiem ,,Sieci” dyskutował z gośćmi 
o problemach współczesnej Polski.
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CO, GDZIE,
KIEDY

Pieją kury u Bezpańskich
To siódmy z kolei recital 

artystów Teatru Bezpańskie-
go, który zostanie wystawia-
ny pod nazwą „Pieją kury 
pieją, nie mają koguta”. Od-
będzie się on w dniach 23 
oraz 24 marca, o godz. 18.00 
w nowej siedzibie Teatru 
w budynku zabytkowego 
dworca PKP w Rudzie Ślą-
skiej-Chebziu. Tym razem 
Bezpańscy zmieniają do-
tychczasowy klimat, oferu-
jąc publiczności wyjątkowo 
charakterne i pełne pasji 
pieśni, piosenki i przyśpiew-
ki ludowe, w energetycz-
nych i barwnych aranża-
cjach. Do współpracy przy 
projekcie zaproszeni zostali 
także wyjątkowi goście. Bi-
let wstępu w cenie 10 zł. Re-
zerwacja miejsc drogą ma-
ilową: teatr.bezpanski0@
vp.pl lub poprzez formularz 
rezerwacyjny na stronie ofi-
cjalnej Teatru Bezpańskie-
go: www.teatrbezpanski.pl. 
Zapraszamy!

Mona Lisa  
Z okazji 20-lecia pracy arty-
stycznej w MCK-u wystąpi 
solistka orkiestry radiowej 
pod dyrekcją Jerzego Miliana 
w Katowicach. Występowała 
w Finlandii, Szwecji, Niem-
czech, Turcji, Egipcie i Au-
strii. Mowa o Renacie Nie-
dbał-Witta, która występuje 
pod pseudonimem artystycz-
nym Mona Lisa. W krystalicz-
ną barwę głosu artystki i nie-
powtarzalną czystość dźwięku 
będzie można wsłuchać się 23 
marca o godz. 17.30. 

Stop dopalaczom  
W MCK-u coś specjalne-

go dla rudzkich gimnazjali-
stów. 27 marca odbędzie się 
koncert profilaktyczny „Stop 
dopalaczom”. Wstąpią m.in. 
Andrzej Urny, Jarosław 
Wajk, Ryszard Sygitowicz. 
Pierwszy koncert rozpocznie 
się o godzinie 10.00, a na-
stępny o godzinie 12.00.

Urodziny „Gangsterów”  
Przypominamy o jubile-

uszowym koncercie Gangu 
Olsena, który odbędzie się 
21 marca o 18.00 w MCK-u. 
Będzie on zwieńczeniem 25-
letniej działalności zespołu. 
Zaproszeni zostali także go-
ście specjalni, którzy uroz-
maicą widowisko. Natomiast 
dzień później, w kinie Patria 
zostanie zaprezentowany 
film dokumentalny „Kilka 
chwil”, opowiadający histo-
rię grupy. Start – godzina 
19.00.

z kuLTuRĄ Na TY

M-12

Redaktor Gadowski poruszył podczas 
swojej wypowiedzi kilka wątków, które są 
na tapecie ówczesnych mediów albo wręcz 
przeciwnie – są przemilczane.

Obecna władza
– Władza stała się śmieszna – stała się 

przedmiotem żartów ulicy. Czasy, które 
ostatnio ominęły to okres trudny dla na-
szych środowisk, ale ja czuję się w nich jak 
ryba w wodzie. Po naszej stronie zostają 
ludzie, którzy mają charaktery i poglądy 
– mówił Witold Gadowski. – Ufam, że 
w najbliższym czasie wykreuje się lider na 
trudne czasy.

O Śląsku
– Chciałbym podziękować za doświad-

czenia, jakie w tym regionie uzyskałem. 
Tutejsze spotkania są niezwykłe. Odkąd ro-
śnie presja na Śląsk i Zagłębie, te środowi-
ska stają coraz ciekawsze. Ludzie zaczyna-
ją interesować się polityką – tak o naszej 
sytuacji opowiadał redaktor. – Wszelkie 

antagonizmy, jakie zachodzą na Śląsku, to 
próba podziału i skłócenia społeczności, 
która ma na celu ją osłabić – dodaje.

Gorąca sprawa tygodnika „Uważam 
rze” oraz „W sieci” i „Do rzeczy”

– Nie chcę, by to spotkanie było depre-
syjne, ale to co ostatnio wyprawiają 
przedstawiciele władz, przekracza granice 
mojej wyobraźni. Dochodzi do prób zamy-
kania wolnych mediów. Zaczyna to przy-
pominać czasy przez 1989 rokiem. Zwal-
czana jest opinia publiczna, która faktycz-
nie patrzy na ręce władzy. Rządzący chcą 
uniemożliwić wyrobienie sobie poglądów 
na różne zdarzenia, starają się zamknąć 
usta drugiej stronie – naświetla sprawę 
Gadowski. – W miejsce zniszczonego 
przez Grzegorza Hajdarowicza „Uważam 
rze” powstały dwa tygodnik : „Do rzeczy” 
i „W sieci”. Miałem wątpliwość, z którym 
z tygodników się bliżej zaprzyjaźnić. 
W momencie kiedy „W sieci” otrzymało 

 Fot: MS

Trójka zdolnych aktorów – Tamara Arciuch, Bartłomiej Kasprzykowski i Bartosz Opania – to obsada nieszablonowego spek-
taklu „Pod niemieckimi łóżkami”, opowiadającego historię polskiej sprzątaczki pracującej u zachodnich sąsiadów. Tournée 
z widowiskiem o kabaretowym klimacie zatrzymało się także na scenie MCK-u.

nakaz sądowy zakazujący wydawania pi-
sma o takim tytule, od razu podjąłem decy-
zję. Zawsze gram ze słabszymi. Oczywiście 
szczerze życzę jak najlepiej tygodnikowi 
„Do rzeczy”.

Media
– Byłem świadkiem, gdy ludzi za poglą-

dy prześladowano i wyrzucano z telewizji 
publicznej. Dzisiejszy zarząd TVP dopro-
wadził do bankructwa tej instytucji. Wi-
told Gadowski poruszył także świeżą 
sprawę kontrowersyjnego programu kaba-
retowego: – W programie drugim ostatnio 
wyświetlono kabaretowy program, który 
w ordynarny sposób atakuje Kościół kato-
licki. „Dwójka” była zdziwiona, że w ogó-
le składane są protesty. Katolicy są napięt-
nowani. 

Unia Europejska
– Jeżeli w jakimś imperium działają 

idiotyczne przepisy, ja zwiastuję upadek 
takiego tworu. Dziwne jest także, że Nie-

miec mówi, że jest Niemcem, Brytyjczyk 
mówi, że jest Brytyjczykiem, Francuz mó-
wi, że jest Francuzem, a w Polsce wielu 
ludzi na pierwszym miejscu nazywa się 
„Europejczykami” – mówił Gadowski.

O poglądach
– Dla mnie najważniejsza jest ojczyzna 

i wiara. Zawsze byłem chrześcijańskim de-
mokratą, ale nigdy nie myślałem, że czasy 
zmuszą mnie do bycia radykałem.

Magdalena Szewczyk

– Moja bliska koleżanka pracu-
je w Niemczech jako opiekunka, 
więc temat spektaklu mnie zainte-
resował. Koleżanka powiedziała 
mi także o tym, że wyszła książka 
autorstwa jednej z Polek – sprzą-
taczek. Gdy dowiedziałam się, że 
scenariusz widowiska powstał na 
podstawie tej książki, pomyślałam, 
że muszę wybrać się do MCK-u – 
mówiła pani Helena z Wirku. 
Książkę napisała Justyna Polańska 
i to w jej rolę wcieliła się Tamara 
Arciuch. Justyna w dowcipny spo-
sób obala stereotypy dotyczące 

Niemców, pokazując ich słabości 
i uprzedzenia. Tymczasem w Pol-
sce dzięki wydanej książce staje 
się bohaterką, celebrytką i gwiaz-
dą. Głównej postaci partneruje 
dwóch wspaniałych aktorów, któ-
rzy tym razem znakomicie wpa-
sowali się w role komediowe. 
Pozornie prosta scenografia (tyl-
ko kubły na śmieci) została spryt-
nie wykorzystana przez aktorów, 
a pomysłodawcą wielu rozwią-
zań jest Bartek Kasprzykowski, 
który odpowiada za scenariusz. 
– By zobaczyć takich aktorów 

warto kupić bilety – dodaje pani 
Ada, siostra pani Heleny. W ko-
lejnym wydaniu gazetowym wy-

wiad z Bartkiem Kasprzykow-
skim.

Magdalena Szewczyk

Uniwersyteckie ekspresje

Na wernisażu pojawiło się wiele osób zainteresowanych twórczością studentów RUTW. Foto: RP

Pełen artystycznej atmosfery piątkowy wieczór w Małej Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej – CIS – Stara Bykowina był nie 
lada gratką dla fanów sztuki. Swoje dzieła zaprezentowali studenci Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

– To już druga nasza wystawa 
w przeciągu trzech miesięcy. 
Pierwsza, styczniowa, odbyła się 
w MCK-u, ale od tego czasu 
uczestnicy stworzyli nowe prace – 
tłumaczy mgr Katarzyna Sulska, 
instruktor w pracowni artystycznej 
„Ekspresja”.

Tematyka prac była dowolna, 
każdy z twórców mógł pokazać to, 
w czym czuje się najlepiej.

– Na tej wystawie będzie można 
zobaczyć dwa moje obrazy. W tej 
chwili maluję pastelami. Staram 
się szukać różnych koncepcji, jed-

na z moich prac przedstawia ptaka 
a druga studnię. Te obiekty były 
moim inspiracjami – mówi Anna 
Gajda, jedna ze studentek RUTW. 

Oprócz dzieł pani Ani na wysta-
wie zobaczyć będzie można prace 
piętnastu równie twórczych arty-
stów.

– Wszystko w sztuce już było, 
lecz nie było jeszcze tych twórców, 
którzy są tu dziś. Oczywiście, trud-
no oceniać poszczególny obraz 
pod względem formalnym, ale mo-
im zdaniem te prace wykazują 
pewną formę artyzmu, są pisane 

czy malowane sercem – mówi Je-
rzy Obrodzki, kurator Małej Gale-
rii MBP – CIS – Stara Bykowina.

Wystawę będzie można oglądać 
do 30 kwietnia.

Robert Połzoń
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PORADY WESOŁEJ ŁAPKI

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

Mój pies ma sześć miesięcy i jest calkiem sympatyczny, ale gdy tylko zobaczy 
innego psa ciągnie do niego jak szalony. Ledwo go jestem w stanie utrzymać na 
smyczy. Jestem drobną osobą, a on dużym psem, więc problem jest poważny. 
Faktem jest, że ma mało kontaktu z innymi psami, bo mieszkam w domu jednoro-
dzinnym. Co robić? Jak ćwiczyć? Czy szkolenia coś dadzą?  Anna Jabkowicz

Najem okazjonalny

Rozwiązaniem tego problemu 
w założeniu ma być umowa najmu 
okazjonalnego, wprowadzona do 
ustawy trzy lata temu. Ta umowa róż-
ni się dość znacznie od zwykłej umo-
wy najmu, przede wszystkim wyma-
gając dołożenia znacznie większej 
staranności przy zawieraniu samej 
umowy. Dodatkowo, aby skorzystać 
z dobrodziejstw z niej wynikających, 
wynajmujący musi umowę zgłosić do 
Urzędu Skarbowego celem opodat-
kowania przychodów z najmu.

Umowa najmu okazjonalnego 
obejmuje wyłącznie lokale mieszkal-
ne będące własnością osób fizycz-
nych, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej w zakresie najmu. Czas 
trwania najmu musi być oznaczony 
i nie może być dłuższy niż dziesięć 
lat. Wymagana jest przy tym forma 

pisemna umowy, tak do jej zawarcia 
jak i zmiany.

Co istotne, w momencie zawarcia 
umowy najemca musi w formie aktu 
notarialnego poddać się egzekucji 
i zobowiązać się do opróżnienia i wy-
dania zajmowanego lokalu po zakoń-
czeniu trwania umowy. Dodatkowo 
musi wskazać miejsce, do którego 
może zostać eksmitowany – niedo-
pełnienie tego obowiązku skutkuje 
możliwością wypowiedzenia umowy 
najmu w każdej chwili.

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu 
umowy, jeżeli najemca lokalu nie 
opuścił, właściciel musi wezwać go 
do zwrotu lokalu w formie pisemnej 
z podpisem notarialnie poświadczo-
nym. Załączając odpis tego doku-
mentu z dowodem nadania lub odbio-
ru, potwierdzenie swojego prawa do 

opróżnianego lokalu oraz zgłoszenie 
do US może złożyć w sądzie wniosek 
o nadanie klauzuli wykonalności 
oświadczeniu lokatora o poddaniu się 
egzekucji. To oświadczenie opatrzo-
ne klauzulą stanowi podstawę do 
przeprowadzenia eksmisji – do loka-
lu wskazanego w momencie zawarcia 
umowy. 

Co ważne, przy prawidłowo za-
wartej umowie najmu lokalu oka-
zjonalnego nie stosuje się przepisów 
ustawy o prawie do lokalu socjalne-
go, a zatem procedury związane 
z eksmisją są obciążone mniejszym 
ryzykiem. Dlatego też, pomimo nie-
dogodności związanych z mocno 
zaawansowaną stroną formalną 
umowy, warto zwrócić uwagę na 
konstrukcję prawną umowy najmu 
okazjonalnego.

Często spotykam się z pytaniem o bezpieczną dla wynajmującego 
formę najmu, w której – po zakończeniu umowy – nie będzie musiał 
obawiać się problemów związanych ze zwrotem mieszkania. 

Jak zapanować nad psem?
Większość psów ma problemy z opano-

waniem emocji, gdy wokoło dzieje się coś 
ekscytującego, jak uciekające koty, biega-
jące psy, fruwające ptaki, czy poruszający 
się ludzie. Nadmierna ekscytacja u psów 
wynikać może też z zaniedbanego okresu 
socjalizacji, gdzie pies powinien poznać 
jak najwięcej obiektów, halasów oraz ludzi 
i innych zwierząt. 

Na psie przedszkole jest już trochę za 
późno, ale szkolenie Pies Twój Przyjaciel 
może jak najbardziej Pani psu pomóc roz-
wiązać pewne problemy związane z opano-
waniem emocji i zachowaniem spokoju, 
gdy dookola dzieje się coś ciekawego. Pani 
pies dlatego tak reaguje na inne psy, bo 
zwyczajnie tego potrzebuje, tak samo jak 
ludzie, którzy lubią się spotykać z innymi 
ludźmi. Zasada jest jedna: Pies pobawi się 
z innym psem, ale tylko, jeżeli zachowa 
spokój. Kluczem do sukcesu jest dystans, 

w którym pies jest w stanie się opanować 
i spokojnie czekać na sygnał zwalniający 
z Pani strony, który w nagrodę będzie ozna-
czać zielone światło dla niego, że nadszedł 
czas na zabawę z kolegą. Sygnałem zwal-
niającym może być dowolne słowo, np: 
OK, idź sie bawić, biegaj. Jak można na-
uczyć psa co ono oznacza? Trzymamy w rę-
ku smakołyk, mówimy psu ,,czekaj”, sma-
kołyk dajemy na ziemię w bezpiecznej od-
ległości, tak, żeby pies nie mógł go sobie 
sam zabrać. Gdy pies próbuje sam poczę-
stować się nagrodą, zwyczajnie ją zabiera-
my i powtarzamy procedurę, aż do momen-
tu kiedy będzie w stanie zachować spokój. 
Gdy nasz pupil spogląda na smakołyk i nie 
rusza go, mówimy OK i zachęcamy, żeby 
go sobie zabrał. W ten sposób pies uczy się, 
że kluczem do osiagnięcia sukcesu, tego 
czego chce, jest czekanie na sygnał zwal-
niający, który wypowiada właściciel. 

REKLAMA

Mój mąż miał zawał serca. Czy powinien zrezygnować z do-
tychczasowej aktywności?

Agata O. z Halemby

Aktywność a zawał serca
Nasza aktywność po zawale mię-

śnia sercowego zależy od uszko-
dzeń, jakie dokonały się w sercu 
oraz całym organizmie chorego. 
Dlatego chory musi jak najszybciej 
trafić do szpitala. Zawał mięśnia 
sercowego polega na zamknięciu 
jednego lub kilku naczyń doprowa-
dzających krew do mięśnia serco-
wego. W rezultacie po pewnym 
czasie dochodzi do martwicy tego 
mięśnia. Zwykle, jeśli pacjent szyb-
ko otrzyma profesjonalne leczenie, 
można udrożnić naczynie, zapobie-
gając trwałemu uszkodzeniu serca. 
Gdy już martwica się dokona, mię-
sień sercowy pozostanie uszkodzo-

PORADY LEKARZA

ny. Silny rozpierający, duszący ból, 
w spoczynku, zwiększający się na-
wet po niewielkim wysiłku, nie 
przechodzący po nitroglicerynie, 
jest sygnałem aby natychmiast we-
zwać pogotowie. Dużo wcześniej, 
jeszcze przed objawami zawału, 
nasz niepokój powinny wzbudzać 
dolegliwości bólowe w klatce pier-
siowej czy duszności nasilające się 
po wysiłku, zwłaszcza, gdy zaob-
serwujemy w krótkim okresie, że 
objawy te pojawiają się po coraz to 
mniejszym wysiłku. Powinniśmy 
zgłosić się do lekarza. 

Po zawale, w przypadkach bez 
powikłań, warto początkowo ogra-

niczyć duży wysiłek fizyczny, 
spróbować zminimalizować stres. 
Często po pewnym czasie, chory 
może wrócić do swojego dotych-
czasowego życia. Może jednak na-
leży wykorzystać okazję do prze-
wartościowania swoich prioryte-
tów, oceny tego, co naprawdę jest 
dla nas ważne. Warto zmodyfiko-
wać dotychczasowy tryb życia na 
bardziej życzliwy dla siebie  
i najbliższych. Czas spędzony  
z osobami bliskimi, umiarkowany 
ruch, odpowiednia dieta, dystans 
do rzeczy nieistotnych, są tak sa-
mo ważne jak regularne przyjmo-
wanie leków 

PORADY PRAWNIKA

Odpowiada 
Adam Rozewicz
dr n. med.  

Maciej Makula
– radca prawny,
przewodniczący zarządu
Rudzkiego
Stowarzyszenia
Pomocy
Ofiarom Przestępstw
(www.rspop.org.pl).
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Współpraca o charakterze profilaktycznym w Rudzie Śląskiej

Problem uzależnienia od alkoholu – mimo podejmowanych od wielu lat działań mających  na celu zwiększenie świadomości na temat konsekwencji jego 
nadużywania oraz dostępności  do świadczeń terapeutycznych związanych z leczeniem uzależnień – stale utrzymuje tendencję wzrostową. Problem ten jest 
znaczący zarówno w skali lokalnej, jak również w skali całego kraju.

Kluczową rolę w polskim syste-
mie rozwiązywania problemów al-
koholowych odgrywają samorządy 
gmin, które na mocy ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi, są odpo-
wiedzialne za rozwiązywanie pro-
blemów alkoholowych w społecz-
nościach lokalnych. Zadaniem 
gminy jest podejmowanie takich 
przedsięwzięć, które będą prze-
strzegać przed zgubnymi skutkami 
nadużywania alkoholu oraz przy-
czynią się do ich minimalizacji. 
Przedsięwzięcia te realizowane są 
przez odpowiednie kształtowanie 
polityki społecznej, a skierowane 
są do wszystkich mieszkańców na-
szego miasta i obejmują w szcze-
gólności:

zwiększenie dostępności pomocy • 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alko-
holu,
prowadzenie profilaktycznej • 
działalności informacyjnej i edu-
kacyjnej w zakresie rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania uzależnie-
niom, w szczególności dzieci 
i młodzieży, w postaci różnora-
kich zajęć – programów opie-
kuńczo-wychowawczych i socjo-
terapeutycznych,
stworzenie warunków podejmo-• 
wania leczenia przez osoby uza-
leżnione,
wspomaganie działalności insty-• 
tucji, stowarzyszeń i osób fizycz-
nych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych.
W związku z powyższym, nie-

zbędne jest prowadzenie działań 
profilaktycznych w sposób cyklicz-
ny i systematyczny, co nie byłoby 
jednak możliwe, gdyby nie współ-
praca organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń, klubów sportowych, 
parafii itp., działających w naszym 
mieście.

– Można  przyjąć, że profilaktyka 
to działanie, które ma celu zapobie-
ganie pojawieniu się lub rozwojowi 
niekorzystnego zjawiska. Jest też 
jednym ze sposobów reagowania 
na zjawiska społeczne, które oce-
niamy jako szkodliwe i niepożąda-
ne. Ta ocena skłania do traktowa-
nia takich zjawisk w kategoriach 
zagrożeń i podejmowania wysiłków 

Z miastem współpracują m.in. organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia, kluby sportowe 

i parafie działające w Rudzie Śląskiej:

Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”• 
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”• 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”• 
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”• 
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda”• 
Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy• 
Stowarzyszenie „Dominus”• 
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca  • 
w Rudzie Śląskiej Chorągiew Śląska
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety• 
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławionego  • 
Jana Pawła II
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci• 
Uczniowski Klub Sportowy „Grot”• 
Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw”• 
Górniczy Klub Sportowy „Grunwald”• 
Klub Sportowy „Zgoda”• 
Szkółka Rekreacyjno-Sportowa „Orlik”• 
Katolicki parafialny Klub Sportowy „Halemba”• 
Rzymsko-Katolicka Parafia Ducha Świętego• 
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Andrzeja Boboli• 
Rzymsko-Katolicka Parafia Matki Boskiej Różańcowej  • 
w Halembie
Rzymsko-Katolicka Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie• 
Parafia Ewangelicko-Augsburska• 

w celu ich eliminowania lub choćby 
ograniczenia. Projekty, które reali-
zujemy od kilku lat, mają właśnie 
na celu skuteczną profilaktykę jako 
optymalny sposób hamowania roz-
woju lub ograniczenia skali zjawisk 
uznanych za nieakceptowane spo-
łecznie – mówi Joanna Golicz, pre-
zes Stowarzyszenia na Rzecz Dzie-
ci i Młodzieży „Przystanek”. 

Stowarzyszenie Przystanek orga-
nizuje m.in.  Dni Profilaktyki oraz 
Wakacje z profilaktyką. W waka-
cyjnym programie  profilaktyczno- 
edukacyjnym dla dzieci i młodzie-
ży nie brakuje imprez turystyczno- 
krajoznawczych oraz kulturalnych 
i rekreacyjnych w postaci półkolo-
nii. Zajęcia mają za zadanie połą-
czenie aktywnego wypoczynku, re-
kreacji i zabawy z przekazywaniem 
w ciekawy i atrakcyjny dla młode-
go odbiorcy sposób propozycji na 
spędzenie wolnego czasu w okresie 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Grot”.

wakacyjnym, z korzyścią dla jego 
kondycji psychofizycznej. Podczas 
zajęć wykorzystane są elementy 
profilaktyki i pedagogiki zabawy.

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży „Pomocni” 
rozpoczęło swoją działalność  
 w 2007 roku, jednym z pierwszych 
pomysłów stowarzyszenia było 
otwarcie się na młodych ludzi po-
chodzących ze środowisk defawo-
ryzowanych. Stowarzyszenie anga-
żując się w działalność kulturalną, 
sportową, rekreacyjną i turystyczną  
– prowadzi również działania pro-
mujące zdrowy styl życia.

,,Biegać, skakać, latać, pływać – 
z nami dobrze wypoczywać” – to 
hasło programu wakacyjnego, któ-

ry  realizowany był w sierpniu ub. r. 
przez  Stowarzyszenie na rzecz Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży „Po-
mocni”. Uczestnikami półkolonii 
były dzieci objęte pomocą Ośrodka 
Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Ru-
dzie Śląskiej, uczęszczające do 
Świetlic Socjoterapeutycznych 
w dzielnicach Ruda i Nowy Bytom 
– Kaufhaus. Program półkolonii 
został dofinansowany ze środków 
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Rudzkie Konto Pomocy powsta-
ło w 1990 roku i działa w obszarze 
pomocy społecznej. Misją stowa-
rzyszenia jest niesienie wszech-
stronnej pomocy osobom, rodzi-
nom i środowiskom upośledzonym 
społecznie, materialnie lub zdro-
wotnie, a przede wszystkim zagro-
żonym ubóstwem. Liczba człon-
ków stowarzyszenia to około 80 
osób.  Rudzkie Konto Pomocy jest 
stowarzyszeniem, które ciągle się 
rozwija, szuka nowych możliwości 
pomocy, realizuje nowe projekty, 
jest dynamiczne i twórcze w swojej 
działalności. W swoim działaniu 
skupia prężnych i ciekawych ludzi. 
Wolontariusze, którzy pracują w tym 
stowarzyszeniu, widzą możliwości 
i sens takiego działania co skutkuje 
tym, że podnoszą osobiste kwalifi-
kacje, rozwijają się i dokształcają 
w różnych specjalnościach.

Hufiec ZHP w Rudzie Śląskiej 
również prowadzi działalność pro-
filaktyczną. W ubiegłym roku zor-
ganizował ze środków pozyskanych 
z Urzędu Miasta Ruda Śląska wiele 

imprez dla dzieci i młodzieży oraz 
seniorów. Jedną z większych im-
prez była Hufcowa Olimpiada 
Sportowa, w której wzięło udział 
prawie 200 uczestników. 

– Uczestnicy rywalizowali w wie-
lu konkurencjach sportowych, dzię-
ki którym drużyny i gromady mogły 
sprawdzić swoje przygotowanie 
sportowe. Olimpiada odbywała się 
jak co roku w Szkole Podstawowej 
Sportowej nr 15 z klasami integra-
cyjnymi – mówi hm. Andrzej Lak-
sa, komendant Hufca ZHP Ruda 
Śląska.

Kolejną udaną wykorzystaną 
propozycją zrealizowaną dzięki po-
zyskanym środkom z  Urzędu Mia-
sta był obóz w Kuźnicy Brzeźnic-

kiej, dla 40 dzieci z rodzin zastęp-
czych, zorganizowany we współ-
pracy z Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej. W trakcie obozu 
uczestnicy mieli możliwość zwie-

dzenia muzeum zapałek w Często-
chowie, dwukrotnie byli również 
w Aquaparku w Kleszczowie. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Nieba-
nalnych In-nI nie narzeka również 
na brak zajęć. 

W okresie ferii zimowych i let-
nich wakacji dzięki dofinansowaniu 
z miasta stowarzyszenie mogło zor-
ganizować turnusy półkolonii.

– W ramach Wakacji z profilakty-
ką udało się zorganizować cztery 
turnusy półkolonii, każdy turnus 
kończył się nocą pod namiotami, 
wyjechaliśmy m.in. do Kuźnicy 
Brzeźnickiej, Krasiejowa i Bobolic 
– mówi Tomasz Bartniczak, prezes 
Rudzkiego Stowarzyszenia Inicja-
tyw Niebanalnych In- nI. 

Z kolei UKS ,,Grot” stawia na 
doskonalenie sztuki łucznictwa, 
której uczą się dzieci i młodzież na-
leżące do klubu. UKS Grot oprócz 
zajęć sportowych, pikniku łuczni-

czego, zawodów dzieci i młodzie-
ży,  w ubiegłym roku przygotowy-
wał również różnorodne wyjazdy. 

– Wakacje  z profilaktyką i inne 
akcje, które miasto przygotowuje, 
są takim finansowym ratunkiem dla 
nas. Dzięki zajęciom w ramach wa-
kacyjnej akcji zyskaliśmy czterech  
nowych łuczników. Interesująco 
spędziliśmy również czas w okoli-
cach Puszczy Kampinoskiej, gdzie 
oprócz strzelania z łuku były rów-
nież inne zajęcia sportowe. Zwie-
dzaliśmy Żelazową Wolę, organizo-
waliśmy wycieczki. Część finansów 
poszła też na sprzęt, bo łucznictwo 
to drogi sport – mówi Paweł Kieru-
zel, prezes UKS ,,Grot”.

Monika Herman-Sopniewska

Wakacje organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”. 



Fantasy zagadka Tędy do Aquadromu!
Przyszłość głównego punktu roz-

rywki w naszym mieście ostatnio 
stoi pod znakiem zapytania. Wśród 
rudzian zaczęły pojawiać się pyta-
nia: Co dalej z Fantasy Parkiem? 
Czy ten punkt rozrywki zostanie 
zamknięty? W tej sprawie napisała 
do nas między innymi pani Joanna 
z Wirku:

– Moja koleżanka, która pracu-
je w rudzkim Fantasy Parku mó-
wiła mi, że to już ostatni miesiąc 
istnienia tej placówki. Odbyła się 
tam ponoć nawet pożegnalna od-
prawa. Czy wiadomo coś więcej 
w tej sprawie?

Odpowiedzi na te pytania po-
stanowiliśmy znaleźć u samego 
źródła.

– Istnieje takie prawdopodobień-
stwo, że ten oddział będzie zamknię-

ty. W tym momencie jednak nie zna-
my żadnych szczegółów. Nie są nam 
znane żadne konkrety ani jakiekol-
wiek daty. Więc tak naprawdę nic 
nie wiadomo. My cały czas działa-
my normalnie, czyli dla klientów. 

Fantasy Park Sp. z o.o. może niebawem zniknąć z listy atrakcji Rudy Śląskiej.
(Źródło Fantasy Park Sp. z o.o. Ruda Śląska)

WOKÓŁ NAS

Mamy zaplanowane imprezy, więc 
w naszym działaniu nic póki co się 
nie zmienia – tłumaczy Katarzyna 
Wylon – dyrektor Fantasy Parku 
Sp. z o.o. oddział Ruda Śląska.

Robert Połzoń

Uroczyste świętowanie

Na uroczystość przybyli liczni goście. Foto: AP

Kultywując wieloletnią tra-
dycję, Cech Rzemiosł i Przed-
siębiorczości oraz Spółdzielnia 
Rzemieślnicza „Budrem” po 
raz kolejny obchodzili uroczy-
stość swoich patronów – św. 
Józefa i św. Klemensa. Sobot-
nie popołudnie rozpoczęto mszą 
świętą, podczas której uczestni-
cy podziękowali za kolejny rok 
pracy.

– Bardzo się cieszę, że w Ru-
dzie jest tylu rzemieślników i że 
wciąż przybywa nowych zakła-
dów pracy. Życzę Państwu, że-
by wasze firmy rozwijały się na 
chwałę naszego miasta – takie 
słowa uznania padły z ust pre-
zydent miasta Grażyny Dzie-
dzic.

W trakcie licznych przemówień 
na ręce starszego cechu składano 

serdeczne życzenia i podziękowa-
nia. W tym czasie dyrektor na-
czelny Izby Rzemieślniczej Mi-
chał Wójcik zwrócił również 
uwagę na trudną sytuację rze-
mieślników oraz podziękował za 
ich społeczną odpowiedzialność.

Sobotnia uroczystość była 
okazją do świętowania we 
wspólnym gronie.

Agnieszka Pach
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Tyle, ile trwa zjazd Rudą Śliską – 
w tak błyskawicznym tempie praco-
wali w środę robotnicy przy wkopy-
waniu znaków drogowych wskazują-
cych gdzie się kierować, by dojechać 
do Aquadromu – najnowocześniej-
szego parku wodnego na Śląsku.

Z inicjatywą oznakowania dojazdu 
do tego obiektu wyszli mieszkańcy oko-
licznych miast oraz rudzcy radni. Wszy-
scy jednogłośnie uznali, że dojechanie 
do obiektu, który znajduje się w Halem-
bie, jest dla osób nie znających Rudy 
Śląskiej skomplikowane.

– Od otwarcia naszymi priorytetami 
było m.in. oznakowanie drogi dojazdo-
wej do obiektu, co jednak wiązało się 
z uzyskaniem licznych pozwoleń. Obec-
nie w Rudzie Śląskiej znajduje się 28 
brązowych znaków drogowych uła-
twiających dojazd. Dodatkowo w obrę-
bie Aquadromu wkrótce pojawią się 

bilboardy, które w sposób znaczący 
przyczynią się do reklamy obiektu – ko-
mentuje Agnieszka Piekorz, odpowie-
dzialna w Aquadromie za marketing. 

– Opinie i sugestie mieszkańców są 
dla nas niezwykle istotne. Cieszymy się 
również z tego, że dla tak wielu osób 
Aquadrom stał się ważną częścią Rudy 
Śląskiej i nie wyobrażają sobie nasze-
go miasta bez tak wyjątkowej atrakcji 
– dodaje. SH

Bezpieczny Samochód, Bezpieczna Rodzina
Preparaty ziołowe dla dzieci i dorosłych• 
Herbaty, miody, syropy, soki, oleje, ekoprodukty,  • 
zdrowa żywność
Kosmetyki naturalne dla młodzieży, dorosłych, ciężarnych • 
i niemowląt; maści
Mydła syryjskie i hiszpańskie; solanki z polskich  • 
uzdrowisk
Suplementy diety, produkty dla diabetyków  • 
i odchudzające
Preparaty wzmacniające odporność i witalność• 
Konsultacje irydologa• 

tel. 535 570 111

KUPON RABATOWY 10%
Ruda Śl.-Nowy Bytom,

 ul. Chorzowska 2
(skrzyżowanie z ul. Niedurnego 

naprzeciw kina Patria)

czynne: pn-pt 9-17; sob 9-13

REKLAMA

– Mam już zaproszenie, z ostat-
niego numeru „Wiadomości Rudz-
kich”, muszę tylko zadzwonić do 
stacji się umówić. Chętnie pojadę 
sprawdzić czy mój samochód jest 
sprawny – mówi pan Henryk z 
Bykowiny. – Stację mam blisko, 
więc nie powinno być żadnych 
problemów, zresztą dwa razy już 
uczestniczyłem w Waszej kampa-
nii, więc wiem jak wszystko zała-
twić – dodaje.

– Zaproszenie pobrałam z Wa-
szej strony internetowej i wysła-
łam męża, żeby pojechał spraw-
dzić, czy nasz samochód ma jakieś 
usterki. Na szczęście okazało się, 
że auto jest sprawne i możemy nim 
podróżować bez obaw – opowiada 
pani Elżbieta z Nowego Bytomia. 
– Zachęcam wszystkich do skorzy-
stania z akcji, jest bezpłatna, trze-
ba tylko znaleźć chwilę czasu. Dla 
bezpieczeństwa warto – dodaje.

Od tygodnia trwa kampania społeczna „Bezpieczny Samochód, Bezpieczna Rodzina”. Kierowcy mogą 
sprawdzać swoje samochody po zimie w sześciu stacjach diagnostycznych na terenie Rudy Śląskiej, Chorzo-
wa i Bytomia. Znakiem rozpoznawczym akcji ponownie są naklejki z logo kampanii naklejane na każdym sa-
mochodzie, który zostanie poddany sprawdzeniu i otrzyma wynik pozytywny. Każdy kierowca bezpiecznego 
samochodu otrzyma również certyfikat kampanii „Bezpieczny Samochód, Bezpieczna Rodzina”.

Za pośrednictwem naszej gaze-
ty rozdaliśmy 20 tys. biuletynów z 
zaproszeniami, które umożliwią 
skorzystanie z usługi polegającej 
na bezpłatnym sprawdzeniu stanu 
technicznego samochodu (nie my-
lić z okresowym przeglądem tech-
nicznym / okresowym badaniem 
technicznym). Dodatkowo w tej 
edycji zaproszenia można pobrać 
również z naszego portalu www.
wiadomoscirudzkie.pl.

Uwaga! Stacje diagnostyczne 
NIE BĘDĄ zatrzymywały dowo-
dów rejestracyjnych w przypadku 
wykrycia jakichś usterek. Nasza 
akcja to nie obowiązkowe, co-
roczne przeglądy. Głównym ce-
lem akcji jest uświadomienie na-
szym mieszkańcom, jak ważny 
jest stan techniczny naszych sa-
mochodów i jak ważną rolę od-
grywa w zachowaniu bezpieczeń-
stwa na drodze.

GDZIE BEZPŁATNIE  
SPRAWDZISZ SWÓJ 

SAMOCHÓD:
w Stacji Kontroli Pojazdów • 
ALFA – Bykowina, ul. Szpa-
ków 51, tel. 32 411-15-31
w Okręgowej Stacji Kontroli • 
Pojazdów OMEGA – Godula, 
ul. Stara 1, tel. 32 725-58-88
w Stacji Kontroli Pojazdów – • 
Nowy Bytom, ul. Pokoju 13, 
tel. 32 34-24-265
w Stacji Kontroli Pojazdów • 
przy Salonie KANCLERZ – 
Wirek, ul. Obrońców Wester-
platte 26, tel. 32 24-20-883
w Stacji Kontroli Pojazdów • 
przy Salonie TOYOTA – By-
tom, ul. Strzelców Bytomskich 
66d, tel. 32 78-77-900
w Stacji Kontroli Pojazdów • 
przy Salonie TOYOTA – Cho-
rzów, ul. Drogowa Trasa Śred-
nicowa 55, tel. 32 34-97-900

Foto: SH



Rodziny zastępcze

Izabela Koziarczyk-Paździor prowadzi szkolenia dla rodziców zastępczych. Foto: MHS

WOKÓŁ NAS

Świat bez mężczyzn

Młodzieżowa Rada Miasta porusza w debatach tematy zarówno ważne społecznie jak 
i rozrywkowe. Foto: SH

O tym, czy kobiety mogą żyć bez 
mężczyzn, debatowała w czwartek 
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
Młodzieżowa Rada Miasta.

– Tym razem postawiliśmy na odro-
binę lżejszy temat. Chcemy na prze-
mian debatować nad tematami ważny-
mi społecznie i rozrywkowymi. Akurat 
niedawno był Dzień Kobiet, dlatego 
pomyśleliśmy, że debata na taki temat 
może być ciekawa – tłumaczyła Agata 

Kempa, organizatorka debaty.
Jak na debatę przystało, zdania były 

podzielone.
– Kobiety są w stanie poradzić so-

bie bez mężczyzn. Już setki lat temu 
mężczyźni wyjeżdżali na wojny, zaś 
kobiety zostawały same. Dzięki temu 
kobiety mają lepszy zmysł organiza-
cyjny i są w stanie poradzić sobie 
w każdej sytuacji – argumentowała 
Daria Zybała.

– Kobiety i mężczyźni powinni żyć 
wspólnie. Tak zostaliśmy ukształtowani 
psychicznie i fizycznie. Nasz rozwój jest 
uzależniony od obecności płci przeciw-
nej – wtórował jej Szymon Milej.

Dzięki debacie większość niezdecydo-
wanych zyskała pewną opinię w tej kwe-
stii. Przed debatą bowiem dziewięć osób 
uznało, że kobiety mogą żyć bez męż-
czyzn, 13 osób było przeciwnego zdania 
zaś osiem wstrzymało się od głosu. Po 
debacie natomiast 12 osób opowiedziało 
się za tezą, 16 było przeciwko i tylko 
dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Sandra Hajduk

Członkowie wybierali m.in. nowy zarząd. Foto: AP

Zgodnie ze statutem stowarzy-
szenia rudzkiego PTTK, w sobotni 
poranek już po raz XVIII odbył się 
Zjazd Oddziału Miejskiego. Był to 
czas na podsumowanie czterolet-
niej kadencji oraz wybór nowych 
władz i kierunków działania.

– To była trudna kadencja ze 
względu na ogólną sytuację finan-
sową naszego społeczeństwa – oce-
nia ustępujący prezes Stanisław 
Witała i dodaje: – Plan pracy i im-
prez zostały ustalony już pod koniec 
roku. Do nowego zarządu należy 
decyzja, czy go zaakceptuje, czy 
zmieni.

W trakcie spotkania odbyło się 
wręczenie dyplomów laureatom 

konkursu „Poznajemy Ojcowi-
znę” organizowanego przez 
PTTK.

– Wybrałam temat „Moja szko-
ła”. Trzeba było przedstawić ją 
w ciekawy sposób. Uważam, że 
moja szkoła jest wyjątkowa i po-
kazałam to na filmie. Czuję satys-
fakcję i docenienie, bo sporo się 
napracowałam – mówi Monika 
Szczerbińska, jedna z laureatek.

W wyniku głosowania nowym 
prezesem rudzkiego PTTK na ko-
lejną kadencję został ponownie 
Stanisław Witała. Nowy zarząd 
zaakceptował plany działania sto-
warzyszenia.

Agnieszka Pach

Zjazd PTTK
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   www.fribex.com.pl

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne 
,,FRIB-EX”
ul. Zdziebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska

Tel. 32 242-14-72, 32 242-04-68

ROBOTY BUDOWLANE ,,POD KLUCZ”
Oferujemy wykonawstwo w zakresie: 

instalacje sanitarne zewnętrze  • 
i wewnętrze
kompleksowe docieplenie budynków • 
docieplenie stropodachów  • 
w systemie Ekofiber
roboty ziemne, wynajem sprzętu • 
budowlanego KONKURENCYJNA 

OFERTA CENOWA!!!

REKLAMA

www.pwsenator.cdx.pl

NOWOŚĆ: 
ślub w plenerze!
NOWOŚĆ: 
ślub w plenerze!

REKLAMA

W Rudzie Śląskiej brakuje rodzin za-
stępczych. Rocznie MOPS organizuje 
dwie edycje szkoleniowe dla rodziców 
zastępczych, a chętnych zgłasza się zale-
dwie garstka – od trzech do pięciu ro-
dzin.

– Chcemy zachęcić mieszkańców Rudy 
Śląskiej do stanowienia rodziny zastęp-
czej. Ruda Śląska jest dużym miastem 
i jest dużo dzieci, które czekają na rodzin-
ne warunki wychowawcze – mówi Izabe-
la Koziarczyk-Paździor, kierownik Dzia-
łu Pieczy Zastępczej MOPS w Rudzie 
Śląskiej.

Osoby zgłaszające chęć zostania ro-
dzicami zastępczymi przechodzą przez 
gęste sito weryfikacji ich predyspozycji 

wychowawczych, są przebadani psycho-
logicznie, odbywa się wizyta domowa 
w celu rozeznania warunków socjalno-
bytowych. Po wstępnej pozytywnej kwa-
lifikacji kandydaci kierowani są na szko-
lenie dla rodzin zastępczych. Taka staran-

na procedura przygotowania przyszłego 
rodzica zastępczego służy poznaniu do-
kładnej motywacji rodziny.

– Czasami w trakcie procesu kwalifi-
kacji takie osoby dochodzą do wniosku, 
że jednak nie będą rodziną zastępczą, 

i rezygnują z procesu kwalifikacji. Są 
też osoby, które nie nadają się do tego, 
ponieważ inaczej wyobrażały sobie 
dziecko zastępcze – jako bardziej 
grzeczne, układne i spokojne – dodaje 
Izabela Koziarczyk-Paździor.

Rodzic zastępczy musi przede wszyst-
kim dać rękojmię należytego wychowa-
nia. Musi to być osoba pełnoletnia, zdro-
wa, przebywająca na terenie Rzeczpo-
spolitej Polskiej, o dobrym statucie ma-
terialnym, mająca stałe źródło utrzyma-
nia, musi mieć również stałe miejsce 
zamieszkania. Ponadto wymogiem jest 
aby osoba nie była karana i w stosunku 
do własnych dzieci nie miała w żaden 
sposób ograniczonej władzy rodziciel-
skiej. Ideą rodzicielstwa zastępczego 
jest tymczasowość sprawowania opieki 
nad dzieckiem (nie jest to adopcja). O ile 
jest możliwość, dziecko po ustabilizo-

waniu sytuacji rodziny naturalnej, po-
winno do niej wrócić.

– Rodziną zastępczą może być osoba 
samotna. Dobrze jest, jeśli kandydat 
bądź kandydaci znają specyfikę rozwojo-
wą dziecka. Najpiękniejszą motywacją 
jest to, jeśli ktoś po prostu chce pokazać 
dzieciom, że życie w rodzinie ma ogrom-
ny sens, bo zaspakaja wszelkie potrzeby 
dziecka, przede wszystkim daje bezpie-
czeństwo i poczucie przynależności i mi-
łości – tłumaczy Izabela Koziarczyk-
Paździor.

W przypadku rodziny spokrewnionej 
ustawodawca podaje, że na opiekę nad 
dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje 
pomoc finansową w wysokości 660 zło-
tych, natomiast w przypadku rodziny 
niespokrewnionej i niezawodowej jest 
to 1000 zł na dziecko.

 Monika Herman-Sopniewska



Próby na szpilkach

– Na próbach ćwiczymy kroki, 
równowagę oraz całe układy sce-
niczne. Próbujemy na razie opano-
wać jeden konkretny wieczorowy 
układ. Ważny w takim pokazie jest 
kontakt z publicznością – mówi 
Dominika Forysiak, jedna z kan-
dydatek na Miss Rudy Śląskiej.

Podczas ćwiczeń uczestniczki 
dokładnie się poznają. – Z próby 
na próbę coraz lepiej się dogadu-
jemy. Spotkania są częste, ale nie 
mam problemu, by znaleźć na nie 
czas. Czasami jest ciężko, szcze-
gólnie, gdy po kilkanaście razy po-
wtarzamy jeden i ten sam układ. 
Zdarzają się też śmieszne momen-
ty, wtedy mamy chwilę na wy-
tchnienie i się bawimy – tłumaczy 
Paulina Fabiszewska finalistka te-
gorocznych wyborów.

– Jeszcze nie czujemy przedfina-
łowej rywalizacji. Ja nie biorę 
w tym udziału z żądzy wygranej. 
Chcę po prostu sprawdzić siebie i po-
znać nowe osoby – mówi Marta 
Skiba, dwudziestoletnia kandydat-
ka. – Będę te próby wspominać 
bardzo miło. Zdarza się tu mnó-
stwo zabawnych sytuacji. Jeżeli 
jakiejś dziewczynie coś nie wyj-
dzie, to zawsze jest wesoło, wtedy 
wszystkie nabieramy nowej energii 
– dodaje. 

Wszystkie występy, które zosta-
ną zaprezentowane podczas finału, 
muszą być skrupulatnie przygoto-
wane.

– To już czwarta próba kandyda-
tek do tytułu Miss Rudy Śląskiej. 
Planowo przed nami jeszcze dzie-
sięć takich spotkań, ale znając ży-
cie, napięcie wzrośnie przed fina-
łem i liczba prób ulegnie zmianie. 
Ćwiczenia trwają średnio dwie go-
dziny, ale widać, że dziewczyny w tym 
czasie świetnie się bawią – wyja-
śnia Izabela Nowrotek z Działu 
Marketingu ,,Wiadomości Rudz-
kich”.

Tekst i foto: Robert Połzoń

WOKÓŁ NAS
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Zimny wiatr marcowych wieczorów nie dociera do Miejskiego Centrum Kultury. Mimo, że finał wyborów Miss Rudy Śląskiej odbędzie się dopiero 20 kwietnia, 
to próby związane z tą imprezą ruszyły pełną parą. Na scenie momentami jest naprawdę gorąco.

REKLAMA
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Kandydatki na Miss Rudy Śląskiej 2013
Kolejny raz prezentujemy na łamach „WR” szesnaście kandydatek do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2013. Podobnie jak w ubiegłych la-

tach, również nasi Czytelnicy mogą wybrać swoją Miss. Na Miss Wiadomości Rudzkich można głosować poprzez: SMS-y – wystarczy 
wysłać SMS-a z numerem kandydatki przypisanym jej w gazecie na numer 71100 o treści miss.numer kandydatki (przykład: miss.17). 
Koszt SMS-a wynosi 1 zł + VAT (1,23 z VAT); FB – wystarczy kliknąć „lubię to” pod zdjęciem wybranej kandydatki; portal www.
wiadomoscirudzkie.pl – poprzez sondę.Wszystkie głosy zostaną zsumowane i dziewczyna, która zdobędzie ich najwięcej, otrzyma tytuł 
Miss Wiadomości Rudzkich. Głosowanie trwa do 17 kwietnia do godz 15.00.

Zdjęcia zostały wykonane przez
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– Nie ma prostszej drogi do utrzy-
mania dobrego stanu zdrowia niż 
aktywność fizyczna. A trzeba pa-
miętać, że zdrowe społeczeństwo to 
szczęśliwe społeczeństwo, dlatego 
chcemy w naszych działaniach 
zwrócić uwagę na potrzebę ruchu, 
szczególnie wśród dzieci i młodzie-
ży – podkreśla prezydent miasta 
Grażyna Dziedzic. – Część tego-
rocznych inwestycji również reali-
zowana będzie z myślą o sporcie 
i rekreacji, a nie można zapominać, 
że większość środków, które w tym 
roku przeznaczamy na sport w na-
szym mieście, trafi na szkolenie 
dzieci i młodzieży – dodaje prezy-
dent.

To właśnie dzieci i młodzież 
mają być głównymi odbiorcami ak-
cji „Sportowa Ruda”. Dzięki współ-
pracy klubów sportowych z Rudy 
Śląskiej, w rudzkich placówkach 
oświatowych prowadzone są 44 
klasy sportowe, do których uczęsz-
cza ponad 1000 uczniów. Dzieci 
i młodzież mogą w ten sposób wy-
bierać spośród kilku dyscyplin 
sportowych, takich jak piłka nożna, 

koszykówka, siatkówka, pływanie, 
lekkoatletyka i zapasy.

Wśród klubów, które prężnie 
współpracują z rudzką oświatą, jest 
m.in. ZKS „Slavia” Ruda Śląska, 
prowadzący zajęcia w Szkole Pod-
stawowej nr 6 i 41 oraz w Gimna-
zjum nr 4 i 5. – Naszą współpracę 
rozpoczęliśmy w 2005 r., kiedy to 
powstała pierwsza klasa sportowa 
w Szkole Podstawowej nr 6. Przez 
ten czas przez prowadzone w szko-
łach klasy sportowe przewinęło się 
wielu młodych ludzi, którzy z powo-
dzeniem kontynuują karierę sporto-
wą. Przykładem może być Natalia 
Kubaty, brązowa medalistka Mi-
strzostw Świata Kadetów z ubiegłe-
go roku, która uczęszczała do klasy 
sportowej w Gimnazjum nr 5 – 
mówi Tomasz Garczyński, trener 
z ZKS-u ,,Slavia” Ruda Śląska.

W Szkole Podstawowej nr 24 
oraz Gimnazjum nr 5 i 8 klasy spor-
towe prowadzi KPKS „Halemba”. 
W przypadku tego klubu, szkole-
niem siatkówki w 6 klasach sporto-
wych objęto kilkadziesiąt dziew-
cząt. – Naszym celem jest z jednej 

Po niedawnej akcji promującej rudzkie zabytki, tym razem miasto chce propagować rekreację oraz zdrowy tryb życia. 

Czas na sportową Rudę! 
strony propagowanie aktywności 
fizycznej i w ten sposób odciąganie 
młodych ludzi od komputerów, 
a z drugiej przygotowywanie dzieci 
do profesjonalnego sportu. Ponad-
to dzięki zajęciom w ramach klas 
sportowych młodzi ludzie w testach 
ogólnosprawnościowych osiągają 
lepsze wyniki niż dzieci, które na co 
dzień nie uprawiają sportu – wyli-
cza Marcin Widera, trener z KPKS
-u „Halemba”.

Pozostałe kluby współpracujące 
z rudzkimi szkołami w zakresie 
szkolenia w ramach klas sporto-
wych to: KS „Pogoń” Ruda Śląska, 
Szkółka Rekreacyjno-Sportowa Pływanie jest jedną z tych dyscyplin, którą z powodzeniem mogą uprawiać rudzcy  

uczniowie w ramach klas sportowych.

„Orlik”, Towarzystwo Lekkoatle-
tyczne „Pogoń” Ruda Śląska, UKS 
„Kochłowiczanka”, Stowarzysze-
nie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiaz-
da” Ruda Śląska, Uczniowski Klub 
Pływacki „Ruda”, GKS „Urania” 
Ruda Śląska, GKS „Wawel – Wi-
rek”, UKS „Manta”.

Władze miasta nie poprzestają 
tylko i wyłącznie na zajęciach w ra-
mach klas sportowych. Zachętą  
do uprawiania sportu mają być spo-
tkania dzieci i młodzieży ze spor-
towcami. Jeszcze w marcu zajęcia 
biegowe w rudzkich szkołach roz-
pocznie znany rudzki ultramaratoń-
czyk August Jakubik. Poprzez cy-
kliczne lekcje biegania, wybrana ma 
zostać grupa młodzieży, która we 
wrześniu tego roku towarzyszyć bę-
dzie Jakubikowi podczas startu jego 
samotnej wyprawy biegowej do Wa-
tykanu. – Cieszę się, że wspólnie 
możemy realizować zajęcia, dzięki 
którym uczniowie oddając się spor-
towej pasji, są z dala od niebez-
piecznych pokus, jakie niesie ze sobą 
współczesny świat – uważa August 
Jakubik. – Realizacja przedsięwzię-
cia pozwoli też młodzieży przybliżyć 

postać najwybitniejszego z Polaków 
– Karola Wojtyły – dodaje.

Zajęcia wśród dzieci planują rów-
nież przeprowadzić trenerzy „Rug-
by Club” Ruda Śląska. W ten sposób 
chcą promować ruch oraz swoją 
dyscyplinę sportu. – Ciągle funkcjo-
nuje stereotyp, że rugby to brutalny 
sport. Chcemy zerwać z tym mitem 
organizując zajęcia dziecięcej od-
miany tego sportu – RUGBY TAG. 
Podczas akcji „Ferie z jajem” orga-
nizowanej w czasie ostatnich ferii 
przez zajęcia przewinęło się ponad 
300 dzieciaków – mówi Aleksander 
Oleszczuk, prezes klubu.

Propozycją dla nieco starszych 

Klasy sportowe w rudzkich szkołach  
w roku szkolnym 2012/2013 

Nazwa szkoły dziewczyny chłopcy
Klub sportowy, z którym współdziała  

szkoła w zakresie szkolenia sportowego uczniów klas 
sportowych

Szkoła 
Podstawowa nr 1 koszykówka piłka nożna KS „Pogoń” Ruda Śląska – chłopcy

Szkoła  
Podstawowa nr 2 siatkówka piłka nożna

Szkółka Rekreacyjno-Sportowa „Orlik” 
Ruda Śląska, 

Śląski Związek Piłki Nożnej – chłopcy,  
Śląski Związek Piłki  

Siatkowej – dziewczynki

Szkoła  
Podstawowa nr 6 lekkoatletyka zapasy

Zapaśniczy Klub Sportowy „Slavia”  
Ruda Śląska – zapasy,  

Towarzystwo Lekkoatletyczne  
„Pogoń”  

Ruda Śląska – lekkoatletyka

Szkoła Podstawowa 
Sportowa nr 15 lekkoatletyka lekkoatletyka

Towarzystwo Lekkoatletyczne 
„Pogoń”  

Ruda Śląska

Szkoła 
Podstawowa nr 18 pływanie pływanie UKS „Kochłowiczanka”

Szkoła  
Podstawowa nr 24 siatkówka piłka nożna

Katolicki Parafialny Klub Sportowy  
,,Halemba” – siatkówka, 

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe  
„Gwiazda” Ruda Śląska 

– piłka nożna

Szkoła  
Podstawowa nr 30 pływanie pływanie Uczniowski Klub Pływacki „Ruda”

Szkoła  
Podstawowa nr 41 zapasy zapasy Zapaśniczy Klub Sportowy  

„Slavia” Ruda Śląska

Gimnazjum nr 3 pływanie pływanie Uczniowski Klub Pływacki „Ruda”

Gimnazjum nr 4 zapasy zapasy Zapaśniczy Klub Sportowy „Slavia” 
Ruda Śląska

Gimnazjum nr 5 siatkówka
zapasy zapasy

Zapaśniczy Klub Sportowy  
„Slavia” Ruda Śląska – zapasy, 

Katolicki Parafialny Klub Sportowy  
,,Halemba” – siatkówka

Gimnazjum nr 6 siatkówka piłka nożna

Szkółka Rekreacyjno-Sportowa „Orlik”  
Ruda Śląska – piłka nożna, siatkówka

GKS „Urania” Ruda Śląska  
– piłka nożna

Gimnazjum nr 7 siatkówka piłka nożna GKS „Wawel – Wirek”

Gimnazjum nr 8 siatkówka siatkówka Katolicki Parafialny Klub Sportowy ,,Halemba”

Gimnazjum nr 9  
z Oddziałami 

Integracyjnymi
lekkoatletyka lekkoatletyka Towarzystwo Lekkoatletyczne  

„Pogoń” Ruda Śląska

Gimnazjum nr 10 pływanie pływanie, 
piłka nożna

GKS „Urania” Ruda Śląska – piłka nożna,
UKS „Manta” – pływanie

Rudzkie kluby i stowarzyszenia sportowe 
szkolące dzieci i młodzież

Klub dyscyplina

Zapaśniczy Klub Sportowy ,,Slavia” zapasy styl wolny

Klub Sportowy ,,Slavia” piłka nożna

Górniczy Klub Sportowy 
,,Grunwald” piłka nożna

Górniczy Klub Sportowy  
,,Wawel Wirek”

piłka nożna, siatkówka 
dziewcząt

Górniczy Klub Sportowy ,,Urania” piłka nożna

Klub Sportowy ,,Zgoda” piłka ręczna dziewcząt

Towarzystwo Piłkarskie ,,Jastrząb”  piłka nożna

Klub Sportowy ,,Pogoń”  koszykówka, zapasy styl 
klasyczny

Miejski Klub Sportowy ,,Pogoń” piłka nożna

 Towarzystwo  
Lekkoatletyczne ,,Pogoń” lekkoatletyka

Stowarzyszenie Piłki  
Ręcznej ,,Grunwald” piłka ręczna chłopców

Stowarzyszenie Rekreacyjno-
Sportowe ,,Gwiazda”  piłka nożna, futsal

Uczniowski Klub Sportowy ,,Wolej”  tenis stołowy chłopców

Katolicki Parafialny Klub Sportowy 
,,Halemba”

 siatkówka dziewcząt, 
akrobatyka sportowa

Klub Sportowy ,,Rugby”  rugby

Rudzkie Towarzystwo  
Hokejowe ,,Zryw”  hokej na lodzie

Uczniowski Klub Sportowy 
,,Halembianka 2001”  tenis stołowy dziewcząt

Uczniowski Klub Sportowy ,,Grot”  łucznictwo

Kyokushin Karate  karate kyokushin

Uczniowski Klub  
Pływacki ,,Ruda Śląska”  pływanie

Uczniowski Klub Sportowy 
,,Manta”  pływanie

Rudzki Klub Sportowy ,,MAT”  szachy

Uczniowski Klub Sportowy ,,Floret” szermierka/floret/

Szkółka Rekreacyjno- 
Sportowa ,,Orlik”  piłka nożna, siatkówka

Tenisowy Klub 
Sportowy ,,Slavia”  tenis ziemny

Ciężarowy Klub Sportowy ,,Slavia”  podnoszenie ciężarów

Uczniowski Klub Sportowy ,,Śląsk”  boks

Uczniowski Klub  
Sportowy ,,Capoeira” capoeira

Uczniowski Klub Sportowy 15 
,,Halemba” piłka nożna, tenis ziemny

Uczniowski Klub Sportowy „Ronin” sztuki walki

Uczniowski Klub Sportowy Rudzki 
Klub Sportów i Sztuk Walki 

„Bushido”
sztuki walki

Rudzki Klub 
Curlingowy ,,Curlik” curling

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska 
„Bielik” piłka nożnaW tym roku w mieście realizowanych będzie kilka inwestycji w infrastrukturę sportową 

i rekreacyjną.

W czterech szkołach w Rudzie Śląskiej w ramach klas sportowych prowadzone są za-
jęcia z zapasów.

są natomiast bezpłatne zajęcia fit-
ness w plenerze, które od maja do 
września poprowadzą instruktorzy 
Studia Energia. Zajęcia z jogi, fit-
nessu, gimnastyki, nordic walking 
i joggingu odbywać się będą w każ-
dą sobotę o godz. 10.00 przy Re-
stauracji „Parkowa” w Bielszowi-
cach. 

To nie jedyne działania, jakie 
w ramach akcji zamierzają przepro-
wadzić rudzcy urzędnicy. – Planu-
jemy przeprowadzić kilka sporto-
wych imprez oraz podsumowujący 
akcję sportowy piknik, podczas któ-
rego rudzianie mogliby spotkać się 
z obecnymi i byłymi sportowymi mi-
strzami, których w naszym mieście 
nie brakuje – zapowiada Renata 
Młynarczuk, naczelnik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta.

W Rudzie Śląskiej realizowane 
są także programy zdrowotne pro-
pagujące zdrowy tryb życia wśród 
dzieci i młodzieży. W tym roku na 
zajęcia takie organizowane w pla-
cówkach oświatowych miasto 
przeznaczyło 17 tys. zł. Same 
szkoły podstawowe w mieście re-
alizują kilkadziesiąt takich progra-
mów.

W działania prowadzone w ra-
mach akcji wpisują się również te-
goroczne miejskie inwestycje. 
Władze miasta planują m.in. budo-
wę 15 km tras rowerowych, boisk 
sportowych przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 i 2. W pla-
nach jest również rewitalizacja 
kompleksu sportowego w Orzego-
wie oraz budowa napowietrznej 
ścieżki zdrowia w Halembie. Łącz-
nie nakłady na tego typu inwesty-
cje mają wynieść ponad 4 mln zł.

W kwietniu odbędzie się Rudzki Bieg Sztafetowy, w którym wezmą udział drużyny repre-
zentujące różne grupy społeczne naszego miasta.

Jak co roku miasto dofinansowu-
je także działalność rudzkich klu-
bów i stowarzyszeń sportowych. 
W tym roku na ten cel przeznaczyło 
2,5 mln zł. Aż 1,9 mln zł z tej puli 
trafiło na sportowe szkolenie dzieci 
i młodzieży. Środki rozdysponowa-
ne zostały pomiędzy 28 klubów 
i stowarzyszeń. TK
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W tym roku Polska była kra-
jem partnerskim niemieckiego 
organizatora targów. Angela Mer-
kel i Donald Tusk wspólnie do-
konali uroczystego otwarcia im-
prezy. Przyjechało łącznie cztery 
tysiące wystawców z 70 krajów. 

Od 5 marca do 9 marca br. 
Rudzki Inkubator Przedsiębior-
czości Sp. z o.o., Uniwersytet 
Śląski, śląscy przedsiębiorcy – 
w tym nowoczesne firmy z Rudy 
Śląskiej działające w obszarze 
ICT i multimediów, którzy są 
członkami Śląskiego Klastra Mul-
timedialnego, mieli okazję zna-
leźć się w samym sercu cyfrowe-
go świata. Targi CeBIT łączą 
w sobie zalety najważniejszej 
światowej wystawy teleinforma-
tycznej prezentującej pełny obraz 
rynku z precyzyjnym sprofilowa-
niem obszarów skierowanych do 
jasno zdefiniowanych grup od-
biorców. Uczestnicy maja okazję 
zaprezentować swoja ofertę, na-
wiązać kontakty biznesowe, pozy-
skać nowych kontrahentów oraz 
wziąć udział w organizowanych 
spotkaniach biznesowych. Wspól-
na promocja pod marką klastra 
przynosi wymierne korzyści, nie-
jednokrotnie niedostępne dla po-
jedynczego przedsiębiorstwa.

Śląski Klaster Multimedialny 
był jedynym klastrem reprezen-
tującym Województwo Śląskie. 
Dofinansowanie na ten cel uzy-
skał w 2012 roku Rudzki Inku-
bator przedsiębiorczości Sp. 
z o.o. w ramach projektu „Inno-
wacje Śląska – utworzenie, pro-
mocja i rozwój Śląskiego Klastra 
Multimedialnego”,  współfinanso-
wanego z EFRR w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013!  Jako instytucja oto-

Śląski Klaster Multimedialny na CeBit2013

Nowe kontakty biznesowe, nowi klienci i kontrahenci, nowe perspektywy rozwoju, to tylko garstka korzyści, które mogli po-
zyskać członkowie Śląskiego Klastra Multimedialnego na tegorocznych targach CeBIT 2013 w Hanowerze!

czenia biznesu, Inkubator pokrył 
całkowicie wkład własny projektu 
i wszelkie koszty niekwalifiko-
walne. Dzięki temu przedsię-
biorcy mieli zapewniony bez-
kosztowy udział w targach. Jest 
to realne wsparcie dla innowacyj-
nych śląskich mikro- i małych 
przedsiębiorstw.Swoje usługi 
i produkty na CeBIT 2013 zapre-
zentowały śląskie firmy z branży 
ICT i multimedialnej: Artmedia-
le, CodePill  Sp. z o.o., INTER-
SIEC, Stanusch Technologies 
SA, Vermont,  ITmaster, Serio-
usImpact, Hostersi Sp. z o.o., 
Rample Sp. z o.o., INTERAK-
CJA, SARE S.A.

Członkowie klastra stworzyli 
ekspozycje na powierzchni 40m2.
Klaster powstał i ma swoją siedzi-
bę w Rudzie Śląskiej. Buduje wi-
zerunek miasta, jako miejsca 
rozwoju nowoczesnej przedsię-
biorczości i innowacji, przyczy-
niając się do zmiany oblicza go-
spodarczego Rudy Śląskiej.

Województwo śląskie jest od 
lat uważane za region o dużym 
potencjale innowacyjnym. Śląski 
Klaster Multimedialny jest 
strategicznym podmiotem roz-
woju Ekosystemu Innowacji 
Województwa Śląskiego, peł-
niąc funkcję „lokomotywy roz-
woju” inteligentnej specjalizacji 
ICT na Śląsku. Ta dynamicznie 
rozwijająca się sieć współpracy 
podmiotów działających w bran-
ży ICT i multimedialnej przyczy-
nia się do zwiększenia rozpozna-
walności Śląska na arenie mię-
dzynarodowej  i powoduje, że 
potencjał gospodarczy naszego 
regionu i miastajest bardziej wi-
doczny. 

Dołącz do nas!
www.hubclub.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
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Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 

w rudzie Śląskiej-rudzie w rejonie ulicy klary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska.

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniu 31.08.2012 r. oraz 26.11.2012 
r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska 
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 6055 m2, zapisana na karcie mapy 5, obręb Ruda, 
położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Klary, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki 
własności Gminy Miasta ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 981/16 o powierzchni 556 m2 

(KW nr GL1S/00006766/7), 979/17 o powierzchni 151 m2 (KW nr GL1S/00019714/2), 977/17 o powierzchni 
4212 m2 (KW nr GL1S/00019717/3), 975/19 o powierzchni 1136 m2 (KW nr GL1S/00013455/6). Działy III i IV 
ww. ksiąg wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. 
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. z póź. zm., 
przedmiotowa nieruchomość stanowi teren obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu ks1) oraz czę-
ściowo teren drogi głównej ruchu przyśpieszonego tzw.drogowej trasy średnicowej o liniach rozgraniczających 
w pasie o szerokości min. 50 m (symbol planu kGP2/3).

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej, posiada nieregularny kształt; grunt 
jest zatrawiony. Grunt oznaczony symbolem planu KGP2/3 nie stanowi pasa drogowego drogi publicznej Dro-
gowej Trasy Średnicowej. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej Dro-
gowej Trasy Średnicowej oraz drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd z ul.1 Maja do ul. Klary, jednakże dojazd 
do terenu przeznaczonego do zbycia powinien odbywać się wyłącznie z gminnej drogi wewnętrznej.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 380.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2013 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 (za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 18.04.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 19.000,00 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 – rej. Klary” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetar-
gowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od 
daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 
r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia 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 podle-
gają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się 
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi 
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi 
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w 
zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z Vat pomniejszonej o wpłacone wadium, 
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy 
nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do 
odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 
(II piętro, obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej 
w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej, stanowiącej działkę nr 741/473 o powierzchni 25232 
m2, obręb Ruda, karta mapy 5, która zostanie sprzedana w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 10 lat po-
mieszczeń o powierzchni 409,8 m2 mieszczących się w budynku basenu krytego położonego  
w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Pokoju 13 z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności sportowo-rekreacyjnej, gastronomicznej, biurowej, handlowej lub innej za zgodą 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szczegółowe informacje znajdują się na ta-
blicy ogłoszeń MOSiR-u i Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej MOSiR-u i Urzędu Miasta. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Spor-
tu 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 okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 
II 6 (II piętro) wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonych Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Zofii Nałkowskiej. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 452 
m2 obejmująca tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 1375/66 o powierzchni 198 m2, GL1S/00008063/3,
– 1386/65 o powierzchni 254 m2, GL1S/00020189/2,

wraz z udziałem wynoszącym 1/2 część w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1387/65 o powierzchni 
191 m2 GL1S/00020189/2 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Ww. działki zapisane na karcie mapy 7 
obręb Ruda oraz w podanych wyżej księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Ślą-
skiej (działy III i IV są wolne od wpisów).

Szanowni Mieszkańcy Miasta Ruda Śląska
W dniu 4 marca odbyło się spotkanie mieszkańców, na którym powołano Gru-

pę Inicjatywną.
6 marca 2013r. Inicjatorzy zgłosili Powiadomienie do Komisarza Wyborczego 

w Katowicach oraz informację do Pani Prezydent o następującej  treści:
Zgodnie z zapisami z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referen-

dum lokalnym (Dz.U. z dnia 20 października 2000 r. z późniejszymi zmianami) 
oraz wolą części mieszkańców naszego Miasta powiadamiamy o woli przepro-
wadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta w Rudzie Ślą-
skiej.

Inicjatorami są: Błażyca Paweł, Honorowicz Wiesław, kołodziej Barbara, 
kołodziej Jan, szabatowski Bartosz – Pełnomocnik Inicjatorów.

Zwracamy się do mieszkańców o podpisywanie List Poparcia. Referendum 
jest demokratycznym prawem, z którego w tym przypadku powinniśmy skorzy-
stać. 

uzasadnienie WniOsku O PrzePrOWadzenie 
reFerenduM W sPraWie OdWOŁania Prezy-

denta Miasta ruda Śląska
dla naszej wspólnoty samorządowej istotnymi argumentami przemawia-

jącymi za odwołaniem Prezydenta Miasta Grażyny Dziedzic są:
1. sprawa krematorium - Wprowadzanie w błąd mieszkańców rudy Ślą-

skiej
Niedotrzymanie obietnic i deklaracji składanych przez Panią Prezydent 

mieszkańcom Rudy Śląskiej
Wywiad Wiadomości Rudzkich 2012-05-05 09:45:19 Monika Herman-Sop-

niewska
– Pani prezydent to już fakt. W Rudzie Śląskiej Wirku nie będzie kremato-

rium?
– Tak, ta sprawa jest już przesądzona. W Wirku nie będzie krematorium. Spo-

tkałam się w tej sprawie z inwestorem i doszliśmy do porozumienia. Wskażemy 
inwestorowi inną lokalizację, która  nie będzie przeszkadzać mieszkańcom.

OBECNIE KREMATORIUM DZIAŁA A PREZYDENT MIASTA 
NIE DOTRZYMAŁA OBIETNICY

2. nieudolność w realizacji inwestycji miejskich - Oczekiwanie mieszkań-
ców na usprawnienie komunikacji dzięki pierwszemu odcinkowi trasy n-s 
miało prawie 6 miesięcy opóźnienia przez nieudolność służb podległych Pa-
ni Prezydent. Opóźnienie miała także budowa aquadromu oraz nie dokoń-
czono budowy ronda w rudzie południowej.

3. zatrzymanie rozwoju Miasta - Wbrew obietnicom wyborczym Pani 
Prezydent Grażyna dziedzic systematycznie zmniejsza budżet na inwesty-
cje miejskie, zwiększając wydatki na wynagrodzenia. W 2013 roku Pani 
Prezydent zaproponowała najmniejszy budżet na inwestycje w ostatnich la-
tach. Brak inwestycji cofa miasto w rozwoju.

4. zupełne rozminięcie się deklaracji wyborczych składanych przez kan-
dydatkę z faktycznie realizowaną polityką zarządzania Miastem.

5. Pogłębiająca się stagnacja w sferze gospodarczej miasta, brak odpo-
wiedniego klimatu dla małej i średniej przedsiębiorczości.

6. Wzrost bezrobocia.
7. z uwagi na drastyczne podwyżki opłat lokalnych, przedsiębiorcy wy-

bierają inne gminy na działalność gospodarczą. ruda Śląska traci w ten 
sposób miejsca pracy i ubożeje, a mieszkańcom żyje się coraz trudniej.

8. Prowadzona polityka likwidacji i łączenia placówek oświatowych,  
w tym próba likwidacji sprawdzonych szkół bez konsultacji z mieszkańcami 
Miasta.

9. deklarowana przez Władze Miasta „polityka oszczędności” jest reali-
zowana wyłącznie kosztem mieszkańców, w tym ich bezpieczeństwa, kultu-
ry, sportu, oświaty i zdrowia.

10. Pomijanie mieszkańców rudy Śląskiej w zatrudnianiu na stanowi-
skach kierowniczych w miejskich spółkach.

11. zatrudnianie przez Panią Prezydent osób z innych miast kosztem 
mieszkańców rudy Śląskiej w spółkach gminnych.

12. W ramach „oszczędności” Pani Prezydent przyznała jedne z najwyż-
szych premii w wysokości 1,4 miliona złotych dla urzędników i najbliższych 
współpracowników.

13. zamrożenie programu budownictwa komunalnego – w okresie 2011-
2013 nie powstała żadna nowa inwestycja rozpoczęta przez Panią Prezy-
dent.

14. niska skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych w porównaniu 
z miastami ościennymi.

15. utrata zaufania wśród środowisk i grup społecznych w mieście.

OGŁOSZENIE POCHODZI I JEST OPŁACONE PRZEZ INICJATYWĘ OBYWATELSKą PRZEPROWADZE-
NIA REfERENDUM, REPREZENTOWANą PRZEZ  PEŁNOMOCNIKA BARTOSZA SZABATOWSKIEGO
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Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-

Bielszowicach przy ul. ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego miasta ruda Śląska.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 27.02.2013 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. ludwika Mierosławskiego, stanowiąca działkę 
oznaczoną numerem geodezyjnym 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, obręb Bielszowice, zapisana 
na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu zapewnienia 
dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem 
wynoszącym 1/10 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7 oraz w księdze wie-
czystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy 
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda 
Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 
2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1297/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej (symbol planu Mn2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach 
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu kdW). Zbywane działki położone 
są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte 
drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta 
posiada dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 80.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów 

i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta ruda Ślą-

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

ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 9.05.2013 r. dokonają wpłaty wadium 
w kwocie 4.000,00 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. Ludwika Miero-
sławskiego” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty 
i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia prze-
targu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia 
umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług 
podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty 
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygry-
wający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona 
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, 
tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny 
nieruchomości z Vat pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi 
również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą ze-
zwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo 
do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-

Bielszowicach przy ul. ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego miasta ruda Śląska.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 26.02.2013 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. ludwika Mierosławskiego, stanowiąca działkę 
oznaczoną numerem geodezyjnym 1300/1193 o powierzchni 921 m2, obręb Bielszowice, zapisana 
na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu zapewnienia 
dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem 
wynoszącym 1/10 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7 oraz w księdze wie-
czystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy 
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda 
Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 
2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1300/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej (symbol planu Mn2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach 
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu kdW). Zbywane działki położone 
są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte 
drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta 
posiada dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 75.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów 

i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta ruda Ślą-

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

ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 14.05.2013 r. dokonają wpłaty wadium 
w kwocie 3.750,00 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. Ludwika Miero-
sławskiego” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty 
i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia prze-
targu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia 
umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług 
podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty 
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygry-
wający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona 
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, 
tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny 
nieruchomości z Vat pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi 
również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą ze-
zwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo 
do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 22.02.2013 r. zakończył się wyni-

kiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod 

zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda 
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w 
Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. artura Grottgera, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geo-
dezyjnym 1295/1193 o powierzchni 736 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III 
i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość 
inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki zbywanej z przeznacze-
niem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb 
Bielszowice, k.m. 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr 
KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskie-
go Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1295/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (symbol planu Mn2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o li-
niach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu kdW). Zbywane działki położone są 
w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami 
i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd 
z drogi publicznej ul. Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 60.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów 

i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta ruda Śląska, 

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

(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.
rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 13.05.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 3.000,00 zł 
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, 
Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Artura Grottgera” oraz przed otwarciem przetar-
gu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego 
nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 
90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz 
z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisa-
niem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zaku-
pu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona 
wpłaty ceny nieruchomości z Vat pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi 
również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwole-
nia 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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marzec

21 marca
Koncert Jubileuszowy 

z okazji 25-lecia Zespołu GANG OLSENA. 
Miejsce imprezy: MCK im. H. Bisty

27 marca, godz.10.00 i 12.30
Koncert profilaktyczny dla uczniów gimnazjów rudzkich

,,Stop dopalaczom”. Wystapią: Andrzej Urny, Jarosław Wajk, 
Ryszard Sygitowicz. Miejsce imprezy: MCK im. H. Bisty

KWIECIEŃ

Eliminacje Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
3 kwietnia – TANIEC

Miejsce imprezy: MCK im. H. Bisty
4-5 kwietnia – TEATR 

Miejsce imprezy: DK w Bielszowicach
8 kwietnia – PLASTYKA 

Miejsce imprezy: Młodzieży Dom Kultury
10 kwietnia – MUZYKA

Miejsce imprezy: Młodzieży Dom Kultury
26 kwietnia – FINAŁ FESTIWALU

Miejsce imprezy: MCK im. H. B. Bisty
10 kwietnia, godz. 11.00

„Ravensbruck” – konkurs o zasięgu wojewódzkim w kręgu poezji  
i prozy lagrowej byłych więźniarek obozu 

koncentracyjnego  w Ravensbruk
Miejsce imprezy: MCK im. H. Bisty

11 kwietnia, godz. 17.00
Koncert z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia 

– Światowy Dzień Zdrowia – Ballady i Romanse, Alexander 
Maceradi. Miejsce imprezy: MCK im. H. B. Bisty

20 kwietnia
Wybory Miss Rudy Śląskiej 2013

Miejsce imprezy: MCK im. H. Bisty

maj

3 maja, godz. 12.00
Msza św. w intencji Ojczyzny z okazji 3 Maja

Po mszy nastąpi uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, 
orkiestr i chórów pod pomnik Powstańców Śląskich. 

Miejsce: parafia Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach 
19 maja

Festyn Godula. Miejsce: Park Młodzieży

23 maja
PIKNIK EUROPEJSKI. Miejsce imprezy: rynek miejski

maj
„Szansa na sukces. Dzieci – Dzieciom”

Miejsce imprezy: MCK im. H. Bisty
25 maja

XVI Przegląd Zespołów Artystycznych 2013 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Rodzinne 

Śpiewanie. Miejsce imprezy: ogród MCK im. H. Bisty 
27 maja, godz. 18.00

Dzień Samorządowca – koncert 
Miejsce imprezy: MCK im. H. Bisty

29 maja, godz. 18.00
Obchody Metropolitalnego Święta Rodziny „Rodzina wiarygodna”,

Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Miejsce imprezy: ogród MCK im. H. Bisty 

czerwiec

1 czerwca
Dzień Dziecka. Miejsce imprezy: rynek miejski

6 czerwca, godz. 19.00
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z okazji nadania wizerunku 

św. Barbary w herbie miasta. Miejsce: rynek miejski.
Msza św. z okazji nadania wizerunku św. Barbary w herbie miasta 

w kościele pw. św. Pawła Apostoła, godz. 17.30
8 czerwca

Festyn Bykowina 
8 czerwca

Industriada. Miejsce: Kolonia Robotnicza Ficinus
14-16 czerwca

Dni Rudy Śląskiej 2013
14 czerwca 

 Kabareton – Teatr Bezpański, Koń Polski, Marcin Daniec, Kabaret 
Młodych Panów, Grzegorz Poloczek

15 czerwca 
 Dzień Rockowy – Rubens Band, Piff Parre, Oberschlesien, Ścigani, 

Golden Life, IRA
16 czerwca 

Światowe gwiazdy muzyki rockowej – Alvon Johnson band, Genesis 
Classic. Miejsce imprezy: Tereny Targowe

16 czerwca
Festyn miejski. Miejsce: Ruda, parafia Piusa X

22 czerwca
Festiwal wspomnień. Miejsce imprezy: Muzeum PRL

23 czerwca 
Festyn miejski. Miejsce: Bielszowice, domki fińskie 

27 czerwca, godz. 17.00
Dzień Pracownika Kultury – koncert

Miejsce imprezy: Dom Kultury w Bielszowicach
SIERPIEŃ

10 sierpnia
Festiwal Orkiestr Dętych im. A. Kozioła
Miejsce imprezy: Park im. A. Kozioła

lipiec/sierpień
Plenerowe kino letnie połączone z koncertem 

plenerowym muzyki rozrywkowej
Miejsce imprezy: Park Strzelnica – 1 seans, Park im. A. Kozioła – 1 

seans, rynek miejski – 2 seanse
17 sierpnia

Lato z Radiem, Pr. 1 Polskiego Radia, wystąpią Patrycja Markowska 
i Krzysztof Krawczyk. Miejsce imprezy: Tereny Targowe

WRzESIEŃ

14 września
Pożegnanie Lata

Zagra zespół DE MONO. Miejsce imprezy: Tereny Targowe

PaźdzIERnIK
14 października

Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Miejsce imprezy: Dom Kultury w Bielszowicach

październik/listopad
Podsumowanie roku sportowego, spotkanie ze środowiskiem sportu

Miejsce imprezy: Dom Kultury w Bielszowicach
lIStoPad

11 listopada
Święto odzyskania Niepodległości, msza św.

gRudzIEŃ

Kiermasz świąteczny. Miejsce imprezy: rynek miejski
Sylwester w plenerze. Miejsce imprezy: rynek miejski

Imprezy kulturalne zaplanowane przez Miasto Ruda Śląska – Wydział Kultury i Kultury Fizycznej w 2013 r.

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 po-
wierzchni 3069 m² i 2671/118 o powierzchni 582 m², obręb Wirek, karta 
mapy 1, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejo-
nowy 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 nieruchomościa-
mi upłynął w dniu 2.02.2012 r.

Przetargi, które odbyły się w dniach 18.04.2012 r., 5.07.2012 r., 
4.09.2012 r., 29.10.2012 r. i 16.01.2013 r. zakończyły się wynikiem ne-
gatywnym.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska ww. nieruchomość stanowi tereny zabu-
dowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi 
komercyjne (symbol planu UK1).

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej oraz terenów niezabudowa-
nych o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego pod tereny zieleni; nieruchomość posiada kształt nieregu-
larny zbliżony do prostokąta, teren nieruchomości od strony ul. Pelagii 
Zdziebkowskiej jest płaski, częściowo utwardzony płytami chodniko-
wymi oraz zielenią (trawniki, drzewa), natomiast wschodnia część jest 
nierówna, położona poniżej poziomu ul. Katowickiej (występuje skar-
pa), teren porośnięty zielenią nieurządzoną oraz drzewami.
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Działka inwestycyjna posiada bezpośredni dostęp do dróg publicz-
nych ulicy Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej. W celu budowy zjaz-
du z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym 
tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu Miasta.

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 ogło-
szeń 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, prze-
lewem na konto i złożą pisemne zgłoszenie udziału, a w dniu 9.04.2013 
r. przedłożą Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie 
aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia ro-
kowań (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. nie-
ruchomości). 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 pienięż-
nych 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 po-
czet 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 wpłaco-
ną zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepad-
kowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia 
zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości 
wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozosta-
łym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po ro-
kowaniach. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania  
i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Za-
strzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczy-
ny.

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

AKTUALNE 
OFERTY PRACY 

POWIATOWEGO 
URZĘDU PRACY 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Kontakt:

 Powiatowy Urząd Pracy
ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

tel. 32 771-59-00 wew.18

PRACOWNIK LOMBARDU•	  – wy-
kształcenie min. średnie.
FRYZJER•	  – wykształcenie zasad-
nicze zawodowe kierunkowe, mile 
widziane doświadczenie. 
TELEMARKETER•	  – wykształcenie 
średnie, rok doświadczenia, komu-
nikatywność, dobra dykcja. 
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY •	 – 
wykształcenie średnie – mile widzia-
ne o profilu ochrona środowiska, 
umiejętność komunikacji interper-
sonalnej, mile widziana teoretyczna 
wiedza na temat sprzedaży bezpo-
średniej lub związana z instalacjami 
c.o. i wod-kan, mile widziane prawo 
jazdy kat.B. 
SPRZEDAWCA W SALONIE •	
OPTYCZNYM – wykształcenie min. 
średnie, min. pół roku doświadcze-
nia w salonie optycznym. 
SPRZEDAWCA-KASJER•	  – wy-
kształcenie zasadnicze zawodowe, 
książeczka sanepidowska, doświad-
czenie w zawodzie, uczciwość, pra-
cowitość. 
KIEROWCA SAMOCHODU DO-•	
STAWCZEGO – Wykształcenie bez 
znaczenia, 3 lata doświadczenia 
w zawodzie, prawo jazdy kat.B. 
SZLIFIERZ KAMIENIA•	  – wykształce-
nie bez znaczenia, rok doświadcze-
nia, prawo jazdy kat.B. 
KIEROWCA C+E•	  – wykształcenie 
bez znaczenia, 3 lata doświadcze-
nia, karta kierowcy.
ELEKTROMONTER•	  – wykształcenie 
min. zasadnicze zawodowe elek-
tryczne, umiejętność czytania sche-
matów elektrycznych, mile widziana 
znajomość aparatury elektrycznej.
KSIĘGOWY-KADROWY•	  – wykształ-
cenie średnie zawodowe, 2 lata do-
świadczenia w zawodzie.
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USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, 
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 niepotrzeb-
nych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

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

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

R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

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

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

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

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

R Docieplenia budynków, remonty elewa-
cji. Tel. 607-969-200.

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

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

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

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

R Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjo-
nalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, 
instalacje c.o., remonty. Tel. 32 244-40-90, 
784-699-569.

R Kompleksowe remonty wnętrz. Tel. 665-
497-280.

R Świąteczna pożyczka bez BIK-u do 
7.000 zł dzwoń, tel. 605-848-324, 728-
874-276.

 
R Gotówka dla odrzuconych przez Ban-
ki, dojazd, tel. 507-385-478, 728-874-
276.

 
R Szybka pożyczka bez BIK-u do 7.000 zł, 
tel. 512-996-794, 728-874-276.

R Chwilówki bez wychodzenia z domu, tel. 
731-712-207.

R Chwilówki, dostarczamy do Klienta, tel. 
512-537-777.

R 300, 500 lub 800 złotych – dowozimy, tel. 
32 44-14-056, 32 45-45-210.

R Pranie tapicerki – kanapy, rogówki, 
sofy, fotele itp. Tel. 509-985-012.

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

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

R POŻYCZKI dla firm będących na k.po-
datkowej, ryczałcie, KPiR na cele obroto-
we, inwestycyjne. Dla firm nie wykazują-
cych wszystkich przychodów, na stracie, 
dochód na oświadczenie, szybka decyzja, 
tel. 32 253-90-23, 795-406-305.

R Remonty mieszkań. Remonty łazienek, tel. 
668-032-470.

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

R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kaspe-
rek.

R Drobne usługi, gładzie, kafelki, panele. 
Tel. 696-045-930.

R KREDYTY. Prosto. Szybko. Skutecznie. 
ZADZWOŃ: tel. 880-850-950. 

R Kafelkowanie, hydraulika, gładzie. Tel. 
514-805-783.

R Remonty łazienek, mieszkań. Tel. 669-
473-091.

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

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

R Ruda, jednopokojowe, 32 m2, 65 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, jednopokojowe, 21 m2, 58 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 140 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Wirek, trzypokojowe, 47 m2, 130 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R W Rudzie Śl. – NOWE domy szerego-
we i bliźniaki, Halemba i Kochłowice od 
94 m2, od 265 tys., www.nieruchomosci-
gabriel.pl, tel. 32 242-06-09, 605-731-
250.

R Atrakcyjne oferty mieszkań na 
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMO-
SCI.PL

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

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

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

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

R Trzypokojowe, Wilka, 60 m2, 140 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Atrakcyjne mieszkania na www.nieru-
chomościgabriel.pl.

R Trzypokojowe, Podlas, 51 m2, 120 tys., 
Magazynowa 55 m2, 143 tys. LOKATOR, tel. 
793-396-040.

R Sprzedam mieszkanie 95 m2 (Bielszowi-
ce). tel. 502-812-791.

R Jednopokojowe, Wirek, 30 m2, 73 tys., 
Grodzka 22 m2, 58 tys. LOKATOR, tel. 793-
396-040.

R Jednopokojowe, Nowy Bytom, 59 tys., 
Kochłowice 38 m2, 51 tys. LOKATOR, tel. 
793-396-040.

R Dwupokojowe, Halemba, 48 m2, 128 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Widokowa działka w Nakle Śl. OKAZJA 
2700 m2, 160 tys. Tel. 605-731-250.

    
R Dwupokojowe, Ruda, 42 m2, 65 tys., 
Nowy Bytom, 44 m2, 78 tys. LOKATOR, tel. 
793-396-040.

R Sprzedam dom HALEMBA, 100 m2, 350 
tys., Kochłowice, 200 m2, 340 tys. LOKA-
TOR, tel. 793-396-040.

R Dwupokojowe, Kochłowice 55 m2, 82 
tys, Ptasie, 50 m2, 99 tys. LOKATOR, tel. 
793-396-040.

R Sprzedam M-5 w Wirku, 73 m2, wysoki 
standard, 175 tys. Tel. 694-635-550.

R Sprzedam mieszkanie 37 m2 w Kochło-
wicach po kompletnym remoncie. Cena 79 
000 zł, tel. 600-363-375.

R Sprzedam dwa mieszkania. Bykowina, ul. 
Katowicka, 35 m2, okazjonalnie. Tel. 500-
322-801.

R Mieszkanie lub pokoje do wynajęcia. Tel. 
32 242-06-28.

R Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 47 m2 
w centrum Nowego Bytomia. Tel. 668-927-
565.

R Wynajmę mieszkanie 48 m2 – Halemba. 
Tel. 32 242-95-35.

R Sprzedam M-3, 42 m2, Ruda 1, cena 62 
tys. Tel. 600-445-053.

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

R Sprzedam działkę budowlaną 2500 m2, w 
okolicy lasy, wody, z budynkiem mieszkal-
nym i pomieszczeniami gospodarczymi, Le-
śna, ok. Olesna. Tel. 601-923-505.

R Sprzedam działkę budowlaną Mikołów-
Bujaków 3000 m2, cena 80zł./m2. Tel. 691-
242-235.

R Sprzedam dwa mieszkania. Bykowina, 
ul. Katowicka 35 m2, okazjonalnie. Tel. 500-
322-801.

R Sprzedam mieszkanie 37 m2 w Kochło-
wicach po kompletnym remoncie
cena 79 000 zł, tel. 600-363-375.

R Do wynajęcia M-3 w Rudzie Śl.-
Halembie. Bez kaucji i odstępnego. Czynsz 
płatny za 3 miesiące z góry. Tel. 663-473-
320.

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

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

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 Kłodnica sprzedam działkę 890 m2, DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Sprzedam działkę Paniowy, Kochłowice, 
Bujaków. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Sprzedam dwupokojowe, wyremontowa-
ne 110 tys. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Wynajmę wyremontowane dwupokojo-
we, Ruda 1. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R  Sprzedam działkę rekreacyjną w Rudzie 
1, Porębska. Tel. 781-959-781.

R Do wynajęcia 2 pokoje, wyremontowa-
ne, wyposażone, kamienica, Bytom Szom-
bierki, 750 zł/mc. Tel. 606-717-534.

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

R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterrory-
zmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 203-27-01, 
605-294-324, www.grom-ochrona.pl.

Pani Róży Loret
szczere wyrazy współczucia i pokrzepienia

po śmierci 

MATKI
składają 

Koleżanki i Koledzy z Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska

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

Pani
Róży Loret

pracownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska

wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Pani Aleksandrze Barteli
pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają

Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
RUDZKA SPóŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 (-15), 
fax. 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

 
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

dostawę stolarki okiennej, dostawę i montaż stolarki okiennej
dla zasobów Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej. 

Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest 
wnieść wadium przetargowe w kwocie 100 zł PLN

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 20 marca 
2013 r. do dnia 17.04.2013 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12. Aby odebrać 
SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy: 

dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415, • 
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania faktury VAT, • 
odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00•  w pokoju 309. 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym, należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienia z podaniem 
danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT. Cena formularza wynosi: 147,60 PLN (z VAT). 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. 
Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 17.04.2013 r. do godziny 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 17.04.2013 r. o godzinie 9.00.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

cena oferty• 
termin wykonania zamowienia• 
gwarancja• 
referencje• 

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Techniczego, tel. 32 248-24-11 (15) wew. 
306 w godz. od 10.00 do 12.00.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta (II pię-
tro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości gruntowych znajdu-
jących się w rejonie ul. Wireckiej, 
które zostaną oddane w dzierżawę  
z przeznaczeniem pod istniejące 
uprawy rolne, Piastowskiej, która 
zostanie oddana w dzierżawę  
z przeznaczeniem pod staw, 
Szczęść Boże, która zostanie, od-
dana w dzierżawę z przeznacze-
niem pod ogródek rekreacyjny.



Powrót 
Stars of America 
do McDonald’s

Wielki powrót kanapek New 
York Beef Classic i Chicken Ha-
waii, a do tego frytki amery-
kańskie! 

Ruszyła kolejna odsłona pro-
mocji McDonald’s pod nazwą 
Stars Of America. Restauracje 
sieci oferują znane i lubiane przez 
polskich Klientów kanapki New 
York Beef Classic i Chicken Ha-
waii.

.

Zapraszamy na fanpage McDo-
nald’s Polska – https://www.face-
book.com/McDonaldsPolska

Dla naszych Czytelników ma-
my 20 zaproszeń do restauracji 
Mcdonald’s. Wystarczy wysłać 
SMS-a o treści wiad.stars + imię 
i nazwisko pod numer 71100  
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT 
tj. 1, 23 zł brutto). Na SMS-y cze-
kamy od 20 marca od. godz. 9.00 
do 22 marca do godz.15.
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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

MOTORYZACJA 
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę 
i inne – stan obojętny. Tel. 503-345-968.

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

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

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

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

R Skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. 
Tel. 785-437-230.

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

R Skup samochodów wszystkich marek. Tel. 
515-533-560.

PRACA
R Firma Kada zatrudni komunikatywne oso-
by do sprzedaży telefonicznej. Stabilne za-
trudnienie, podstawa + premia, możliwość 
rozwoju. Tel. 32 440-04-56, lub 884-910-
908.

R Firma „PUMAR HYDRAULIKA” 
Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich zatrud-
ni do pracy pod ziemią wyższy i średni 
dozór elektryczny i górniczy, elektro-
monterów, górników ścianowych, strza-
łowych i kombajnistów. Tel. 32 73-59-
178, 32 73-59-179.

R Zatrudnię ekspedientkę ze znajomością 
branży odzieżowej. Tel. 731-231-616.

R Sprzedawcę do sklepu mat.bud.,wyposa-
żenie wnętrz w Rudzie Śl. Wymagana znajo-
mość branży. Kontakt: budchem@autograf.
pl. 

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

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

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

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

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

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

R Bezpłatnych rozliczeń PIT-37 można do-
konać w Hospicjum Domowym w Rudzie 
Śląskiej, ul. Markowej 4, pon.-wt. godz. 
10.00-13.00, śr. 16.00-18.00.

R AGROTURYSTYKA. Domki nad Pilicą. 
Nocleg 20 zł. Nocleg + wyżywienie 50 zł. 
Tel. 667-401-607, (44) 756-02-90, www.uda-
nelato.cba.pl.

R Antyki, starocie, meble, figurki, zegary, 
inne kupię. Tel. 515-533-560.

R PRAWA DO AKCJI SPÓŁEK WĘ-
GLOWYCH KUPIĘ. Tel. 506-656-565, 
694-392-863.

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

ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.com aledom@aledom.pl
Nowe bezczynszowe mieszkania w stanie deweloperskim :

Bytom, Rozbark ul. Cicha 10 B „Park Mickiewicza”
!!!MIESZKANIA od 43 m2 do 52m2!!!

Cena 3 520,00 zł/m2

Ruda Śląska, Bielszowice
!!!Mieszkania i lokale od 50 m2 do 75 m2!!!

Cena 3500,00 zł/m2
DOMY wolnostojące na nowo powstałym osiedlu  

„Srebrne Stawy” w Bytomiu Szombierkach
pow. 118 m2 i 144 m2

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
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  52 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina   35 m2  29 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek 39 m2  95 tys. zł 
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom  43 m2  75 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek  47 m2  120 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  115 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
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PREZYDENT
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta, wykazu części nieru-
chomości gruntowej położo-
nej przy ul. Ogrodowej  
w Rudzie Śląskiej-Rudzie, 
która przydzielona zostanie 
w trybie bezprzetargowym 
na podstawie umowy najmu 
zawartej na czas oznaczony 
na okres 3 lat na rzecz do-
tychczasowego najemcy.
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

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

Śląskiej-Bielszowicach przy ul. artura Grottgera z przeznaczeniem  
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 21.02.2013 r. za-
kończył 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 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. 
artura Grottgera, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1294/1193 o po-
wierzchni 942 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy 
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. 
nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część 
działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyj-
nym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7 oraz w księdze wieczy-
stej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. 
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/
LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1294/1193 
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast 
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o 
szerokości min. 6 m (symbol planu kdW). Zbywane działki położone są w sąsiedztwie za-
budowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami 
i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta 
posiada dojazd z drogi publicznej ul. Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 80.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2013 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 7.05.2013 r. 
dokonają wpłaty wadium w kwocie 4.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, 
z dopiskiem „wadium – ul. Artura Grottgera” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą 
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego 
nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy 
cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych 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 zwią-
zane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, za-
licza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu 
i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości 
z VaT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepad-
kowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie 
przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie 
po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-

Bielszowicach przy ul. artura Grottgera z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 20.02.2013 r. za-
kończył 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 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. 
artura Grottgera, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1296/1193 o po-
wierzchni 707 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy 
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. 
nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część 
działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyj-
nym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7 oraz w księdze wieczy-
stej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. 
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/
LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1296/1193 
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast 
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie 
o szerokości min. 6 m (symbol planu kdW). Zbywane działki położone są w sąsiedztwie 
zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewa-
mi i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prosto-
kąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 60.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2013 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 8.05.2013 r. 
dokonają wpłaty wadium w kwocie 3.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, 
z dopiskiem „wadium – ul. Artura Grottgera” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą 
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego 
nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy 
cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych 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 zwią-
zane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, za-
licza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu 
i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości 
z VaT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepad-
kowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie 
przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie 
po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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



Nie najlepiej weszli w rundę rewan-
żową piłkarze Górnika Zabrze. W me-
czu 19. kolejki T-Mobile Ekstraklasy 
Górnik Zabrze przegrał 0:3 (0:1) z za-
siadającą w fotelu lidera Legią Warsza-
wa. Jest to trzecie porażka z rzędu trój-
kolorowych.

Adam Nawałka (trener Górnika 
Zabrze): – Gratulacje dla drużyny Le-
gii za zwycięstwo. Wynik bardzo wyso-
ki, chociaż przebieg meczu nie wskazy-
wał na to, że będzie to łatwe i przyjemne 
zwycięstwo gospodarzy. Muszę po-
chwalić mój zespół za drugą połowę. 
Przegraliśmy ją 2:0, ale zawodnicy mu-
sieli zaryzykować, otworzyć się kiedy 
przegrywaliśmy 0:1. Stąd pewne niedo-
ciągnięcia w grze obronnej, które Legia 
skwapliwie wykorzystała. Porównując 
sumę umiejętności i sumę indywidual-
ności, to Legia nie ma w naszej lidze 
konkurencji i ten fakt zdecydował o tym, 
że przegraliśmy dzisiejszy mecz.

Nie spuszczamy głów, taka przegra-
na to dobre doświadczenie dla moich 
zawodników. Myślę, że materiał szkole-
niowy będzie dokładnie przerobiony, 
wnioski zostaną wyciągnięte i już my-
ślimy o kolejnym meczu z Widzewem, 
do którego mamy trochę czasu. Zapału 
do pracy nam nie zabraknie.

Tomasz Zahorski (napastnik Gór-
nika Zabrze): – Czy przegralibyśmy 
0:1 czy 0:3, to nie ma znaczenia. Po 
pierwszym straconym golu odsłoniliśmy 
się i daliśmy Legii sporo miejsca do 
przeprowadzania kontrataków, które 
dwukrotnie udało im się zamienić na 
bramkę. Szkoda, że nie udało mi się zdo-
być bramki w pierwszej połowie, bo gdy-
byśmy to my otwarli wynik, to spotkanie 
mogłoby się ułożyć całkiem inaczej. 

Legia Warszawa – Górnik Zabrze 
3:0 (1:0)

1:0 - Saganowski 33’
2:0 - Ljuboja 67’
3:0 - Dwaliszwili 90+3
Górnik: Skorupski - Olkowski, 

Danch, Szeweluchin, Gancarczyk - 
Mączyński, Kwiek, Iwan (68’ Nako-
ulma), Zahorski (68’ Bonin) - Przy-
bylski - Łuczak (75’ Jeleń).

W dwójkach dziewcząt klasy mło-
dzieżowej bezkonkurencyjne były 
Wiktoria Matysiak i Oliwia Jakubik. 
Czwarte miejsce w tej kategorii zajęły 
Mirosława Mickiewicz i Monika Sko-
rupa. 

W kategorii dwójek chłopców klasy 
młodzieżowej na najwyższym stopniu 
podium stanęli Jakub Kamiński i Kaje-
tan Szal. W dwójkach mieszanych kla-
sy młodzieżowej na drugim stopniu 
podium stanęli Monika Skorupa oraz 
Adam Żur.

W skokach na ścieżce dziewcząt 
w klasie młodzieżowej brązowy medal 
zdobyła Monika Skorupa.

W kategorii dwójki dziewcząt klasy 
III pierwsze miejsce zajęły Justyna 

Dragan i Oliwia Hałupka. Tuż za nimi 
uplasowały się Agata Olczak oraz Iwo-
na Primus. Tuż za podium znalazły się 
– Oliwia Szafran i Weronika Jessel. 

W kategorii trójek dziewcząt klasy 
III złoty medal zdobyły Justyna Dra-
gan, Oliwia Hałupka i Iwona Primus. 
Tuż za podium uplasowały się Anna 
Rzepka, Dominika Bryła oraz Weroni-
ka Jessel.

W dwójkach mieszanych klasy III 
bezkonkurencyjny okazał się być duet 
Oliwia Szafran i Mikołaj Feser. Nato-
miast na drugim stopniu podium stanę-
li Natalia Graja i Marek Engler.

Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i wierzymy, że to dopiero początek ich 
karier.

Akrobatyczny początek wiosny

Wiosenny Turniej w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Ścieżce i Trampolinie
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Dziewczęta z klas sportowych siatkarskich 
pod patronatem KPKS-u Halemba z SP nr 24 
prowadzone przez Marcina Widerę i Marzenę 
Patryarchę wygrały najpierw grupę elimina-
cyjną z SPS nr 3 oraz  SP nr 15, by w finale 
pokonać SP nr 6 i SP nr 2. Warto wspomnieć, 
że zwyciężczynie w całych zawodach nie 
straciły żadnego seta, pokonując wszystkich 
rywali 2:0. Drugie miejsce w turnieju finało-
wym przypadło SP nr 2, a trzecie SP nr 6.

Wygrany zespół na zdjęciu to od lewej 
w dolnym szeregu: Oliwia Wilk, Monika 
Skworc, Oliwia Barczak, Natalia Hauptman, 
Marta Wojtaszczyk oraz w górnym szeregu: 
Marta Kolańczyk, Natalia Sobiech, Alicja 
Spodzieja, Wiktoria Nalewaj i trener Marcin 
Widera.

Po raz piąty z rzędu

Sport szkolny – Mistrzostwo Rudy Śląskiej w piłce siatkowej dziewcząt szkół podstawowych

Rudzcy akrobaci rewelacyjnie zaprezentowali się zdobywając dziewięć medali. Foto: Arch.

REKLAMA

W niedzielę 17 marca w Chrzanowie odbył się Wiosenny Turniej w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Ścieżce i Trampolinie. Świetnie zaprezentowali się na 
nim akrobaci KPKS-u „Halemba”. Powitali oni wiosnę i rozpoczęli sezon startowy zdobywając pięć złotych, trzy srebrne oraz jeden brązowy medal.

Szkoła Podstawowa nr 24 w Halembie okazała się po raz piąty z rzędu bezkonkurencyjna w rozgryw-
kach o Mistrzostwo Rudy Śląskiej w piłce siatkowej dziewcząt szkół podstawowych.

 Foto: Arch.

Wodna mistrzyni

V Otwarte Mistrzostwa Górnego Śląska w Pływaniu Masters 

16-17 marca 2013 w Gliwicach 
odbyły się V Otwarte Mistrzostwa 
Górnego Śląska w Pływaniu Ma-
sters – Puchar Polski. Startowała 
w nich mieszkanka Rudy Śląskiej 
Aurelia Wrona, zdobywając tytuł 
mistrzowski na dystansie 200 m i 100 
m stylem grzbietowym oraz zajmu-
jąc drugie miejsce na dystansie 50 
m stylem grzbietowym w swojej 
kategorii wiekowej 55-59 lat. 

Górnik Zabrze

Awans rudzianek
Sport szkolny

11 marca 2013 r. zostały roze-
grane zawody szczebla rejono-
wego w piłce ręcznej dziewcząt 
szkół ponadgimnazjalnych. W ha-
li MOSiR-u w Rudzie Śląskiej 6 
przy ulicy Kłodnickiej 95 roze-
grano mecz piłki ręcznej pomię-
dzy mistrzyniami Rudy Śląskiej, 
uczennicami ZSO nr 1 im. A. 
Mickiewicza a mistrzyniami Za-
brza, uczennicami ZS Sporto-
wych im. J. Kusocińskiego. Po 
zaciętej walce zwycięstwo od-
niosły dziewczyny z Rudy Ślą-
skiej wynikiem 20:19 ( do prze-
rwy 10:10) i awansowały do 
półfinałów zawodów szczebla 
wojewódzkiego. Sukces ten wy-
walczyły następujące podopiecz-
ne pana Wojciecha Kansego: 
Lea Jarosz, Wioletta Kiołbasa, 
Magdalena Frątczak, Kinga Ho-
dyjas, Katarzyna Wojcik, Pauli-
na Fabiszewska, Patrycja Wo-
dok, Joanna Zagrodnik, Amanda 
Skupień, Magdalena Solorz, 
Ewa Graja oraz Patrycja Wdow-
czyk.

Organizator zawodów: Joanna 
Spychała, nauczyciel ZSP nr 2 
w Rudzie Śląskiej.

HYUNDAI Autoryzowany Dealer HMP 
Auto-Service R.B Bednarczyk  
41-809 Zabrze - Pawłów, ul. Sikorskiego 118 
tel. 32 275-12-47  fax 32 275-18-07 
e-mail: salon@hyundai.zabrze.pl, 
www.bednarczyk.hyundai.pl
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Zapaśnicza Ruda

Zapasy

Zmagania zainaugurowali młodzicy. 
W tej kategorii wiekowej w wadze 73 
kg srebrny medal zdobył zawodnik go-
spodarzy turnieju Kamil Zakrzewski. 
Ciekawa sytuacja miała miejsce w ka-
tegorii 35 kg, gdzie w walce o złoto 
spotkali się dwaj młodzi zapaśnicy Po-
goni – Michał Kareciński i Mateusz 
Skiba. Z tego starcia zwycięsko wy-
szedł ten pierwszy.

Przed walkami juniorów porozma-
wialiśmy z Markiem Nogą, zapaśni-
kiem występującym w kategorii do 84 
kg.

– Jestem dobrej myśli i uważam, że 
uda mi się zdobyć pierwsze miejsce. 
Niedawno mieliśmy Puchar Polski, 
wiec jestem w dobrym toku treningo-
wym – zapowiadał zawodnik Pogoni 
i słowa dotrzymał. W kategorii wago-

wej do 84 kg był tego dnia bezkonku-
rencyjny.

Juniorzy stworzyli świetne widowi-
sko, prezentując wysoki poziom tech-
niczny. W wadze do 74 kg brązowy me-
dal dla gospodarzy zdobył Szymon Ka-
sprzak. O złoto w kategorii do 96 kg 
walczył Filip Chrząszcz (Pogoń Ruda 
Śląska), który w starciu o wszystko 
zmierzył się z zawodnikiem Slavii Alek-
sandrem Wojtachnio. Walka ta wywoła-
ła najwięcej emocji na sobotnim turnie-
ju. Wygrał ją zapaśnik Slavii, pozwala-
jąc jedynie Filipowi Chrząszczowi na 
zadowolenie się srebrem. Pogoń na tym 
turnieju zdobyła jeszcze jeden złoty me-
dal. Sięgnął po niego Michał Kalinow-
ski w kategorii wagowej do 120 kg.

– Finałowa walka była bardzo ciężka, 
miałem wymagającego przeciwnika ze 

Na matach odbywały się zacięte walki. Foto: RP

Slavii – Arkadiusza Orłowskiego. Tur-
niej był świetnie zorganizowany. A więc 
cały dzień dzisiaj jest na duży plus – mó-
wił po zawodach zapaśnik Pogoni.

W zawodach wystartowało 84 za-
wodników należących do sześciu klu-
bów z naszego województwa.

Udany występ zanotowali także za-
paśnicy Slavii – Nasi zawodnicy prze-
ważnie startują w stylu wolnym, ale też 
dzięki takiemu turniejowi mogą pokazać 
się w klasycznym stylu. W Juniorach 
mamy zawodników, którzy występują na 
arenach krajowych i są wysoko wyszko-
leni. Uważam, że dobrze sobie na tym 
turnieju poradzili – mówił Władysław 
Dziura, trener zapaśników Slavii.

Zapaśnicy Slavii zdobyli w sumie 
16 medali, dzięki czemu zajęli 
pierwsze miejsce w klasyfikacji klu-

Walka o prestiż i obycie w turniejowych realiach towarzyszyła zapaśniczym Mistrzostwom 
Śląska Młodzików i Juniorów w stylu klasycznym. Impreza odbyła się w sobotę w hali MOSiR-u 
w Nowym Bytomiu.

Z koszykówką przez życie

Koszykówka

Śmiało można go nazwać ikoną rudzkiej koszykówki. Roman Danch to najlepszy strzelec 
i egzekutor Pogoni, który zdobył dla swojego klubu ponad 10 000 punktów. Mimo upływu lat, 
zawodnik dalej pozostaje aktywny – aktualnie przygotowuje się do kolejnych Mistrzostw Polski 
Oldbojów, które odbędą się w kwietniu w Działdowie. 

– Zacząłem grać w koszykówkę 
za namową kolegi. W podstawów-
ce grałem na podwórku w piłkę 
nożną. Kiedyś już świętej pamięci 
Roman Czajka zapytał, czy bym 
nie spróbował zagrać w kosza. 
Spróbowałem i mając 14 lat zaczą-
łem trenować. Na początku musia-
łem zapoznać się z tym sportem. 
Mój pierwszy trener po rozmowie 
z Edwardem Kowalem, wielkim 
pasjonatem koszykówki i później 
moim wieloletnim trenerem, po-
wiedział, że mam smykałkę do tego 
sportu. Kosztowało to dużo wyrze-
czeń i czasu, ale były także sukcesy 
– wspomina pan Roman.

O jego ogromnym talencie 
świadczy także tytuł pierwszego 
ogólnopolskiego króla strzelców 
w konkursie rzutów za trzy punkty. 
W związku z tym, że życie bywa 
przewrotne i turnieju więcej nie 
zorganizowano, w czerwcu będzie 
miał miejsce jubileusz – od zdoby-
cia tytułu minie bowiem 25 lat.

– Kończyłem grę w kosza w 1985 
roku. Turniej rzutów za trzy punkty 
odbył się w 1988 roku. Praktycz-
nie nie miałem wtedy do czynienia 
z koszykówką. W czasach, gdy ja 
grałem, w ogóle nie było rzutów za 
trzy punkty. Zanim pojechałem na 
ten turniej, trochę się przygotowy-
wałem. Uważam zdobycie tego ty-
tułu za duży sukces, bo nie byłem 
już czynnym zawodnikiem, a ama-
torem. Tytuł mam do dzisiaj, bo 
później już nie organizowano ta-
kiego turnieju – opowiada Roman 
Danch.

W grudniu zeszłego roku Ro-
man Danch otrzymał specjalne 
wyróżnienie od Komisji Sportu za 
niezwykłe podejście do swojej ka-
riery sportowej, bardzo wysoki 
poziom gry oraz przykładne po-
dejście do roli kapitana zespołu 
i kształtowanie utalentowanej 
młodzieży.

– Takie wyróżnienia są bardzo 
miłe. Szczególnie, gdy wręczają je 
ludzie znający się na sporcie. Do-
brze jest mieć świadomość, że ktoś 
potrafi docenić byłych zawodni-

ków. Jest to także przykład dla 
młodzieży pokazujący, że można 
w takim wieku jeszcze powalczyć 
i warto prowadzić zdrowy oraz 
kulturalny tryb życia – tłumaczy 
pan Roman. Jednak zawodnik na 
laurach nie osiada i już przygoto-
wuje się do startu w Mistrzo-
stwach Polski Oldbojów. – Mamy 
już tytuł wicemistrza i mistrza 
Polski. W tym roku także spróbu-
jemy powalczyć – mówi Roman 
Danch, a my już czekamy na wie-
ści z Działdowa!

Roman Danch jest ikoną rudzkiej koszykówki.

bowej. Indywidualnie medale zdo-
bywali:

MŁODZICY – ZŁOTE: Dominik 
Dziewior (38 kg), Bartosz Kowalczyk 
(47 kg), Kaproń Piotr (59 kg), Kolonko 
Łukasz (100 kg)SREBRNE: Gisa Ma-
rio (53 kg), Zawada Patryk (85 kg) 
BRĄZOWE: Kwiatkowski Denis (35 
kg), Szaraniec Hubert (47 kg), Wieczo-

rek  Maciej (53 kg), Makieła Dariusz 
(66 kg)

JUNIORZY – ZŁOTE: Grzegorz 
Łabus (60 kg), Ryszard Kempiński (74 
kg), Aleksander Wojtachnio (96 kg), 
SREBRNE: Dominik Frąckowiak (60 
kg), Arkadiusz Orłowski (84 kg), BRĄ-
ZOWY: Gacka Marcin (84 kg)

Robert Połzoń

Sport szkolny – tenis stołowy

Rudzianie w finale wojewódzkim

Zwyciężczynią zawodów okazała się 
Martyna Radzik. Drugie miejsce zajęła 
Sara Strzelak, a trzecie Weronika Le-
wandowska. Wśród chłopców najlep-
szy był Mikołaj Radzik. Drugie miejsce 
zajął Oskar Sroka, zaś trzeci był Alek-
sander Białoń.

Drużynowo zdecydowane zwycię-
stwo odnieśli tenisiści reprezentujący 
SP nr 30 w Rudzie Śląskiej, wyprzedza-
jąc zawodników z SP nr 25 i SP nr 15 
(Zabrze) oraz SP nr 24 i SP nr 3 (Ruda 
Śląska).

Szkoła Podstawowa nr 15 w Halembie miała okazję gościć najlepszych 
tenisistów stołowych z rudzkich i zabrzańskich podstawówek. Spotkali 
się oni aby wyłonić reprezentantów rejonu na finał wojewódzki.

Wśród dziewcząt zwyciężyły ru-
dzianki z SP nr 24, pokonując kole-
żanki z SP nr 30, zabrzanki z SP nr 
14 oraz reprezentantki SP nr 3 (Ru-
da Śląska) i SP nr 31 oraz SP nr 35 
(Zabrze).

Turniej profesjonalnie przygotowa-
ła i prowadziła mgr Bożena Zocłoń-
ska-Polińska, nauczyciel wychowania 
fizycznego w SP nr 24.

Naszym reprezentantom z SP nr 30 
i SP nr 24 życzymy sukcesów w roz-
grywkach na szczeblu wojewódzkim.

Pozostałe wyniki
Piłka ręczna – II liga:

MKS „START” Michałkowice – Zgoda Ruda Śląska 27:26
SPR Wisła Sandomierz – SPR Grunwald Ruda Śląska 33:30 

(15:14)
Piłka nożna – sparingi:

Grunwald Ruda Śląska – GTS Bojszowy 4:5 (2:1)
Slavia Ruda Śląska – Górnik II Zabrze 1:1 (1-1)
Urania Ruda Śląska – Orzeł Nakło Śląskie 8:5

Tenis stołowy – II liga:
SKS LUKS Nysa – UKS Wolej Ruda Śląska 0:10

UKS Halembianka –  LKS Lesznianka Leszna Górna 9:1

Rudzianie pokonali swoich kolegów z miast ościennych. Foto: Arch
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Zapasy

Złoto i srebro zawodników Slavii
Najcenniejszy – złoty medal – 

wywalczył rywalizujący w kate-
gorii do 46 kg Bartosz Szałowski. 
Bartek pokonując w finale Rober-
ta Dobrodzieja z Budowlanych 
Łódź, zapewnił sobie miejsce w re-
prezentacji Polski na czerwcowe 
Mistrzostwa Europy Kadetów. 
Medal srebrny wywalczył w kate-
gorii do 76 kg Adrian Drobina, 
który uległ w finale Michałowi 
Szymańskiemu z Mazowsza Tere-
sin. Kwalifikacje do finałów OOM 
wywalczyli: Jacek Kupniewski 42 
kg, Rafał Danisz 54 kg, Dawid 
Kowalczyk 85 kg i Dawid Grygiel 
100 kg.

W klasyfikacji klubowej ZKS 
SLAVIA uplasował się na drugim 
miejscu, za Mazowszem Teresin, 
a przed Stalą Rzeszów.

Jeszcze jednym rudzkim ak-
centem podczas Pucharu Polski 

było trzecie miejsce w kategorii 
do 54 kg zawodnika Iskry Spi-
czyn Adriana Dylona, który jest 

W dniach 15-17.03.2013 w Brzegu Dolnym rozegrany został Puchar Polski Kadetów 
w zapasach w stylu wolnym, w zawodach tych udział wzięło 245 zawodników i stano-
wiły one pierwszy etap eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, której finały 
rozegrane zostaną w Zgierzu w połowie lipca. Zawodnicy ZKS-u SLAVIA Ruda Śląska 
przywieźli z Brzegu Dolnego dwa medale oraz sześć kwalifikacji do finałów OOM.

Rugby

Turniej miał charakter towarzy-
ski i sparingowy, każda drużyna za-
grała ze sobą dwa razy, grano tylko 
na przyłożenia (bez podwyższeń). 
Początek sezonu wypadł dla rudzia-
nek bardzo okazale, gdyż żaden z ze-
społów zza naszej południowej gra-
nicy nie okazał się trudnym prze-
ciwnikiem dla Diablic, które wy-
grały wszystkie spotkania. Turniej 
był okazją do sprawdzenia się na 
boisku po zimowej przerwie – Dia-
blice wypadły udanie, potwierdza-

jąc jak zwykle dobrą grę w ataku 
i słabszą w obronie (najsłabszy jej 
element to szarża). 

Dobrze zadebiutowały w bar-
wach Diablic Magdalena Radzik 
oraz Aneta Wilk. 

Start sezonu za Diablicami i de-
biutującym w roli ich trenera Ma-
riuszem Świerczyńskim. Jaką na-
prawdę wartość Diablice przedsta-
wiają po okresie halowym, trzeba 
będzie jednak sprawdzić w starciu 
z silniejszymi przeciwniczkami.

Diablice ponownie na boisku

Tydzień po swoich kolegach, na boisku w sezonie wiosennym pojawiły się zawodniczki IGLOO Rugby Club Ruda Śląska. Okazją do pierwszej gry w sezonie był turniej drużyn kobiecych 
w Ostrawie (Republika Czeska) rozegrany w sobotę 16 marca. Na boisku oprócz Diablic zameldowały się gospodynie SOKOL Mariańskie Hory i Słowaczki ze SLOVANA Bratysława.

DIABLICE IGLOO Rugby Club 
Ruda Śląska zagrały w składzie: Agata 
Kamińska, Sabrina Klinner, Mariam 
Sahakyan, Angelika Piekorz, Patrycja 
Bober, Anna Szkudlarek, Stelle Klin-
ner, Marta Łabądź, Urszula Kurcbach, 
Magdalena Radzik, Aneta Wilk. Tre-
ner Mariusz Świerczyński.

Punkty dla Diablic: Stella Klinner 
30 (6 przyłożeń), Patrycja Bober 25 
(5 p.), Anna Szkudlarek i Marta Ła-
bądź po 10 (po 2 p.), Angelika Piekrz 
i Sabrina Klinner po 5 (po 1p.)

Futsal – ekstraklasa

Bartosz Szałowski na najwyższym stopniu podium. Foto: Arch.

Futsal – ekstraklasa:
22 marca, sobota, godz. 18.30 Remedium Pyskowice – Gwiazda Ruda Śląska

Piłka ręczna – II liga:
23 marca, sobota, godz. 18.00 SPR KS KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski – Grun-

wald Ruda Śląska
22 marca, piątek, godz. 19.00 Sośnica Gliwice – Zgoda Ruda Śląska

Piłka nożna:
23 marca, sobota, godz. 15.00 Lot Konopiska – Grunwald Ruda Śląska

23 marca, sobota, godz. 15.00 Slavia Ruda Śląska – LKS Kamienica Polska
23 marca, sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – Warta Zawiercie

23 marca, sobota, godz. 15.00 Strażak Mierzęcice – Wawel Wirek
23 marca, sobota, godz. 15.00 KS Orzeł Biały Piekary Śląskie – TP Jastrząb Bielszowice

REKLAMA

szkolony w Ośrodku Sportowego 
Szkolenia Młodzieży w Rudzie 
Śląskiej.

Tylko remis
Mimo dobrej gry w ostatnich minutach 

nie udało się gospodarzom wywalczyć 
trzech punktów. Obie strony musiały zado-
wolić się remisem 2:2 (1:1). Początek me-
czu był dość wolny i wykorzystał to za-
wodnik gospodarzy Mateusz Krzymiński, 
który strzelił bramkę w 12 minucie. Na od-
powiedź zawodników z Tychów rudzcy ki-
bice niestety nie musieli długo czekać, nie-
całą minutę później, po mocnym uderzeniu, 
piłkę do siatki rudzian posłał Łukasz Ja-
giełło.

– Przy pierwszej bramce dla gości za-
wodnik oddał strzał z bliska. Powinienem 
piłkę odbić wtedy do boku. Podczas tej in-
terwencji moja reakcja była trochę spóź-
niona, no i nie zdążyłem poprawnie zainter-
weniować. Zawodnikowi GKS-u wyszedł 
przy tej akcji chyba strzał życia, ta piłka już 
lepiej nie mogła wpaść – opisuje Rafał 
Krzyśka, trener rudzkiej drużyny.

Drugą połowę doskonale rozpoczęli go-
ście, którzy równo z pojawieniem się na 
zegarze cyfr 21’01’’ umieścili piłkę w 
bramce strzeżonej przez Rafała Krzyśkę. 
Strzelcem efektownego gola był grający do 
niedawna w barwach Gwiazdy Michał Sło-
nina. Od tego momentu piłkarze Gwiazdy 
weszli na wysokie obroty, co chwilę nęka-
jąc bramkarza gości. Gra GKS-u sprowa-
dziła się wtedy jedynie do groźnych kontr-
ataków. Drużyna gospodarzy w tym frag-
mencie miała swoje sytuacje, strzały  na 

bramkę oddawali między innymi Adam 
Jonczyk i Bartosz Siadul, lecz próby te za-
kończyły się niepowodzeniem.

– Dopiero w końcówce się przebudzili-
śmy. Ten mecz chcieliśmy za wszelką cenę 
wygrać. Czasami nawet kosztem głupio zła-
panych kartek – mówił po meczu Ariel Pia-
secki, piłkarz Gwiazdy Ruda Śląska.

 Starania rudzian zostały wynagrodzone 
dopiero minutę przed zakończeniem me-
czu, gdy po obronionym strzale Pawła Mar-
tyna piłkę do siatki dobił Marek Bugański. 
Mimo nerwowej ostatniej minuty spotka-
nia, wynik remisowy już nie uległ zmianie.

– Remis z przebiegu meczu jest sprawie-
dliwym wynikiem, chociaż nie ukrywamy, 
że my straciliśmy tak naprawdę dwa punk-
ty. Mecz ogólnie był ospały potem się oży-
wił w drugiej połowie, a sytuacji po jednej 
jak i drugiej stronie było bardzo dużo – mó-
wił po spotkaniu przedostatniej kolejki run-
dy zasadniczej Ekstraklasy Futsalu trener 
Gwiazdy Ruda Śląska Rafał Krzyśka.

Gwiazda Ruda Śląska – GKS Tychy 
2:2 (1:1)

Gwiazda Ruda Śląska: Rafał Krzyśka, 
Daniel Mężyk - Marek Bugański, Adam 
Jonczyk, Paweł Martyn, Szymon Łusz-
czek, Mateusz Omylak, Ariel Piasecki, 
Mateusz Krzymiński, Adrian Zabłocki, 
Bartosz Siadul, Krzysztof Piskorz.

Trener: Rafał Krzyśka
Robert Połzoń

Diablice dobrze zaprezentowały się w pierwszych rozgrywkach w tym sezonie. Foto: Arch

Zawodnicy Gwiazdy Ruda Śląska w meczu z GKS-em Tychy przypominali ciężki 
pociąg towarowy. Pierwszą połowę zaczęli bardzo powoli, by potem z kolejnymi 
minutami rozpędzić się i stworzyć emocjonującą końcówkę.
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Zadowolenie naszych Klientów 
jest dla nas najważniejsze!

– Dlaczego sprawdzenie stanu technicznego pojazdu jest ważne?
– Od tego w jakim stanie technicznym jest nasz samochód, zależy 

przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Bardzo często podróżujemy 
cała rodziną. Warto zatem dbać o stan techniczny pojazdu, którym się 
poruszamy, bo od tego niejednokrotnie zależy życie i zdrowie nasze oraz 
naszych najbliższych.

– Kiedy należy stawić się w stacji kontroli pojazdów?
– Warto w stacji diagnostycznej pojawiać się regularnie. Wtedy jeste-

śmy w stanie na bieżąco wykrywać usterki, które mają miejsce w pojeź-
dzie. Dzięki temu koszt naprawy może być mniejszy. Dobrze jest spraw-
dzić stan techniczny pojazdu teraz. Po zimie na drogach pojawia się wie-
le dziur. Przekonał się o tym zapewne każdy, kto jeździ samochodem. 
Nawet jeśli wydaje nam się, że po wjechaniu w dziurę wszystko jest 
w porządku, to zniszczeniu ulec mogą elementy, które nie wpływają bez-
pośrednio na komfort jazdy. Zimą do utrzymania właściwego stanu dróg 
używa się soli. Ona negatywnie wpływa na karoserię samochodu. Do-
brze jest znaleźć ogniska korozji na samym początku, bo wczesne ich 

zabezpieczenie jest tańsze niż wymiana całego elementu nadwozia. 
Oczywiście zawsze należy stawić się w stacji diagnostycznej, gdy słyszy-
my jakieś niepokojące odgłosy.

– Czym należy się kierować wybierając stację diagnostyczną?
– Takim głównym aspektem, który należy brać pod uwagę wybierając 

stację diagnostyczną, jest jakość usług i wiarygodność diagnostów. Do-
brze jest także wsłuchać się w opinię Klientów. Jeśli są zadowoleni, to 
warto do takiej stacji jechać.

– Na co może liczyć Klient w stacji kontroli pojazdów?
– Na rzeczową i fachową poradę. Wytłumaczymy dokładnie jaki ele-

ment samochodu uległ uszkodzeniu i czy wymaga on natychmiastowej 
naprawy. Jesteśmy także w stanie polecić Klientowi, gdzie można tanio i 
dobrze naprawić usterkę. Wielokrotnie na życzenie Klientów sprawdza-
my samochód przed i po naprawie w danym warsztacie samochodo-
wym. Dlatego też świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, które warsztaty 
warto polecić i tylko do sprawdzonych miejsc wysyłamy naszych Klien-
tów.

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 

– Ta stacja okręgowa mieści się bardzo blisko mojej firmy. Cenię sobie 

współpracę z tutejszymi diagnostami. W tym punkcie funkcjonuje szeroki 

wachlarz usług, w dodatku jakość ich wykonywania jest bardzo wysoka. 

Polecam tę stację diagnostyczną wszystkim moim znajomym, bo jestem 

bardzo zadowolony z fachowości jej pracowników. Wszyscy diagności 

są bardzo uprzejmi i służą pomocą, a pomysł z talonami na myjnie dla 

Klientów stacji diagnostycznej bardzo mi się podoba. Widać, że właści-

ciele dbają o każdy szczegół i o to, aby Klient wyjechał z tego miejsca w 

pełni usatysfakcjonowany.

Grzegorz Trzeciok

FIRMA AUTO-BUD LIDER NA RYNKU 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Kierownik Okręgowej Stacji Kontroli  
Pojazdów, Michał Kozłowski, tel. 506- 
113-356.
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