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Rowerowa Ruda

– Budowa trasy rowerowej to 
jedna z tych inwestycji, którą chce-
my realizować z myślą o rekreacji 
i aktywnym wypoczynku naszych 
mieszkańców. Trasa została tak za-
projektowana, by mogły z niej ko-
rzystać całe rodziny, prowadzić bę-
dzie bowiem ścieżkami leśnymi 
i polnymi oraz ulicami o małym na-
tężeniu ruchu – podkreśla prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

Trasa swój początek będzie miała 
w rejonie ul. Zabrskiej w Zabrzu, na-
stępnie poprowadzona zostanie 
ścieżką leśną w kierunku ul. Nowy 
Świat. Dalej przebiegać będzie uli-
cami: Nowym Światem, Nową, Mo-
stową, 1 Maja, Polną oraz odcinkiem 
ul. Wrzosowej. Kierować się będzie 
w stronę ścieżki polnej usytuowanej 
pomiędzy ul. Wyzwolenia i autostra-
dą, aż do ul. Oświęcimskiej. Stąd 

prowadzić będzie ulicami: Kochło-
wicką, Rybną, Weteranów, Piłsud-
skiego do skrzyżowania z ul. Księ-
życową, a dalej ścieżką leśną do 
ośrodka Radoszowy, gdzie trasa bę-
dzie się kończyć.

Wykonywane prace będą przede 
wszystkim polegały na uporządko-
waniu i wyrównaniu istniejących 
ścieżek leśnych i polnych. Oprócz 
tego powstanie oznaczenie trasy – 

pojawią się zarówno tabliczki szlaku 
rowerowego, jak i oznakowanie pio-
nowe i poziome. Zadbano również 
o infrastrukturę okołorowerową.  
–  Na początku i na końcu trasy zain-
stalowane zostaną stojaki na rowery 
oraz specjalne ławostoły. W ten spo-
sób powstaną miejsca wypoczynku 
dla podróżujących rowerzystów – 
wylicza Jacek Otrębski z Wydziału 
Dróg i Mostów.

– Uważam, że budowa takich ście-
żek to świetna inicjatywa. Często 
jeżdżę na rowerze, więc widzę jak 
jest to ważne. Potrzebna jest jeszcze 
ścieżka, która będzie przebiegać 
przez całą Rudę Śląską, wzdłuż ulicy 
1 Maja, od dzielnicy Ruda po samą 
Halembę. W przypadku wzrostu na-
tężenia ruchu drogowego, ścieżki 
rowerowe to wspaniała alternatywa 
– mówi Mirosław Połzoń, który na 
rowerze jeździ od wielu lat.

– Bardzo często jeżdżę na rowerze 
z moją córką, ale brakowało mi 
w Rudzie ścieżek z prawdziwego 
zdarzenia. Zwracam uwagę na bez-
pieczeństwo, a mając oznakowane 
miejsce, będę mogła spokojnie po-
dróżować. To fantastyczny pomysł, 
że będzie gdzie jeździć – mówi pani 
Hanna z Nowego Bytomia.

Sandra Hajduk

Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca w głowach wielu z nas pojawia się myśl, by wyruszyć w świat na dwóch 
kółkach. Jeszcze w te wakacje rudzianie będą mogli urozmaicić swoje rowerowe wycieczki. W mieście ma powstać bowiem 
ponad 15-kilometrowa trasa rowerowa, która połączy ul. Zabrską w Zabrzu z ośrodkiem Radoszowy w Kochłowicach. 
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W Rudzie Śląskiej nie brakuje zapalonych rowerzystów. Foto: SH
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Pożar w przedszkolu
Kłęby dymu i ewakuowane 

dzieci. W środę na Halembie 
w Klubie Malucha i Zespole 
Wychowania Przedszkolnego 
„Miodowa Chatka” pojawił się 
pożar. Powstał on z zaprószenia 
w pomieszczeniu piwnicznym, 
którego przyczyny nie udało się 
ustalić. Na szczęście ogień po-
jawił się z dala od miejsca, 
w którym przebywali pod-
opieczni przedszkola i nikomu 
nic się nie stało. Dzieci, wraz 
z opiekunami, zostały ewaku-
owane jeszcze przed przyjaz-
dem straży pożarnej.

Benzynowy popłoch
Trzej mężczyźni, którzy 

prawdopodobnie kradli paliwo 
na stacjach benzynowych, zo-
stali zatrzymani na gorącym 
uczynku przez halembskich 
funkcjonariuszy. Podjechali oni 
na stację w pobliżu autostrady 
A-4, gdzie chcieli zatankować 
i odjechać bez zapłaty. W celu 
zamaskowania pojazdu, podej-
rzani posłużyli się skradziony-
mi na Wirku tablicami rejestra-
cyjnymi. Podczas zatrzymania 
dwóch mężczyzn uciekło, jed-
nak po kilku godzinach i oni 
znaleźli się w rękach policji. 
20-latkowie przyznali się do za-
rzutów. 

Cierpliwość się opłaca
Policjantom z Halemby udało 

się ustalić okoliczności kradzie-
ży telefonu sprzed prawie pół 
roku. Skradziony sprzęt, wart 
trzy tysiące złotych, należał do 
12-letniej uczennicy. W paź-
dzierniku nieznana osoba ukra-
dła poszkodowanej telefon 
w szkole. Mimo, że sprawa zo-
stała umorzona, okazało się, że 
nie wszystko stracone. Policjan-
ci przy wykonywaniu czynności 
związanych z inną sprawą wpa-
dli na ślad telefonu. Z ustaleń 
wynika, że kradzieży dokonała 
jedna z uczennic, która ze stra-
chu miała go wyrzucić do pobli-
skiej rzeki. Sprawa trafiła do 
Wydziału Rodzinnego Sądu Re-
jonowego. To on zadecyduje 
o dalszych konsekwencjach wo-
bec nieletniej.

Uwaga oszust
Wdrożenie telewizji naziem-

nej przyciąga oszustów, którzy 
chcą oszukać mieszkańców 
i wyłudzić pieniądze. Oferują 
oni sprzedaż sprzętu, który nie 
jest potrzebny do odbioru sy-
gnału. Prosimy uważać.

Statystyki
Urodzenia  – 29
Zgony  – 26
Małżeństwa  – 5
Rozwody – 3

TEMAT TYGODNIA

25 lat jak kilka chwil

Pierwszy dzień to wielki koncert 
„Gangu” w MCK-u, podczas które-
go zespół zagrał z zaproszonymi 
gośćmi. Na scenie pojawili się  
m.in. Izabela Kapiasova z serialu 

„Przepis na życie”, Sławek Wierz-
cholski z Nocnej Zmiany Bluesa, 
Maciek Balcar, Zbyszek Szczerbiń-
ski i Janusz Borzucki z Dżemu oraz 
wielu innych artystów. Można po-
wiedzieć, że publiczność bawiła się 
tak dobrze jak muzycy na scenie. – 
Koncert jubileuszowy to naprawdę 
pozytywne wydarzenie, choć nie 
ukrywam, że marzyłby nam się kon-
cert z wielką pompą w Spodku – 
mówił Andrzej PAPA Gonzo, wo-
kalista zespołu. – Próby z zaproszo-
nymi gośćmi zaczęliśmy dopiero 
dwa dni przed koncertem, ale udało 
nam się wszystko zgrać – dodał. 
W piątkowy wieczór na ekranie 
„Patrii” zarówno rudzianie jak 
i muzycy pierwszy raz zobaczyli 

Potwierdzają, że wiek nie odgrywa na scenie żadnej roli. Z taką samą energią i zapałem występują na scenie od 25 lat. Gang 
Olsena swoje urodziny świętował dwa dni. Najpierw odbył się koncert jubileuszowy w Miejskim Centrum Kultury, następnego 
dnia obejrzano film dokumentalny o historii Gangu Olsena pt. „Kilka chwil”. 

film dokumentalny o historii Gangu 
Olsena pt. „Kilka chwil”, który jest 
efektem skrzyżowania artystów  
z pasją: muzyków i filmowców.  
– 3 listopada padła propozycja 

stworzenia filmu, a wcześniej usta-
liliśmy, że 21 marca zagramy kon-

cert. Panowie odpowiedzialni za 
film powiedzieli: „Dobra, spróbu-
jemy zdążyć”. Nasz zespół zasługu-
je na taki dokument. Jesteśmy ewe-
nementem na polskim rynku mu-
zycznym – po premierze tłumaczył 
PAPA Gonzo. 

– Muszę podkreślić, że nasz bu-
dżet wynosił zero złotych i dzięki 
dobrym ludziom udało nam się w 
nim zmieścić. Tego wszystkiego nie 

dałoby się osiągnąć bez Wojtka  
i Tomka Szwieców, którzy odpowia-
dali za montaż – podkreślał Krzysz-
tof Paliński, reżyser. – Jesteśmy 
niezależnymi twórcami, wspaniale, 
że nie musimy godzić się na kom-
promisy. Film dokumentalny łatwo 
zepsuć. Można się dać ponieść 
emocjom. Cieszę się, że ja nie pod-
dałem się chęci wywołania skanda-
lu, bo podczas realizacji padały ze 
strony muzyków różne treści – 
chłopcy się bardzo otworzyli. Ko-
mercyjny reżyser mógłby się poła-
sić na sensację, skandal – mnie 
udało się to przeskoczyć – dodał re-
żyser. 

Czy Gang Olsena pozostanie na 
scenie kolejnych 25 lat?: – Zespół 
The Rolling Stones, czy Tina Turner 
potwierdzają, że wiek nie odgrywa 
żadnej roli. Wciąż mamy pozytywną 
energię do tego, żeby występować  
i tworzyć. Możemy grać, jak powie-
działa nam wczoraj pani prezydent, 
do końca świata i jeden dzień dłużej 
– podsumował Andrzej PAPA Gon-
zo.

Karina Nurzyńska: – ,,Gangsterom” życzę 
wytrwałości, dużo zdrowia, bo latka lecą – czego 
oczywiście po panach nie widać. Mam nadzieję, 
że nie opuści ich to niesamowite zaangażowanie. 
Życzę im także weny twórczej. Niech się chłopcy 
trzymają i nagrywają kolejną płytę!

Danuta Ciupa: – Muzykom z zespołu Gang Ol-
sena życzę wszystkiego dobrego oraz wielu kolej-
nych osiągnięć. Niech zawsze wkładają tyle serca 
w to, co robią. Życzę im także nagrania nowych 
płyt. Oby grali kolejnych 25 lat dla przyszłych po-
koleń. 

Czego życzyłbyś „Gangsterom” z okazji 25. urodzin?

Krzysztof Paliński (reżyser filmu): – Kolegom 
z Gangu Olsena życzyłbym, żebyśmy się spotkali za 
25 lat, realizując mój film o 50-leciu zespołu. Oby 
nam się pracowało tak dobrze, jak przy obecnie zre-
alizowanym filmie. 

Hanna Matysek: – Chłopaki, wszystkiego najlep-
szego! Obyście jak najdłużej istnieli na rynku mu-
zycznym, dawali tak świetne koncerty i nagrywali tak 
dobre płyty. Życzę tłumu fanek oraz wielu pokoncer-
towych imprez.

Zdaniem mieszkańców

Magdalena Szewczyk – magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

M-13

Gang Olsena podczas pokazu filmu dokumentalnego w kinie ,,Patria”. Foto: MS

Koncert jubileuszowy odbył się na deskach MCK-u. Foto: MS

Gościem jubileuszowego koncertu była Izabela Kapiasova. Foto: MS
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W czwartek odbyła się kolejna sesja Rady Miasta w Rudzie Śląskiej. Patrząc na porządek obrad – 
można było sądzić, że tym razem odbędzie się ona szybko i sprawnie. Tak się jednak nie stało. Utarczki 
i szarpanina słowna o względy formalne podejmowanych uchwał przeciągnęły obrady do godziny 22.00 
i co więcej, sesji nie zakończyły. Zostanie ona dokończona 3 kwietnia.

Rondo niezgody, czyli próba sił radnych

Początkowo całkiem spokojne 
spotkanie radnych – szybko przero-
dziło się w słowne utarczki. A poszło 
o całkiem niewinną uchwałę, a raczej 
jej projekt w sprawie zmiany zasad 
nadawania nazw ulicom, placom i in-
nym obiektom położonym na terenie 
miasta. A konkretnie o jedno rondo 
przy zbiegu ulic 1 Maja, Obrońców 
Westerplatte i Głównej. Pomysło-
dawcą zmiany nazwy był Klub Gaze-
ty Polskiej. Rondo ma nosić imię 
Marii i Lecha Kaczyńskich.

– Proponuję, żebyśmy zrezygnowa-
li z przyjmowania dzisiaj projektu 
uchwały wyrażonego na druku nr 24 
– rozpoczął dyskusję Andrzej Stania.

Był początek sesji. Za zdjęciem 
uchwały z porządku obrad było 10 
radnych, przeciw – 13. Projekt 
uchwały zgodnie z głosowaniem – 
miał być zatem rozpatrywany na po-
siedzeniu. Temat powrócił po kilku 
godzinach. Choć w zupełnie nowej 
odsłonie.

– Komisja Prawa zapoznała się 
z wnioskiem, ale opinia w tym zakresie 
nie została wyrażona – rozpoczął rad-
ny Jarosław Kania i odniósł się do źró-
dłowej uchwały:

– Niespójne jest to, że inicjatywę 
zmiany nazw ma tylko prezydent mia-
sta. Kolejna sprawa dotyczy tego, że 
musimy mieć pisemną zgodę wszyst-
kich właścicieli obiektu – jeśli obiekt 
nie należy do terenów należących do 
Skarbu Państwa lub miasta. Rondo jest 
w przebiegu drogi wojewódzkiej i nie 
jest to obiekt miejski. Powinniśmy za-
stosować również zasadę zgody rodzi-
ny zmarłych, niezbywalnym ich pra-
wem jest wyrażanie zgody na upamięt-
nienie tego imienia. Widzę wiele pro-
blemów i dla dobra sprawy musimy 
najpierw uporządkować uchwałę źró-
dłową. Składam wniosek o zdjęcie tej 
dzisiejszej uchwały, to wniosek formal-
ny – bo źródłowa uchwała jest niedo-
pracowana – mówił radny Jarosław 
Kania.

– Z podziwem słuchałem wypowiedzi 
radnego Kani, ale ta wypowiedź nie do-
tyczy tego, nad czym procedujemy. Pod-
stawa dzisiejszego procedowania może 
być dyskredytowana, ale bądź co bądź 
omawiana uchwała jest obowiązująca i 
została przyjęta przez Radę we wrześniu 
2011. Nie wiem jaka była wtedy inten-
cja, ale dzisiaj mamy druk, który powi-
nien umożliwić rozpoczęcie konsultacji 
społecznych w sprawie nadania nowej 
nazwy ronda. Uważam, że społeczeń-
stwo powinno mieć możliwość wypowie-
dzenia się w tej kwestii – mówił Dariusz 
Potyrała.

– Chodzi o to, żeby się określić, czy 
chcemy czy nie chcemy takiej nazwy – 
nie bójmy się i zagłosujmy – namawiał 
radny Jan Mucha.

– Jak długo pracuję w samorządzie – 
nie było jeszcze takiej sytuacji. Przegło-
sowaliśmy na początku sesji, że uchwała 
pozostaje, więc skąd teraz te zmiany. Nie 
róbmy pośmiewiska z siebie samych – 
grzmiał z mównicy radny Osmenda.

REKLAMA

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

Czwartkowa sesja trwała ponad osiem godzin. Foto: MHS

Po takiej wymianie argumentów nie-
którzy radni zmienili zdanie i wniosek 
formalny o zdjęcie projektu uchwały 
z porządku obrad został niespodziewa-
nie przegłosowany 14 głosami za. Myli 
się ten, kto myśli, że to był koniec dys-
kusji w tym temacie. Pod koniec sesji 
radna Ewa Błąkała-Zawronek złożyła 
wniosek formalny o zmianę porządku 
obrad i ponowne wprowadzenie uchwa-
ły do porządku obrad.

– Do trzech razy sztuka, może za trze-
cim razem się uda – uśmiechnęła się 
radna Błąkała-Zawronek.

– Potrzebny jest prawnik. Nie ma peł-
nego składu radnych, żeby cokolwiek 
zmieniać – oponował Andrzej Stania.

Faktycznie na sali nie było kilku rad-
nych z PO i PiS-u. 

– Radny zabiera torbę i wychodzi 
z sali. Niektórzy zajmują eksponowane 
stanowiska, a mandat radnego mają  

w głębokim poważaniu. Co się dzieje na 
tej sali? – pytał radny Osmenda.

To jednak nie przeszkodziło w kolej-
nym głosowaniu, bo na sali było kwo-
rum. Wynik głosowania nie przesądził 
jednak o jakiejkolwiek zmianie. Wyniki: 
za – 11 – przeciw – 9. Wniosek nie uzy-
skał wymaganej większości – bo więk-
szość miała być – ustawowa. Czy aby na 
pewno?

– Weźmy do ręki regulamin, bo wnio-
ski formalne mogą dotyczyć zmiany po-
rządku obrad i wtedy wystarczy zwykła 
większość głosów – prostował  radny Po-
tyrała.

Ostatni głos należał do radnej 
Błąkały-Zawronek, która poprosiła  
o opinię prawnika w sprawie zgłaszania 
wniosków formalnych. Prawnik się nie 
znalazł – być może dlatego, że była już 
prawie godz. 22.00. Sesję przerwano – 
ciąg dalszy po świętach.



Klapnięte uszko ma Nocne powitanie wiosny
Ma ponad 50 lat. Na co dzień 

mieszka w sali Krasnoludków. Jest 
ukochanym i nieformalnym patro-
nem Przedszkola nr 4 w Nowym 
Bytomiu. Miś Uszatek, bo o nim 
mowa, jest ulubieńcem przedszko-
laków.

– Lubimy Misia Uszatka. Jest plu-
szowy i taki śmieszny – zdradziły dzie-
ci. We wtorkowy poranek w placówce 
odbył się wewnątrzprzedszkolny kon-
kurs wiedzy o Misiu Uszatku. Kto 
przyśnił się Misiowi? Jak nazywa się 
jego pajacyk? Co przywróciło zdrowie 
mamie Wojtusia? To tylko niektóre 
z pytań, z jakimi zmagały się dzieci. 
Jednak Miś Uszatek nie jest dla nich 
tajemnicą.

– Wiemy, że ma klapnięte uszka. 
Jego przyjaciele to Kruczek, Zają-
czek, Kogucik, Różowy Ryjek, Lala 
i Róża – wyliczały dzieci.

W konkursie wzięło udział pięć 
grup. Oprócz pytań dzieci musiały 
też opowiedzieć jedną z przygód 
Misia Uszatka oraz zmierzyć się  
z zadaniami matematycznymi.

– Od początku września czytali-
śmy dzieciom bajki o Misiu Uszat-
ku. Dzisiaj mamy podsumowanie 
tego czasu, stąd pomysł na konkurs. 

Miś Uszatek to jedna z ulubionych bajek przedszkolaków. Foto: AP

WOKÓŁ NAS

Chcemy przez to zaangażować całe 
przedszkole w czytanie bajek – mó-
wi organizatorka Katarzyna Thorz.

Uczestnicy świetnie poradzili so-
bie z zadaniami. Nie obyło się też 
bez niespodzianek. Gość specjalny 
i członek jury – Grzegorz Poloczek 
– przeczytał dzieciom bajkę.

 AP

Rozpoczęło się w piątek 22 marca 
o godzinie 19.30, a zakończyło w sobo-
tę o godzinie 8.00. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 21 w Kochłowicach 
całą noc spędzili w murach swojej 
szkoły, gdzie wspólnie witali wiosnę.

– Pomysł na zorganizowanie takiej 
imprezy narodził się spontanicznie. Ja-
kiś czas temu jechaliśmy na kulig. Wra-
caliśmy późno, a dzieci bardzo dobrze 
się bawiły, więc postanowiliśmy zorga-
nizować coś, co byłoby dla nich wielką 
atrakcją i przyjemnością zarazem – 
opowiada Renata Jarosz, współorgani-
zatorka nocnego powitania wiosny. – 
Dzieci są podzielone na kilka grup. 
Każda grupa robi swoją marzannę.  
W ramach konkursu wybierzemy tę naj-
ładniejszą. Na terenie szkoły poukrywa-
ne są zagadki, które dzieci muszą zna-
leźć i rozwiązać. Będzie karaoke, 
a główną atrakcją jest wypuszczanie 

lampionów, które będą symbolicznymi 
marzeniami lecącymi do nieba – dodała.

– Po raz pierwszy spędzam całą noc 
w szkole. Jest bardzo fajnie. Przygoto-
wano dużo atrakcji. Ja najbardziej 
czekam na karaoke. Fajnie byłoby, 
gdyby można tak było spędzać noc czę-
ściej – mówiła Marcelina Ulczok, 
uczennica klasy czwartej. 

Sandra Hajduk

Festiwal Nauki i Talentów

Kolekcjonerzy podczas festiwalu w SP nr 2 na Bykowinie. Foto: MHS

Zamiast wagarować w pierwszy 
dzień wiosny – odkryli talenty. 
W Szkole Podstawowej nr 2 na By-
kowinie odbył się Festiwal Nauki 
i Talentów. Najzdolniejsi uczniowie 
zaprezentowali swoje umiejętności 
i pasje.

– W naszej szkole jest bardzo du-
żo uczniów, którzy mają się czym 
pochwalić. Dużo osób śpiewa i tań-

czy, inni zaprezentowali doświad-
czenia chemiczne, które również 
mogą fascynować – mówi Grażyna 
Stodolny, nauczyciel w SP nr 2.

Na miejscu uczniowie wystawili 
również swoje kolekcje. Wśród 
nich Rafał Ćwięk, który uzbierał 
ponad 400 długopisów. Inni zbiera-
ją aniołki czy zestawy klocków  
Lego.

– W zbieraniu mojej kolekcji po-
magają wszyscy – cała rodzina. 
Niektóre długopisy kupuję, inne 
znajduję, ale jedno jest pewne – 
w moim plecaku nigdy ich nie bra-
kuje – mówi Rafał.

– Ja zbieram aniołki. Zaczęło się 
od kilku, a teraz jest już cała kolek-
cja – mówi Damian Sowa.

Monika Herman-Sopniewska

21 marca w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śl.-
Bykowinie obchodzono Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Foto: MHS

21 marca obchodzony jest Światowy 
Dzień Osób z Zespołem Downa. We-
dług statystyk, co trzy minuty na świe-
cie rodzi się dziecko z tą genetyczną 
niepełnosprawnością – trisomią, czyli 
obecnością dodatkowego, trzeciego 
chromosomu w 21 parze. Do Ośrodka 
Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełno-
sprawnych na Bykowinie zawitało tego 
dnia jego 30 podopiecznych i absolwen-
tów.

– Chcieliśmy zaprosić naszych pod-
opiecznych i absolwentów  ośrodka, 
którzy wyszli od nas i dziś miło nam ich 
znowu gościć. Zaprosiliśmy ponad 30 
dzieci z mamami. To są wspaniałe dzie-
ciaki, które bardzo często jako dorosłe 
osoby radzą sobie naprawdę nieźle. Po-

winniśmy pochylić się z szacunkiem nad 
nimi i podać im rękę, bo tego potrzebują  
–  mówi Arkadiusz Staisz, dyrektor 
ośrodka.

– Coraz więcej dzieci trafia do ośrod-
ka, w znacznej części to zasługa świado-
mości rodziców – rodzice czytają, mają 
dostęp do Internetu, jest dużo progra-
mów telewizyjnych. Rozwój medycyny 
spowodował, że mamy lepszą diagno-
stykę – dzieci trafiają do nas wcześniej, 
jesteśmy w stanie im pomóc. W Rudzie 
Śląskiej dzieci mają szeroką skalę moż-
liwości adaptacji, rehabilitacji od 
pierwszych chwil życia – mówi Berna-
deta Wiśniowska, kierownik NZOZ 
Ośrodek Adaptacyjny na Bykowinie.

Monika Herman-Sopniewska
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Szczególny dzień

Dzieci witały wiosnę robiąc marzannę.
 Foto: SH

Kącik adopcyjny
Kajko to mały 9-letni piesek, który byłby wspaniałym towarzyszem 

starszej osoby. Jest grzeczny, towarzyski i świetnie dogaduje się nie tylko 
z psami ale również z kotami. To typowo kanapowy psiak, który zacho-
wuje czystość w pomieszczeniach i zna zasady przebywania w domu. Czy 
Kajko ma szansę na kochający dom?

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

REKLAMA



STARE!!!!

Antynarkotykowy kadr
WOKÓŁ NAS

Punkty Pomocy Rzeczowej
W ramach projektu syste-

mowego „Ruda Śląska – 
szansą dla wszystkich” MOPS 
realizuje programy, mające 
na celu rewitalizację środo-
wisk Kaufhausu i Orzegowa. 
Jednym z działań jest prowa-
dzenie lokalnych Punktów 
Pomocy Rzeczowej dla po-
trzebujących. Punkty zbiórki: 
świetlica PAL-u w Orzegowie 
przy ul. Królowej Jadwigi 8 
(wtorki i czwartki; godz. 
15.00-18.00), Sekcja Pracow-
ników Socjalnych w Nowym 
Bytomiu, ul. Niedurnego 107 
(od poniedziałku do piątku; 
godz. 7.30-15.30), Dział Re-
alizacji Projektów MOPS-u, 
pokój 315 (od poniedziałku 
do piątku; godz. 7.30-15.30), 
Urząd Miasta Ruda Śląska, 
pokój 325.

Aktywizacja bezrobotnych
680 tys. zł – tyle otrzymał Po-
wiatowy Urząd Pracy w Ru-
dzie Śląskiej na aktywizację 
młodych bezrobotnych. Pie-
niądze trafią do osób poniżej 
30. roku życia. Dzięki nim 
rudzki PUP zorganizuje staże, 
które będą szansą zdobycia 
doświadczenia zawodowego 
dla 94 młodych ludzi. Staże 
skierowane są do osób, które 
pozostają bez pracy od ponad 
pół roku, i które zarejestro-
wane są w rudzkim PUP.

Bezpieczna Ruda
Mniejsza liczba przestępstw 

w siedmiu głównych katego-
riach oraz mniej wypadków i ko-
lizji. To najważniejsze wnio-
ski wypływające ze sprawoz-
dania Komendy Miejskiej Po-
licji za 2012 r., z którym zapo-
znali się rudzcy radni. Obraz 
stanu bezpieczeństwa w mie-
ście uzupełniły informacje 
Prokuratury Rejonowej i Ko-
mendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej.

Drzwi otwarte dla każdego

Pod takim hasłem rudzkie Stowa-
rzyszenie Rodzin Abstynenckich 
„Zdrowe Życie” 25 marca obcho-
dziło Ogólnopolski Dzień Trzeźwo-
ści. – Dzień Otwarty jest skierowa-
ny do wszystkich mieszkańców mia-
sta. Każdy może przyjść po poradę, 
dowiedzieć się na czym polega na-
sza działalność i jak wygląda tera-
pia. Swoje miejsce znajdą tu osoby 
uzależnione, a także współuzależ-
nieni – tłumaczy Antoni Urbanek, 

prezes stowarzyszenia. – Ci, którym 
rzeczywiście zależy, żeby wyjść z te-
go problemu, przychodzą. Cieszymy 
się, że w naszym mieście jest wiele 
osób, które sobie z nim poradziły – 
dodaje.

Na uczestników przez cały dzień 
czekały projekcje filmów oraz gry 
i rywalizacja sportowa. Każdy zain-
teresowany mógł zapoznać się z pro-
ponowaną ofertą pomocy.

Agnieszka Pach

Stowarzyszenie jest bezpiecznym miejscem dla uzależnionych. Foto: AP
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W skrócie
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O profilaktyce

W poniedziałek w sali sesyjnej rudz-
kiego magistratu ruszyło kolejne spo-
tkanie Zespołu Konsultacyjno-Dorad-
czego ds. Profilaktyki Uzależnień 
w mieście. Wzięli w nim udział przed-
stawiciele straży miejskiej, Wydziału 
Oświaty, pedagodzy szkolni i przed-
szkolni oraz przedstawiciele Urzędu 
Miasta i organizacji pozarządowych.

– To już trzecie spotkanie. Omawia-
my głównie zbliżające się Dni Profilak-
tyki – cykliczną imprezę w naszym mie-
ście. Na pewno będzie to duże przed-
sięwzięcie – 20 maja będzie otwarcie 
w Domu Kultury w Bielszowicach, bę-
dzie również konferencja. W ciągu ca-
łego tygodnia natomiast będą odbywać 

się różne imprezy – trzy z nich chcemy 
zrobić na nowobytomskim rynku. 
Oprócz tego stawiamy na imprezy pro-
filaktyczne w szkołach i przedszkolach 
każdej dzielnicy naszego miasta – mó-
wi Beata Lutomska-Kołodziejska, peł-
nomocnik prezydenta miasta ds. profi-
laktyki, uzależnień od alkoholu i nar-
komanii.

Zespół Konsultacyjno-Doradczy ds. 
Profilaktyki Uzależnień spotyka się 
w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. 
Natomiast w kwietniu zespół spotka się 
w węższym gronie, wtedy też zostanie 
omówiony szczegółowy harmonogram 
profilaktycznej imprezy.

Monika Hermann-Sopniewska

Poniedziałkowe spotkanie w sali konferencyjnej UM. Foto: MHS

Jeśli kochasz film i chciałbyś się 
zrealizować jako reżyser lub aktor, 
to konkurs „Bierzesz – przegry-
wasz” jest dla Ciebie. Chętni staną 
przed zadaniem nakręcenia antyre-
klamy narkotyków.

Konkurs organizowany jest w ra-
mach trzeciej edycji kampanii 
„STOP narkotykom”. Przygotowa-
ny został przez policjantów z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Katowi-
cach.

– Przy organizacji konkursu 
z policją współpracuje Fundacja 
Uśmiech Dzieciom oraz Wydział 
Radia i Telewizji Uniwersytetu Ślą-
skiego – mówi rzecznik prasowy 
KMP w Rudzie Śląskiej Krzysztof 
Piechaczek.

Tematyka festiwalu „STOP narko-
tykom” obejmuje między innymi za-
gadnienia związane z zagrożeniami 
związanymi z zażywaniem środków 
odurzających czy rolą mediów i ro-
dziców w profilaktyce narkomanii.

– Konkurs kierowany jest przede 
wszystkim do jak najszerszego gro-
na odbiorców, czyli uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, ale do udziału zachęcamy 
również studentów – dodaje Krzysz-
tof Piechaczek.

Prace należy nadsyłać wraz 
z kartą zgłoszeniową na adres: Wy-
dział Prewencji, Komenda Miejska 
Policji w Katowicach 40-038 Kato-
wice ulica Lompy 19 z dopiskiem 
„Stop narkotykom”.

Autorzy najlepszych filmów 
otrzymają cenne nagrody rzeczo-
we. Wyróżnione prace zostaną za-
prezentowane podczas specjalnej 
gali 18 kwietnia 2013 roku, która 

odbędzie się w Centrum Sztuki Fil-
mowej Kosmos w Katowicach. 
Prace można nadsyłać do 30 marca 
2013 roku.

Robert Połzoń

Patronat nad akcją objął między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich.
 Źródło: KMP Ruda Śląska

REKLAMA
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Tramwajarka Beata

Siła i stanowczość nie odbierają jej kobiecości, co najwyżej nadają charakteru. Ten na pewno 
jest potrzebny obok siły fizycznej, której pani Beata potrzebuje przy zawodzie jaki wykonuje. Na co 
dzień prowadzi tramwaje – maszyny ważące ponad 30 ton. I nie uważa, że to zawód tylko dla męż-
czyzn. Choć do pracy szpilek i spódnicy raczej nie potrzebuje, na pewno nie zapomina o makijażu.

Imię i nazwisko:   Beata Klause
Wiek:   31 l.
Zainteresowania:   muzyka, sport
Stan cywilny:  rozwódka
Miejsce pracy:  Tramwaje Śląskie

M-13

?

– Pani Beato, jest Pani jedyną 
kobietą, która prowadzi tramwa-
je w Rudzie Śląskiej?

– Nie, jest nas więcej. Ale w mo-
jej pracy przeważają mężczyźni.

– Skąd pomysł, żeby uprawiać 
taki zawód?

– Pracowałam na stacji benzyno-
wej na pętli w Zabrzu-Zaborzu i za-
wsze przypatrywałam się tam 
dziewczynom – tramwajarkom, 
które przychodziły kupować hot-
dogi i jechały dalej. Ale wtedy jesz-
cze nie miałam odpowiedniej mo-
tywacji i pieniędzy na kurs, który 
przed prowadzeniem tramwajów 
trzeba ukończyć. Koszt takiego 
kursu wynosi ponad 6000 zł. Ale po 
komunii mojego syna zwolniłam 
się z pracy i otrzymałam z Urzędu 
Pracy dofinansowanie na ten mój 

wymarzony kurs. I tak zostałam 
motorniczym tramwajowym. Jeż-
dżę już od półtora roku – 11, 14, 20 
– w Rudzie Śląskiej i Katowicach.

– Podoba się Pani ta praca?
– Tak. Są sytuacje zabawne 

i stresowe. Te najbardziej stresują-
ce to kolizje, albo wtedy, kiedy pa-
sażerowie się awanturują. Często 
dla świętego spokoju przyznaję im 
rację. Ale zdarzają się bardzo mili 
pasażerowie, którzy uśmiechną się 
i pozdrowią z ciepłym uśmie-
chem.

– Czy trudno się nauczyć kiero-
wać tramwajem?

– Na początku, jak tu przyszłam, 
to w ogóle nie wiedziałam, jaki 
przycisk nacisnąć. Byłam przerażo-
na. Trzeba znać przepisy i naszą 
sygnalizację – nie jest to trudne, ale 

trzeba to oswoić. Zdarzają się przy-
padki, że sprzęt się psuje. I czasami 
mam tyle roboty, że jestem uwalo-
na po same łokcie. Teraz miałam 
awarię drzwi i musiałam biegać, 
sprawdzać, ale doszłam do tego 
i jest dobrze. Daję sobie radę na 
bieżąco.

– Jak Pani ubiera się do  
pracy?

– Musimy być służbowo ubrane. 
Mam na sobie spodnie, kamizelkę, 
koszulę, krawat – tak musimy cho-
dzić do pracy. Szpilki w grę nie 
wchodzą, bo nie dałabym rady  
w nich pracować.

– Polecałaby Pani taki męski 
zawód kobietom?

– Przede wszystkim jest to do-
brze płatny zawód. Na początku 
może nie ma kokosów, ale są pre-
mie, wczasy pod gruszą, jest etat. 
Myślę, że z moim średnim wy-
kształceniem nie znajdę lepszej 
pracy. To nie jest łatwe zajęcie, jest 
stresujące, ale mnie bawi. Kocham 
swoją pracę. I raczej nie zamierzam 
jej zmienić.

– Czy są takie sytuacje, kiedy 
bywa groźnie?

– Najgorsza jest jesień – jak li-
ście spadają na szyny, to wtedy sta-
ją się one śliskie i hamowanie jest 
bardzo długie. Ja jeszcze takiej sy-
tuacji nie miałam, ale miałam koli-
zję ze swojej winy – zapłaciłam 
500 złotych mandatu i 6 pkt. My-
ślałam, że tramwaj ma wszędzie 
pierwszeństwo, ale tak nie jest. To 
mnie nauczyło ostrożności i na ra-
zie jestem grzeczna.

– Jakie trzeba mieć predyspo-
zycje, żeby uprawiać taki  
zawód?

– Trzeba być odpornym psy-
chicznie i fizycznie, bo przekłada-
nie wajch to wysiłek. Ale delikatne 
kobiety też u nas pracują. Zresztą 
panowie też czasem nam pomagają 
i to jest bardzo fajne.

– Dziękuję za rozmowę.
Monika Herman-Sopniewska

ZŁOTE GODY 

Nasi Jubilaci

Wiktoria i Stanisław Budzoniowie. Teresa i Mieczysław Masierakowie. Zofia i Józef Stecowie.

Pelagia i Władysław Dębscy. Urszula i Stanisław Dymkowie. Agnieszka i Tadeusz Filipiakowie. Janina i Stanisław Gagatowie.

15 i 22 marca w Ośrodku Świętej Elżbie-
ty w Rudzie odbyła się uroczystość złotych 
godów. Dziś prezentujemy kolejne pary. 
Serdecznie gratulujemy Jubilatom.

Aniela i Norbert John. Urszula i Józef Kiełtykowie. Zofia i Stanisław Piaseccy. Janina i Stefan Pietrykowie.

WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
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INTERWENCJA

– Jestem z Bielszowic i dzwonię 
w konkretnej sprawie. W mojej dziel-
nicy w okolicy cmentarza przy ul. 
Kokota nie ma miejsc parkingowych. 
Nie można się tutaj zatrzymać, blisko 
zaparkować i iść na cmentarz. Może 
jest jakieś rozwiązanie w tej spra-
wie? – zadzwonił do nas jeden z na-
szych Czytelników.

– W Bielszowicach – zwłaszcza 
w rejonie cmentarza – gmina nie po-
siada terenów, na których można wy-
konać nowe miejsca parkingowe. 
Miasto może tworzyć nowe miejsca 
parkingowe na działkach będących 
własnością gminy, stanowiących 
użytek drogowy. Na działkach poza 
granicami pasa drogowego, do bu-

dowy parkingu wymagane jest wyko-
nanie pełnej dokumentacji projekto-
wej wraz z oświetleniem, odwodnie-
niem oraz zachowaniem odległości 
od budynków mieszkalnych określo-
nych odpowiednimi przepisami. 
Przepisy te nie obowiązują w przy-
padku wykonywania miejsc postojo-
wych w pasie drogowym – tłumaczy 
Barbara Mikołajek-Wałach, naczel-
nik Wydziału Dróg i Mostów UM 
w Rudzie Śląskiej.

W tym roku planowana jest budo-
wa następujących nowych miejsc 
parkingowych na Halembie:

– przy ul. Solidarności 10 – po-
wstanie ok. 60 miejsc postojowych,

– przy ul. Grodzkiej 9 – powstanie 
ok. 10 miejsc parkingowych,

– przy ul. Brodzińskiego 1 – po-
wstanie ok. 40 miejsc parkingowych.

Miasto w tym roku udostępni rów-
nież mieszkańcom, jako ogólnodo-
stępny, duży parking przy ul. Osie-
dlowej 6 w Wirku.

– Lokalizacje parkingów przy ul. 
Solidarności i Grodzkiej zostały usta-
lone w 2006 r. w trakcie tworzenia 
harmonogramu nowych miejsc par-

Miejsca parkingowe w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu – zajęte! Foto: MSH

Powracamy do tematu 
ceremonii pogrzebowej, 
która odbyła się na cmenta-
rzu komunalnym w Nowym 
Bytomiu przy ul. Chorzow-
skiej. Pogrzeb miał odbyć 
się o godz. 8.15, tymczasem 
ciało zmarłego zostało zło-
żone 15 minut wcześniej. 
W tej sprawie interwenio-
wali u nas uczestnicy po-
grzebu. Ceremonię pogrze-
bową obsługiwała firma, 
która wygrała przetarg na 
wykonywanie usług po-
grzebowych zlecanych 
przez MOPS, zmarły był 
osobą samotną.

– Niepełna informacja 
zamieszczona w artykule 
spowodowała, że ucierpiał 
wizerunek naszej firmy, któ-
ra jest administratorem 
cmentarza komunalnego 
w Nowym Bytomiu i do na-
szych zadań należy tylko 
wykopanie i zakopanie gro-
bu, a całą usługę pogrzebo-
wą wykonuje zakład po-
grzebowy, któremu MOPS 
w Rudzie Śląskiej zlecił 
usługę – tłumaczy Jerzy 
Malik, prezes zarządu Za-
kładu Zieleni Miejskiej 
Spółka z o. o.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

kingowych w dzielnicy Halemba, przy 
współudziale radnych dzielnicy oraz 
właścicieli i zarządców terenów. Na-
tomiast teren przy ul. Brodzińskiego 1 
został przejęty od GSM „Nasz Dom” 
w 2010 roku, w celu zagospodarowa-
nia go parkingiem – wyjaśnia Barba-
ra Mikołajek-Wałach.

W pierwszej połowie ubiegłego 
roku w ramach remontów dróg lo-
kalnych powstało na terenie miasta 

ponad 150 miejsc parkingowych. 
W drugiej połowie roku powstało 
kolejnych 200 miejsc – m.in. na By-
kowinie, Halembie, Nowym Byto-
miu i Rudzie. Czy nowe miejsca 
parkingowe zaspokoją apetyt 
wszystkich kierowców w Rudzie 
Śląskiej? – zapewne nie. Aut przy-
bywa, a ulice i chodniki pozostają 
przecież takie same.

Monika Herman-Sopniewska

Co z tymi parkingami?

W niektórych dzielnicach miasta mieszkańcy Rudy Śląskiej borykają się z brakiem miejsc parkingowych. Ten temat jest często 
również poruszany na spotkaniach z prezydent miasta. Czy powstaną nowe parkingi, jeśli tak, to kiedy i gdzie? – pytają nas 
mieszkańcy. Postanowiliśmy zająć się tematem.

M-13

DYŻUR 
REDAKTORA
Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

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

ALARM
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

REKLAMA

Dla naszych Czytelników mamy bon poda-
runkowy o wartości 50 zł do sklepu jubilerskie-
go VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o treści 
wiad.vitgold13+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 2.04.2013 r. do godz. 14.00.

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne EntuzjA

Marek Gomoluch
syn Anny i Grzegorza

ur. 12.03. (3890 g, 58 cm)

Maja Gutowska
córka Katarzyny i Piotra

ur. 13.03. (3500 g, 56 cm)

Maja Bramowska
córka Leny i Roberta

ur. 11.03. (3560 g, 56 cm)

Oliwia Pietrzak
córka Doroty i Adama

ur. 12.03. (3500 g, 57 cm)

Bartosz Szolc
syn Aleksandry i Tomasza
ur. 15.03. (3900 g, 56 cm)

Filip i Kuba

synowie

Doroty 

i Wiesława

ur. 1.03. 

(1700 g, 44 cm,

1800 g, 48 cm)

Robert Rzepka
syn Beaty i Marcina

ur. 11.03. (3500 g, 57 cm)

Rudzielec
Materiał redagowany przez

uczniów ZSO nr 1 

Niewielu młodych ludzi przyzna-
je się do tego, że jest wierzącymi. 
Wielu jednak skrywa na dnie swego 
serca jakąś religijność. Ojciec Święty 
Benedykt XVI przez trwający Rok 
Wiary dał nam – Tobie i mnie – do 
myślenia. Czy wierzę? W co wierzę? 
Może wiarę pokładam w człowieku, 
bo kolega mnie zawsze wyratuje, 
może wierzę w horoskopy, wróżki, 
może wierzę w nowoczesność Face-
booka, Twittera, Internetu? A może 
wierzę w Jezusa Chrystusa, tego na-
rodzonego z Maryi, głoszącego 
Prawdę, pobitego, oskarżonego, 
zdradzonego, wyśmianego, który 
jednak zwycięża, zmartwychwstaje, 
króluje? 

Zadano pytanie: „Czym dla mło-
dych wierzących są Święta Wielka-

nocne? Odpowiedź jest prosta... Nie, 
nie podam jej tu, bo ona zależy od 
Twojej wiary, od Twojej wolnej wo-
li, od Twojej decyzji. Ona zależy od 
CIEBIE. To Ty właśnie, młody czło-
wieku musisz uwierzyć, spróbować 
uwierzyć, dać szansę Jezusowi na 
zmartwychwstanie w Tobie. 

Dla dużej grupy ludzi ś́więta te są 
odczuwaniem wielkiej radości ze 
zwycięstwa. Po czasie postu, który 
jest cichszy, smutny, pokutny, nagle 
w liturgii pojawia się głośny, rado-
sny śpiew, bardzo częste „Alleluja”, 
a w nas pojawia się taka wewnętrzna 
radość, porównywalna z wygraną 
czy zdanym, ważnym egzaminem, 
której nie sposób opisać. 

Wróćmy do współczesnego czło-
wieka. Jakie chciałbyś przeżyć 

Młody wierzący  
w Wielką Noc

Rozpoczynające się Triduum Paschalnym Święta Wielkiej 
Nocy mogą być dla nas okazją do rozmyślań na temat tego, 
czy i w co wierzę. Pozwól więc, Drogi Czytelniku, na kilka re-
fleksji skierowanych może właśnie do Ciebie.

święta? Czy ma to być czas odpo-
czynku od szkoły, pracy, objadania, 
rozrywki, lenistwa, spania do połu-
dnia a potem zabaw do późna? Jakie 
chcesz mieć święta? Może szczera, 
prawdziwa i pełna pokory spowiedź, 
wspólne uczestnictwo w Liturgii 
Triduum w kościele, obmywający  
post w Wielki Piątek, cisza w Wielką 
Sobotę i radość ze wspólnego prze-
bywania z Chrystusem i rodziną 
podczas śniadania wielkanocnego 
czy rodzinnych spotkań? Jakie masz 
plany na tegoroczne święta? Może 
warto je zrewidować, poprawić, 
uzupełnić? 

Świat dzisiejszy, szał świątecznych 
porządków, zakupów, reklam, często 
odziera obraz Kościoła z jakiejkol-
wiek duchowości. Warto zapytać 
jeszcze, co jest w tych świętach dla 
Ciebie najważniejsze? Jajko, pisan-
ka, szynka, znany, powtarzany do 
znudzenia film, tradycyjne polanie 
wodą? Pamiętasz, że to są święta Je-
zusa? Kiedy jakiś sportowiec wy-
grywa zawody, puchar, to on 
świętuje, a wszyscy o nim mówią, 
jego wysławiają, chwalą. W Ś́więta 
Wielkiej Nocy Jezus świętuje zmar-
twychwstanie a my – Kościół – ma-
my z nim się cieszyć. Będziesz się 
z nim cieszył, czy zapomnisz o co 
tak naprawdę w tych świętach cho-
dzi? 

Na koniec życzę nam wszystkim, 
byśmy przeżyli ten czas z Chrystu-
sem, przez Chrystusa i w Chrystusie. 
 Tomasz Nocoń

PRzybliżamy Rudzkie oRganizacje PozaRządoWe

Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku  
41-709 Ruda Śląska Nowy Bytom
ul. Markowej 20a
Telefon/Fax: (32) 244-20-80  
(+48) 603-928-105  
E-mail: utwrudasl@tlen.pl  
www.utwrudasl.pl
nr KRS 0000213614

Za główny cel stawia sobie, by jego 
działanie wpływało na zachowanie 
i zwiększenie intelektualnej, psychicz-
nej i fizycznej sprawności jego człon-
ków. O kim mowa? O organizacji, 
która aktywizuje rudzian już prawie 
dziewięć lat, czyli o Rudzkim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku.

– W momencie, gdy przeszłam w tak 
zwaną aktywność pozazawodową, 
miałam wiele wolnego czasu. Dowie-
działam się, że działają organizacje 
w Polsce o nazwie Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Skontaktowałam się 
z pierwszym w Polsce takim uniwersy-
tetem, który działa w Warszawie, 
stamtąd panie przesłały mi statut. To 
była taka podstawa do tego, by podjąć 
podobne działania w naszym mieście 
– mówi Teresa Chudziak, prezes 
Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

W okresie istnienia stowarzyszenia 
przez uniwersytet przeszło prawie 680 
słuchaczy. Obecnie zarejestrowanych 
i opłaconych uczestników jest 260.

– My między sobą często żartujemy, 
gdy ktoś nie wyjmie karty z bankomatu 

lub zapomni kluczy, ale też zastana-
wiamy się, jak takim sytuacjom zapo-
biegać. Uważam, że taka organizacja 
jak nasz uniwersytet to najwspanial-
sza profilaktyka. Poprzez udział w za-
jęciach podnosimy między innymi na-
sze możliwości fizyczne oraz zwiększa-
my swoją kondycję psychiczną – wyja-
śnia Teresa Chudziak.

Tematyka zajęć nie jest ściśle okre-
ślona. Organizacja za jeden z celów 
stawia sobie prowadzenie edukacji  
w różnych dziedzinach nauki.

– By zacząć uczęszczać na zajęcia, 
przede wszystkim trzeba mieć do tego 
chęć. Nasza oferta jest dostępna w In-
ternecie – tłumaczy prezes RUTW. – 
Zajęcia są nieobligatoryjne, czyli każ-
dy wybiera to, co go interesuje. Jedni 
słuchacze mówią, że za małe pienią-
dze nauczą się języka angielskiego al-
bo niemieckiego, drudzy zaś twierdzą, 
że chodzą na wykłady, bo mimo tego, 
że mają studia wyższe, to z wykładów 
dowiadują się tego, czego nie zdołali 
dowiedzieć się na swoich specjaliza-
cjach – dodaje.

Robert Połzoń

Marcel Makowski
syn Joanny i Jarosława

ur. 13.03. (3500 g, 56 cm)

Bartosz Cebula
syn Małgorzaty i Daniela

ur. 12.03. (3700 g, 56 cm)



Pieją kury, pieją

Zmiana klimatu na dworcu w Chebziu. Foto: MHS

Teatralna gala „Morcinka”

Od lat uczniowie ZSO nr 2 im. Gustawa Morcinka udowadniają, że kochają teatr, a ich wyobraźnia i pomysłowość nie znają granic. W piątek 
22 marca w Domu Kultury w Bielszowicach pokazali to po raz trzydziesty w trakcie wielkiego, jubileuszowego finału święta teatru, tradycyjnie 
już odbywającego się w „Morcinku”.
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CO, GDZIE,
KIEDY

Zwariowany komisariat 
5 kwietnia w MCK-u wystawio-

ny zostanie spektakl „Zwariowa-
ny komisariat” w reżyserii Leszka 
Kwiatkowskiego. To pełna humo-
ru i absurdu komedia z piosenka-
mi, w gwiazdorskiej obsadzie, 
ukazująca wydarzenia kilku dni 
pracy policjantów w przygranicz-
nym miasteczku. Bohaterów sztu-
ki charakteryzuje niezbyt logiczne 
myślenie, które powoduje całko-
wity nonsens w komunikacji po-
między nimi. Koneserów spekta-
klów skrzyżowanych z kabaretem 
zapraszamy 5 kwietnia na godzi-
nę 18.00. Bilety w cenie 70 i 60 
zł.

Dla Czytelników mamy jedno 
podwójne zaproszenie. Wystarczy 
wysłać SMS-a o treści wiad.komi-
sariat + imię i nazwisko pod nu-
mer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 
23% VAT). Na SMS-y czekamy 
do 3 kwietnia, do godziny 12.00.

Sugar Man  
W ramach „Kina ze smakiem” or-
ganizowanego przez Dyskusyjny 
Klub Filmowy Kafe In-nI w kinie 
„Patria” 27 marca wyświetlony 
zostanie film „Sugar Man”, w re-
żyserii Malik Bendjelloul. Opo-
wiada on niezwykłą historię mu-
zyka Sixto Rodrigueza, któremu 
wróżono karierę większą niż Bo-
bowi Dylanowi. Po pierwszej pły-
cie piosenkarz zapadł się pod zie-
mię. Rozpoczęcie o godzinie 
19.00. Wejściówka: 8 zł. 

Wiosna na płótnie  
Tylko do 30 marca można od-

wiedzić wystawę „Wiosna na płót-
nie”, która ukazuje obrazy z kolek-
cji „Barwy Śląska”. Zainteresowa-
nych zapraszamy do filii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, znajdującej 
się w dzielnicy Halemba.

Dotknij Teatru  
Tym razem Teatr Bezpański za-

prasza do udziału w pierwszej 
otwartej teatralnej nocy tanecznej! 
Projekt zrealizowany zostanie na 
dworcu w Chebziu 28-29 marca 
w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Dotknij Teatru”. W tym roku za 
sprawą instruktorów Teatru Bez-
pańskiego, a także zaproszonych 
gości, Ruda Śląska dołączy do gro-
na czterdziestu jeden miast w kra-
ju, które biorą udział w tej akcji. 
Zachęcamy do udziału w otwar-
tych warsztatach z piątką śląskich 
tancerzy – Iwoną Tchórzewską, 
Mileną Karpińską, Dominiką Le-
śniowską, Piotrkiem Cichorskim 
oraz Pawłem Szlingerem. Instruk-
torzy podzielą się z Wami swoją 
wiedzą, doświadczeniem i warsz-
tatem z zakresu różnorodnych 
technik tanecznych. Zajęcia roz-
poczną się o godz. 20.00 28 marca 
i potrwają do godz. 5.00 dnia na-
stępnego. Wstęp bezpłatny.

z kuLTuRĄ Na TY
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– To wyjątkowy jubileusz, więc 
przygotowaliśmy wyjątkowe atrak-
cje. Na scenie z recitalem wystąpiła 
Maria Meyer, aktorka i główny głos 
Teatru Rozrywki w Chorzowie. Po-
nadto zaprezentowali się nasi absol-
wenci, dzisiaj już aktorzy Teatru 
Muzycznego w Gliwicach, studiują-
cy na akademiach muzycznych – 
Sylwia Bocian i Patryk Izert, towa-
rzyszył im Sebastian Dylnicki. Na 
program złożyły się także występy 
naszych uczniów, którzy przez ostat-
nie trzydzieści dni oddawali się swo-
im pasjom artystycznym. Brali 

udział w konkursach muzycznych, 
recytatorskich, teatralnych, kraso-
mówczych. Można było także zoba-
czyć fragmenty spektakli laureatów 
festiwali teatralnych dla gimnazjów 
i liceów. Ta gala to pokłosie  
naszego święta teatru – tłumaczyła  
Magdalena Foik-Winek, polonistka  
z ZSO nr 2.

– Niektóre spektakle naprawdę 
mnie zadziwiły. To niewiarygodne, 
że uczniowie przygotowali je sami, 
bez pomocy nauczycieli – mówiła 
Natalia Kryger, uczennica, która 
także występowała tego dnia.

Święto teatru to pokaz wielu talentów. Fot: SH

W sobotni i niedzielny wieczór dworzec w Chebziu ożył na nowo – a wszystko za sprawą Teatru Bezpańskiego, który zaprosił na kolejną 
imprezę. Tym razem Bezpańscy zmienili dotychczasowy klimat, oferując publiczności wyjątkowo „charakterne” i pełne pasji pieśni, piosenki 
i przyśpiewki ludowe.

– Uczniowie są bardzo utalento-
wani. W tej chwili młodzież ma bar-
dzo duże możliwości rozwijania 
swoich umiejętności i talentów. 
Oczywiście do tego niezbędna jest 
chęć odkrycia tego czegoś w sobie,  
a dokonują tego ci, którzy coś robią. 
Niezbędne są także osoby, które te ta-
lenty rozpoznają i pomagają w ich 
rozwijaniu. U nas taką osobą jest pa-
ni Anna Morajko – tłumaczyła, skąd 
w ZSO nr 2 tak wielu utalentowa-
nych, polonistka Wiesława Żurek.

Jak na galę przystało, nie obyło 
się również bez nagród i wyróżnień. 
Tytułem przyjaciół szkoły uhonoro-
wano tego dnia Marię Meyer, która 

od początku trwania artystycznej 
działalności i swojej kariery zawo-
dowej sprzyja szkole, często będąc 
gościem w jej murach oraz Grażynę 
Dziedzic. W przypadku prezydent 
Rudy Śląskiej doceniono jej pomoc 
we wszelkiego rodzaju inicjaty-
wach, nawet takich jak remont czy 
termomodernizacja szkoły.

Po raz piąty przyznano także na-
grody publiczności, tak zwane Gu-
stawy. Te indywidualne otrzymali: 
Patrycja Bochenek – w kategorii 
najlepsza aktorka oraz Filip Widuch 
i Lars Chałaszczyk – w kategorii 
najlepszy aktor. 

Sandra Hajduk

– Bardzo mi się podoba, to zupełnie coś 
innego – spektakl wciąż lekki, ale i niestan-
dardowy – mówił jeden z widzów tuż po 
przedstawieniu.

Tym razem kanwą opowieści o ludzkim 
szczęściu i dramacie są  historie płaczliwych 
Hanek, zdradzonych Jaśków i pożądliwych 
Heńków. W repertuarze znalazły się znane  
i lubiane utwory, sięgające rodzimych ko-
rzeni. Energetyczny i barwny folklor polski 
znalazł odzwierciedlenie na scenie dworca.

– Dzięki różnorodności i bogactwu, jakie 
oferuje nam nasza kultura – można usłyszeć 
przyśpiewki śląskie, góralskie czy kaszub-
skie. Dodatkowo przenosimy publiczność 

odrobinę na wschód, zahaczając o „egzo-
tyczne” po trosze dla mieszkańców Śląska 
rejony Polski – tak weekendowy spektakl 
zapowiadała Marlena Hermanowicz,  szefo-
wa Bezpańskich.

Spektakl został oprawiony towarzystwem 
pianina, skrzypiec, akordeonu, gitary oraz 
innych instrumentów, muzykę  wykonywa-
no na żywo.  Kolejne spotkanie z Teatrem 
Bezpańskim wkrótce – w nocy z 28 na 29 
marca. W ramach projektu Teatr Bezpański 
otworzy swoje podwoje przed tancerzami. 
W zabytkowym dworcu PKP w Chebziu od-
będzie się otwarta noc taneczna.

Monika Herman-Sopniewska

Literackie spotkanie

Poeta na spotkaniu przedstawił swoje 
wiersze. Foto: RP

Poetycki wieczór, który można spędzić razem z autorem utworów to nie lada przeżycie dla miłośników lirycznych przyjemności. Wiedzą  
o tym wszyscy ci, którzy w piątek wybrali się do Małej Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej – CIS – Stara Bykowina na spotkanie autorskie  
z Józefem Lipskim, autorem tomiku poetyckiego pt. „Ta, co stoi obok z kropelką na policzku…”

– W moim tomiku znajduje się 
trochę erotyków, ale jest w nich 
mnóstwo delikatności, kwiatów, 
słońca, aniołów i róż. Pojawiają się 
tam także dwa utwory związane  
z moją pracą – mówi poeta.

Józef Lipski jest mieszkańcem 
Rudy Śląskiej. Z wykształcenia jest 
górnikiem i pracuje w swoim zawo-
dzie. Swój literacki debiut pan Jó-

zef miał w 2005 roku, gdy na ła-
mach „Super Expressu” wydruko-
wano jego utwór „Do drzwi serca 
bez klamki”. Rudzki poeta należy 
także do Klubu Literackiego  
„Barwy”. 

– Józef Lipski pojawił się w klu-
bie jakieś sześć lat temu. Jest t o 
człowiek, który wykonuje bardzo 
ważny męski zawód, a tomik „Ta, 

Maria Meyer otrzymała tytuł „Przyjaciela szkoły” ZSO nr 2. Fot: SH

co stoi obok z kropelką na policz-
ku…” jest zbiorem wierszy lirycz-
nych, refleksyjnych, a nawet tekstów 
liturgicznych – mówi Jerzy Obrodz-
ki, prezes Klubu Literackiego „Bar-
wy”. – Cieszę się, gdy poeci piszą, 
wydają i chcą zaistnieć w świecie 
literackim, a ta poezja nie jest za-
mknięta tylko w szufladzie – dodaje.
 Robert Połzoń
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Osoby urodzone po dniu 31 grud-
nia 1948 r. mogą nabyć prawo do 
emerytury w powszechnym wieku 
emerytalnym, bez względu na liczbę 
udowodnionych okresów składko-
wych i nieskładkowych. Aby uzy-
skać prawo do emerytury, powinna 
Pani złożyć w ZUS-ie wniosek na 
druku ZUS Rp-1E, dostępnym 
w ZUS-ie i na stronie internetowej 
www.zus.pl. Do wniosku dołącza 
się formularz ZUS Rp-6 z informa-
cjami o przebytych okresach ubez-
pieczeniowych oraz dokumenty po-
twierdzające te okresy, czyli np. 
świadectwa pracy, zaświadczenia od 
pracodawców, wpisy w legitymacji 
ubezpieczeniowej, a nawet zeznania 
świadków. Za potwierdzenia okre-
sów zatrudnienia mogą służyć także 
dowody pośrednie, takie jak: legity-
macja służbowa, umowy o pracę, 
wpisy w dowodach osobistych.

Do wniosku należy także dołą-
czyć dowody, które dokumentują 
wysokość wynagrodzenia przyjmo-
wanego do ustalenia podstawy wy-
miaru emerytury – czyli np. za-
świadczenie pracodawcy na druku 
Rp-7, stosowne wpisy w legitymacji 
ubezpieczeniowej. Jeśli wcześniej 
składała Pani wniosek o naliczenie 
kapitału początkowego – to nie musi 
Pani ponownie składać tych doku-
mentów (za okresy zatrudnienia 
przed 1.01.1999 r.), które są już 
w posiadaniu ZUS-u. Jeśli do tej po-
ry nie złożyła Pani wniosku o kapi-
tał początkowy – to powinna Pani 
złożyć wszystkie dokumenty doty-
czące całego okresu zatrudnienia.

Wniosek może Pani złożyć jesz-
cze przed ukończeniem wieku eme-
rytalnego – ZUS rozpatrzy sprawę 
i ustali Pani prawo do emerytury od 
dnia urodzin.

Prawo do emerytury

Czy jajka są zdrowe? Słyszałam, że mają dużo cholesterolu. Ile jajek 
można zjeść dziennie? Janina 52 l., Chebzie

Czy jajka są zdrowe?
Trudno nam sobie wyobrazić Świę-

ta Wielkanocne bez kolorowych pisa-
nek. Jednak niektórzy jajka powinni 
jeść z umiarem, bo oprócz cennych 
składników odżywczych, zawierają 
również sporą dawkę cholesterolu. 
Najcenniejszym składnikiem jajka 
jest pełnowartościowe białko, zawie-
ra również mnóstwo witamin (A, E, 
D, B2, B12) oraz mikro- i makroele-
mentów (wapń, żelazo, magnez, fos-
for i potas). Osoby dorosłe z prawi-
dłowym poziomem cholesterolu mo-
gą sobie pozwolić na zjedzenie jedne-

mgr Monika Macioszek
 – dietetyk, Centrum
Poradnictwa i Edukacji
Zdrowotnej Medietic

PORADY DietetYkA

go jajka dziennie (włączając w to 
produkty, które mają jaja w swoim 
składzie). Jednak osoby mające pro-
blemy z wątrobą, woreczkiem żółcio-
wym oraz chore na cukrzycę, muszą 
zachować szczególną ostrożność 
w ich spożywaniu. Powinny one spo-
żywać maksymalnie 2-3 jaja tygo-
dniowo (właściwie żółtka, bo białka 
można jeść bez ograniczeń). Chole-
sterol zawarty w żółtku to główny 
czynnik decydujący o powstawaniu 
zmian miażdżycowych w naczyniach 
krwionośnych. Dopuszczalna dzienna 

dawka cholesterolu to 300 miligra-
mów, a tyle zawierają żółtka z dwóch 
jaj. Pamiętajmy też, że jajka wchodzą 
również w skład ciast, mazurków 
i tortów goszczących na naszych 
świątecznych stołach, także majonez 
– zwłaszcza w połączeniu z jajkami 
na twardo – to prawdziwa bomba ka-
loryczna. Dlatego po świątecznej roz-
puście, zrezygnujmy przez kilka dni 
z jajek w naszej diecie.

 Smacznych i zdrowych Świąt 
Wielkanocnych życzy Monika Ma-
cioszek.

Beata Kołoczek
– doradca w Biurze Porad 
Obywatelskich

Wspólnota mieszkaniowa to ogół wła-
ścicieli lokali w danej nieruchomości. Po-
wstaje z mocy prawa w chwili, gdy zostaje 
sprzedany na własność pierwszy lokal 
i z mocy ustawy jest powołana do zarządza-
nia częścią wspólną nieruchomości, z któ-
rej wyodrębniano lokale. Nieruchomość 
wspólną stanowią: grunty, klatki schodowe, 
ściany nośne (konstrukcyjne) i te wyodręb-
niające lokale, instalacje tj. piony wodne  
i kanalizacyjne, piony gazowe, dźwigi, da-
chy, elewacja, klatki schodowe itp. Ozna-
cza to, że grunt i części wspólne budynku 
stanowią współwłasność wielu osób, a lo-
kale są przedmiotem odrębnej własności. 
W toku wyodrębniania własności poszcze-
gólnych lokali lub na mocy późniejszej 
umowy zawartej np. w formie aktu nota-
rialnego, właściciele mogą powierzyć za-
rząd osobie fizycznej lub prawnej. Osoba ta 
wykonuje w imieniu właścicieli lokali 
wszystkie czynności zwykłego zarządu tj. 

związane z bieżącym utrzymaniem i admi-
nistrowaniem budynkiem. Zarząd dotyczy 
jednak jedynie części wspólnych nierucho-
mości, bo lokale są zarządzane przez każ-
dego z właścicieli odrębnie na własny 
koszt.

Gdy zdarza się sytuacja, o której mowa 
w pytaniu, NIE JESTEŚ BEZRADNY! 
Możesz złożyć wniosek do zarządu lub/i za-
rządcy nieruchomości o zwołanie zebrania 
celem ponownego przeanalizowania spra-
wy zaciągniętego kredytu oraz sprawy 
dziurawego dachu. Musisz zebrać pod 
swoim wnioskiem podpisy sąsiadów-wła-
ścicieli lokali, którzy tak jak Ty są w mniej-
szości i zostali przegłosowani w nieko-
rzystnej dla Was uchwale. Aby zarząd lub/ 
i zarządca mieli obowiązek zwołania zebra-
nia, przynajmniej 1/10 liczona udziałami 
w nieruchomości wspólnej musi podpisać 
taki wniosek o zebranie. Możesz także wy-
stąpić bezpośrednio na drogę sądową z po-

zwem o uchylenie uchwały wspólnoty ze 
względu na fakt, że Twoim zdaniem naru-
sza ona zasady prawidłowego zarządzania 
nieruchomością wspólną lub też w inny 
sposób narusza Twoje interesy jako właści-
ciela lokalu i współwłaściciela budynku. 
Powództwo to przeciwko wspólnocie może 
być wytoczone nie później niż 6 tygodni od 
dnia podjęcia niekorzystnej dla Ciebie 
uchwały na zebraniu wspólnoty mieszka-
niowej lub od dnia, kiedy o jej podjęciu się 
dowiedziałeś. Warto wiedzieć, że odpowie-
dzialność za decyzje związane z właści-
wym gospodarowaniem we wspólnocie 
mieszkaniowej ponoszą wszyscy właści-
ciele lokalu, nie tylko zarząd lub zarządca. 
Prawem, ale i obowiązkiem każdego człon-
ka wspólnoty mieszkaniowej, jest współ-
działanie w celu ochrony wspólnego dobra. 
Warto więc rozmawiać i próbować przeko-
nać sąsiadów do zmiany decyzji, zanim 
sprawę skierujemy do sądu.

Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Ostatnio większość właścicieli zgodziła się na zaciągnięcie 
kredytu na ocieplenie budynku. Ja wiem jednak, że dach w naszym budynku pilnie wymaga remontu, 
mieszkam na ostatniej kondygnacji i często mnie zalewa. Nie zgadzam się z podjętą uchwałą wspólnoty 
mieszkaniowej. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Adam k. z Halemby

biuRO PORAD ObYwAtelskiCH

PORADY zus

Jestem osobą bezrobotną, w listopadzie osiągnę powszechny wiek 
emerytalny i chciałabym się dowiedzieć, czy za przepracowane wcze-
śniej lata należy mi się emerytura? Jakie dokumenty złożyć, kiedy 
i gdzie? barbara s. z bykowiny

Anna Sobańska-Waćko
Rzecznik Prasowy
Oddziału ZUS
 w Chorzowie

Kredyt wspólnoty

Szanowni Pacjenci
Informujemy, że w Przychodni Specjalistycznej 

SP ZOZ przy ul. Szpaków 33  
w Rudzie Śląskiej rozpoczęła działalność 

Poradnia Medycyny Rodzinnej  
w ramach kontraktu NFZ.

Pacjenci rejestrowani są na określoną godzinę
w celu uniknięcia niepotrzebnych kolejek.

Zapraszamy do ustalania terminu 
wizyty u lekarza telefonicznie – 32 243-27-25

Z poważaniem
dr n. med. Adam Rozewicz

REKLAMA
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Podczas spotkań z prezydent Grażyną Dziedzic na Bykowinie i Czarnym Lesie padały uwagi dotyczące chodników, niewyciętych drzew czy ustawy śmieciowej, 
ale ze strony mieszkańców władze miasta usłyszały również pochwały za swoją pracowitość i uczciwość. 

Spotkania na Bykowinie i Czarnym Lesie

Poniedziałkowe (18 marca) spo-
tkanie z mieszkańcami Bykowiny 
prezydent Grażyna Dziedzic rozpo-
częła od przybliżenia aktualnej sy-
tuacji miasta. Podobnie było 
na Czarnym Lesie (19 marca). Roz-
mowy zdominował jednak temat 
„ustawy śmieciowej”.

– Od 8.00 do 16.00 w Urzędzie 
Miasta działa specjalny punkt, 
w którym można otrzymać pomoc 

w wypełnianiu deklaracji śmiecio-
wej – informowała Renata Młynar-
czuk, naczelnik Wydziału Komuni-
kacji Społecznej i Promocji Miasta.

Temat nowej ustawy wywołał 
wśród mieszkańców lawinę pytań.

– Przed rozstrzygnięciem przetar-
gu przewidziana jest opłata za se-
gregowane śmieci w wysokości 11 zł 
od osoby. Jeżeli po nim okaże się, że 
opłata będzie niższa, to zostanie 

ona zmniejszona? – pytał jeden 
z mieszkańców.

– Opłata zostanie zmniejszona, 
ponieważ to musi się samofinanso-
wać. Tych pieniędzy nie może być 
ani za dużo, ani za mało. Tu jest 
właśnie ten błąd ustawodawcy, że 
najpierw musimy określić stawkę, 
a potem zrobić przetarg – wyjaśniła 
prezydent miasta.

Podczas spotkania na Bykowi-
nie mieszkańcy zadawali dużo py-
tań związanych ze stanem dróg. 
Zwracali uwagę na to jak pracują 
firmy, które zajmują się ich napra-
wą oraz proponowali miejsca, 
gdzie jeszcze przydałaby się nowa 
nawierzchnia. Padły również licz-
ne apele o większą liczbę miejsc 
parkingowych oraz pomysł płat-
nych miejsc koło Urzędu Miasta, 
tak aby każdy tam przyjeżdżający 
miał gdzie zaparkować.

W dzielnicach Czarny Las i Wi-
rek zapowiedziano między innymi 
budowę nowych sal gimnastycz-
nych, placów zabaw czy termomo-

REKLAMA

Magdalena Szewczyk – magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

Mieszkańców interesowały nowe miejsca parkingowe i remonty dróg. Foto: AP dernizację budynków szkolnych. 
Wiceprezydent Anna Krzysteczko 
przedstawiła mieszkańcom plan im-
prez kulturalnych, w tym Dni Rudy 
Śląskiej. Święto miasta potrwa w tym 
roku trzy dni: – Pierwszy dzień bę-
dzie dniem kabaretowym, drugi – 
dniem rockowym, a na zakończenie, 
16 czerwca, będzie można posłu-
chać Genesis „Classic” – mówiła 
wiceprezydent Anna Krzysteczko. 
Podczas dyskusji rudzianie dopyty-
wali się o mieszkania komunalne: – 
Muszę przypomnieć, że gdy rozpo-

częłam prezydenturę, zastałam mia-
sto w złym stanie finansowym, ale 
sytuacja powoli się poprawia. Przy-
gotowywany jest program mieszka-
niowy, ale trzeba być cierpliwym – 
to wszystko trwa. Zapewniam także, 
że nie praktykujemy żadnego „kole-
siostwa” – każdy czeka na mieszka-
nie według kolejki – odpowiadała 
prezydent. Grażyna Dziedzic od-
niosła się także do działalności ko-
palń: – Miasto żyje z górnictwa. 
Mamy szczęście, że kopalnie tworzą 
tyle miejsc pracy – mówiła.

Na pytania mieszkańców odpowiadały władze miasta. Foto: MS



Podsumowanie działalności TPD Uczniowie interdyscyplinarnie
W piątek 22 marca w Gimnazjum 

nr 7 w Wirku zebrał się oddział 
Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, by podsumować swoją dzia-
łalność za lata 2011-2012.

– Coraz lepiej współpracuje nam 
się z przedszkolami, szkołami i wła-
dzami miasta. Pozyskujemy środki fi-
nansowe z miasta, w związku z czym 
możemy wysłać większą ilość dzieci 
na kolonie bądź dofinansować zielone 
szkoły. Pomagamy potrzebującym ro-
dzinom w wykupywaniu lekarstw czy 
w nabyciu niezbędnej odzieży, przy-
borów szkolnych i podręczników. 
Szkolimy dzieci z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Tłumaczymy jak 
bezpiecznie dojść do szkoły. Wspólnie 
z Bankiem Żywności organizujemy 
zbiórki żywności. W tym roku na świę-
ta udało się zaopatrzyć ponad 400 

rodzin w paczki żywnościowe. Naszym 
wkładem pracy zebraliśmy prawie 
trzy tony żywności, co jest ogromnym 
sukcesem. Co roku jeździmy z dziećmi 
do Ciechocinka, perły uzdrowisk. Za-
chęcamy małych rudzian do udziału  
w tych koloniach. Program jest na-
prawdę bogaty i atrakcyjny – mówiła 

Zjazd uświetniła występem młodzież z Gimnazjum nr 7. Foto: SH

WOKÓŁ NAS

Barbara Szalas, przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej.

Zjazdowi towarzyszyło rozstrzy-
gnięcie konkursu artystycznego na 
pisankę wielkanocną oraz konkursu 
na najciekawszą gazetkę z okazji 
Roku Janusza Korczaka.

Sandra Hajduk

Świąteczna jazda

Świąteczny tramwaj wzbudzał wśród najmłodszych wiele radości. Foto: SH

Idą święta a wraz z nimi wokół poja-
wia się mnóstwo kurczaczków, baran-
ków, pisanek i zajączków. Świąteczne 
symbole pojawiły się także w jednym  
z tramwajów. Po raz dziesiąty bowiem 
Muzeum Śląskie zachęcało do prze-
jażdżki zabytkowym tramwajem w to-
warzystwie eksponatów związanych  
z Wielkanocą. W miniony piątek tram-
waj pojawił się w Rudzie Śląskiej.

Najwięcej zachwytów pojazd wzbu-
dzał wśród najmłodszych.

– O tym, że taki tramwaj będzie moż-
na zobaczyć na torach w Rudzie Ślą-
skiej, dowiedziałam się z „Wiadomości 
Rudzkich”. Zdecydowałam się na prze-
jażdżkę, bo mój syn uwielbia tramwaje 
i pociągi. Przy okazji możemy obejrzeć 
kolorową wystawę – mówiła Barbara 
Cichecka.

W czasie podróży można było zoba-
czyć m.in. postać Chrystusa Zmar-
twychwstałego – rzeźbę Kazimierza 
Pietraszko z Buczkowic oraz rzeźby 
Antoniego Toborowicza z Woli Liber-
towskiej przedstawiające ptaki, zające, 
baranki, rzeźbione jajka wielkanocne 
oraz barwne kwiaty. Tym, którzy nie 
zdążyli przejechać się niezwykłym 
tramwajem przypominamy, że nic stra-
conego – na rudzkich torach pojawi się 
on jeszcze w czwartek 28 marca.

Sandra Hajduk
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W MCK-u w Nowym Bytomiu od-
była się VI edycja Miejskiego Tele-
turnieju Interdyscyplinarnego dla 
Gimnazjów. Dziesięciu uczestników 
zmierzyło się z trudnymi zagadnie-
niami. Najlepsza okazała się Julia 
Skowronek z G nr 14, drugie miejsce 
zajął Tomasz Stachurski  z G nr 9, 
trzecie – Piotr Siwek z ZSO nr 3.

Jak nazywa się hiszpański artysta 
XX wieku, przedstawiciel surreali-
zmu w malarstwie? Uczestnik tego 
teleturnieju wiedział, że to Salvador 
Dali. Ale nie wszystkie odpowiedzi 
były tak oczywiste.

– Finaliści prezentowali wyrówna-
ny poziom, walka była zażarta – 
szczególnie w ostatnich minutach fi-
nału – podsumowuje Agata Kempa 
z Młodzieżowej Rady Miasta  
w Rudzie Śląskiej.

Interdyscyplinarny teleturniej był 
ostatnim etapem konkursu, wcze-
śniej odbył się test, w którym wzięło 
udział 30 uczniów z rudzkich gimna-
zjów. Konkurs sprawdził ich wiedzę 
w każdej dziedzinie – odnaleźli się 
w nim tylko ci z wszechstronną wie-
dzą.

Monika Herman-Sopniewska

Kultura x 4

Taniec, teatr, muzyka, plastyka – 
to cztery kategorie, w których młodzi 
rudzianie zmierzą się podczas XXIII 
Rudzkiego Festiwalu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej. To czas, gdy cało-
roczna praca artystów zostanie za-
prezentowana zniecierpliwionej pu-
bliczności. Impreza rozpoczyna się 
z rozmachem – już 3 kwietnia o go-
dzinie 10.00 na scenie MCK-u odbę-
dzie się przegląd taneczny – zespoły 
z 17 placówek zaprezentują swoje 
układy choreograficzne. Zwycięzcy 
mają możliwość udziału w kolejnym, 
wojewódzkim etapie. W ciągu dwóch 
dni, bo 4 i 5 kwietnia, w bielszowic-

kim Domu Kultury, młodzież rywali-
zować będzie w kategorii „Teatr”. 
Plastyce poświęcone zostały dwa 
konkursy: indywidualny i drużyno-
wy, mający na celu stworzenie pracy 
przestrzennej. Temat przewodni prac 
amatorów pędzla jest nie lada wy-
zwaniem. Plastycy będą musieli 
stworzyć dzieła o tematyce brzmią-
cej: „A w kosmosie…”. Natomiast 
muzyczna część festiwalu odbędzie 
się 10 kwietnia w Młodzieżowym 
Domu Kultury. W ten dzień zapre-
zentują się soliści, duety i zespoły. 
Startującym rudzianom życzymy po-
wodzenia! MS

Uczestnicy odpowiadają na pytania 
w MCK-u. Foto: MHS

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)

Śpimy krócej
Jedni będą pracować dłużej, drudzy się nie wyśpią. W nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu. 

Wskazówki zegarów przestawimy do przodu z godziny 2.00 na 3.00. Ma to na celu lepsze wykorzystanie 
światła słonecznego i zwiększenie naszej aktywności.

Przesłuchania taneczne ruszają 3 kwietnia.  Foto: MS



Bezpieczny Samochód, Bezpieczna Rodzina

WOKÓŁ NAS

W rękach Zawitkowskiego

Paweł Zawitkowski na spotkaniu z rodzi-
cami. Foto: MHS

W filii nr 18 MBP w Halembie go-
ścił Paweł Zawitkowski – fizjotera-
pueta Szkoły Terapii Neurorozwojo-
wej, konsultant w Klinice Neonato-
logii i Intensywnej Terapii Noworod-
ka w Instytucie Matki i Dziecka 
w Warszawie. Zawitkowski znany 
jest doskonale z porannych progra-
mów telewizyjnych, gdzie udziela 

porad, jak wspierać rozwój niemow-
ląt i małych dzieci poprzez codzien-
ną pielęgnację, opiekę i zabawę. 
Spotkanie w Halembie zorganizowa-
ne zostało przez Grupę Wsparcia Ro-
dziców Dzieci Urodzonych Przed-
wcześnie z pomocą Fundacji Wcze-
śniak Rodzice Rodzicom i Wydaw-
nictwa Marceli Szpak. – Zawitkowski 

to dla wielu matek guru. Znam matki 
wcześniaków, które korzystają z jego 
rad i są bardzo zadowolone z efektów, 
jakie one przynoszą – mówi Anna 
Błachno z Grupy Wsparcia Rodziców 
Dzieci Urodzonych Przedwcześnie.

Fizjoterapeuta mówił jak radzić 
sobie z tysiącem mitów, nieporozu-
mień i problemów związanych z roz-
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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!
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Trwa kampania społeczna „Bez-
pieczny Samochód, Bezpieczna Ro-
dzina”. Kierowcy mogą sprawdzać 
swoje samochody po zimie w sze-
ściu stacjach diagnostycznych na te-
renie Rudy Śląskiej, Chorzowa i By-
tomia. 

– Jest to kolejna edycja tej kam-
panii społecznej. W poprzednich la-
tach także braliśmy w niej udział. 
Możemy śmiało stwierdzić, że zain-
teresowanie tą akcją ze strony 
mieszkańców wzrasta. Coraz więcej 
jest kierowców zdających sobie 
sprawę z tego, że właściwy stan 

techniczny pojazdu zwiększa bezpie-
czeństwo nie tylko tych, którzy w nim 
przebywają, ale także innych użyt-
kowników dróg – tłumaczy Szcze-
pan Mańka z Okręgowej Stacji Kon-
troli Pojazdów OMEGA.

– Chociaż pojazdy poruszające 
się po naszych drogach są coraz 
nowsze, to po zimie często dochodzi 
w nich do drobnych usterek. Najczę-
ściej pojawiają się uszkodzone ele-
menty układu zawieszenia. Nie bra-
kuje także usterek związanych 
z oświetleniem pojazdu. Wilgoć i sól 
robią swoje. Ze swojej strony stara-

my się pomóc klientom w niektórych 
sprawach technicznych, takich jak 
odpowiednia ilość olejów i smarów. 
Radzimy także, jak odpowiednio 
przygotować samochód do nadcho-
dzącego okresu letniego – mówi 
Adam Wiśniewski, kierownik Stacji 
Kontroli Pojazdów znajdującej się 
przy salonie KANCLERZ.

Akcja potrwa do 12 kwietnia. Za-
proszenia można pobrać z naszego 
portalu www.wiadomoscirudzkie.pl.

Uwaga! Stacje diagnostyczne 
NIE BĘDĄ zatrzymywały dowo-
dów rejestracyjnych w przypadku 
wykrycia jakichś usterek. Nasza ak-
cja to nie obowiązkowe, coroczne 
przeglądy. Głównym celem akcji 

jest uświadomienie naszym miesz-
kańcom, jak ważny jest stan tech-
niczny naszych samochodów i jak 
ważną rolę odgrywa w zachowaniu 
bezpieczeństwa na drodze.

GDZIE BEZPŁATNIE  
SPRAWDZISZ 

SWÓJ SAMOCHÓD:
w Stacji Kontroli Pojazdów ALFA • 
– Bykowina, ul. Szpaków 51, tel. 
32 411-15-31
w Okręgowej Stacji Kontroli Po-• 
jazdów OMEGA – Godula, ul. 
Stara 1, tel. 32 725-58-88
w Stacji Kontroli Pojazdów – No-• 
wy Bytom, ul. Pokoju 13, tel. 32 
34-24-265

w Stacji Kontroli Pojazdów przy • 
Salonie KANCLERZ – Wirek, ul. 
Obrońców Westerplatte 26, tel. 32 
24-20-883
w Stacji Kontroli Pojazdów przy • 
Salonie TOYOTA – Bytom, ul. 
Strzelców Bytomskich 66d, tel. 32 
78-77-900
w Stacji Kontroli Pojazdów przy • 
Salonie TOYOTA – Chorzów, ul. 
Drogowa Trasa Średnicowa 55, 
tel. 32 34-97-900

wojem dzieci i profilaktyką zaburzeń 
rozwojowych.

– Pamiętajmy, że wcześniactwo to 
nie choroba. Ważne jest to, że to śro-
dowisko warunkuje jakość rozwoju. 
W wodzie na przykład dziecko prze-
staje bać się swojego ruchu – tłuma-
czył Paweł Zawitkowski. 

Monika Herman-Sopniewska
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Radosnych Świąt Wielkanocnych,
pokoju ducha, 
wiary w Zmartwychwstałego i bliźnich 
oraz wrażliwości 
na piękno tego świata.

Życzą
Ewa Błąkała-Zawronek
Beata Drzymała-Kubiniok
Witold Hanke
Anna Łukaszczyk
Krzysztof Rodzoch
z Klubu Radnych ,,Razem dla Rudy”

Zdrowych, radosnych 
Świąt Wielkiej Nocy
suto zastawionych stołów
oraz jak najmilszych 
spotkań w gronie 
przyjaciół i rodziny
życzą
właściciele
Domu Przyjęć 
,,Senator”
wraz z pracownikami

Wszystkim Mieszkańcom Rudy Śląskiej

z okazji Świąt Wielkanocnych,

w imieniu władz samorządowych Miasta Ruda Śląska,

życzymy serc otwartych na wiarę, nadzieję i miłość. 

Niech ten wyjątkowy czas upłynie 

Państwu w uroczystej, rodzinnej atmosferze, 

która pozwoli na głębokie przeżycie przesłania Wielkiej Nocy.

         Jarosław Wieszołek                 Grażyna Dziedzic

          Przewodniczący                                    Prezydent Miasta

      Rady Miasta Ruda Śląska                   Ruda Śląska 

              wraz z Radnymi

Życzenia zdrowych 
i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych,
pełnych miłości, radości 
i wzajemnego zrozumienia dla wszystkich
pracowników KWK „Pokój” oraz ich rodzin

składa Kierownictwo Kopalni
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Pogodnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności
życzy 
Firma Budowlana ,,Polczyk”

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja

życzy Krystynie Bryl z rodziną, Teresie i Grzegorzowi Opeldus, 
Pani Cecylii Gładysz z rodziną, Krystynie i Andrzejowi Opeldus, 

Pani Edycie Gawrilenko z rodziną, Pani Justynie Krawuckiej z rodziną, 
Pani Hannie Chodun z rodziną, Jakubowi Mańkowskiemu z rodziną 

oraz wszystkim znajomym 
- Dariusz Opeldus

Niych hazok sznupie skoko 
 a cisnie ze gyszynkami

Wielge kroszonki bronotniejom 
 a sie gryfnie miyniom

A we smiyryngus 
niych yno synki dziouszki lejom

Jako uonaczyli za starego piyrwy 
tako niych bydzie miyndzy nami

 

KOCHANI!
W tym czasie przepięknym, wiosennym

Radości, spokoju najserdeczniej życzymy

Bibianna i Tomasz Kupkowie
z WESOŁYM ZĄBKIEM

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim Czytelnikom życzymy
zdrowych, spokojnych i ciepłych 

Świąt  spędzonych 
w rodzinnym gronie 

oraz mokrego Dyngusa

życzy
Redakcja 

,,Wiadomości Rudzkich”

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
Wszystkim Mieszkańcom
zasobów Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz Czytelnikom „Wiadomości Rudzkich”

spokoju i radości,  
pogody ducha i miłości,
uśmiechu i obfitości
przy wielkanocnym stole.

życzy

Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Staropolskim obyczajem, 
dużo szynki życzymy 
z jajem, niech zające 
i barany pospełniają 
Wasze plany. 
Niech to będzie czas uroczy. 

Życzymy 
Wszystkim Naszym

Klientom 
Wielkiej Nocy 

Cukiernia Budny

Niech nadchodzące święta 
obfitują w radość, zdrowie, 

a wielkanocny stół 
wypełnią najsmaczniejsze wędliny

życzy
Zakład  Przetwórstwa Mięsnego

KUŚ



Blisko 40 tys. osób odwiedziło w ostatnim miesiącu rudzki park wodny! Do skorzystania z oferty Aquadromu zachęcają atrakcyjne promocje: poniedziałki dla seniorów, wtorki 
dla rudzian, środy dla par, czwartki dla studentów, piątki dla nastolatków, weekendy dla rodzin. Na każdego, kto odwiedzi rudzki park wodny, czeka wiele atrakcji – Bajtel Zatoka, 
rwąca rzeka Chebzie Pętla, czy też zjeżdżalnie Wirek i Ruda Śliska. 

Aquadrom tętni życiem!

16 Wiadomości Rudzkie 27.03.2013 www.wiadomoscirudzkie.pl

Rudzki infoRmatoR SamoRządoWy

Wiadomości Rudzkie 27.03.2013 17

Rudzki infoRmatoR SamoRządoWy Redakcja: uRząd miaSta Ruda śląSka, pl. jana paWła ii 6 Ruda śląSka-noWy Bytom

Wszystko wskazuje na to że, in-
tensywny początek to dopiero zapo-
wiedź tego, co ma dziać się w Aqu-
adromie. Jak zapewniają pracownicy 
parku wodnego, do końca roku 
obiekt ma tętnić życiem i pobijać 
kolejne rekordy frekwencyjne. – 
Mamy kilka ciekawych pomysłów, 
które będziemy chcieli zrealizować 
w tym roku. Przed nami m.in. ma-
jówka, juwenalia, Dzień Dziecka, no 
i oczywiście wakacje. W naszym 
obiekcie nie ma miejsca na nudę. 
Szczegółów jeszcze nie chcemy zdra-
dzać, ale gwarantuję, że Aquadrom 
będzie mocnym punktem na mapie 
Rudy Śląskiej i okolicznych miast. – 

zapewnia Agnieszka Piekorz z Aqu-
adromu.

Aktualnie do skorzystania z ofer-
ty parku wodnego zachęcają stałe 
promocje oferowane w ramach dni 
dedykowanych różnym grupom. 
Jeszcze do najbliższego piątku 
uczniowie rudzkich szkół i przed-
szkoli mogą też skorzystać ze spe-
cjalnej promocji parku wodnego, 
którą przygotowano w ramach orga-
nizowanych tam Dni Wody. Dla ich 
uczestników przewidziane zostały 
liczne konkursy z nagrodami oraz 
inne atrakcje. – Prócz specjalnych 
biletów zarówno dla grup zorgani-

zowanych jak i dla klientów indywi-
dualnych przygotowano specjalne 
konkursy z nagrodami – informuje 
Arkadiusz Kudela z Aquadromu. – 
Mocnym akcentem kończącym Dni 
Wody, będzie „Wielkie lanie” w śmi-
gus-dyngus – dodaje. Jak zapewnia-
ją organizatorzy, nikt w tym dniu 
w Aquadromie nie będzie suchy. 

Rudzki Aquadrom jest czwartym, 
a jednocześnie największym par-
kiem wodnym w regionie. – Zrobi-
my wszystko, by był również najbar-
dziej dochodowym – deklaruje 
prezydent Grażyna Dziedzic. Spo-
śród trzech stref największą jest ta 
poświęcona rekreacji. To miejsce 

dedykowane jest przede wszystkim 
najmłodszym i nieco starszym. 
Znajdują się w niej spektakularne 
zjeżdżalnie, baseny z niecodzienny-
mi atrakcjami oraz baseny dla osób 
szukających relaksu. To w tej strefie 
jest basen ze sztuczną falą i tzw. mo-
krym bąblem.

Druga strefa – Strefa Sportu – 
przeznaczona jest dla osób chcących 
wyłącznie popływać. Do ich dyspo-
zycji jest 25-metrowy basen sporto-
wy oraz basen z ruchomym dnem. 
Elementem wyróżniającym tę strefę 
od pozostałych jest również, na Ślą-
sku niespotykana, specjalna tuba dla 

płetwonurków. – Trzecia ze stref, 
Saunarium, to miejsce przeznaczone 
dla osób pełnoletnich, ceniących so-
bie kameralność, ciszę i zdrowy tryb 
życia – podkreśla Ryszard Karoń, 
wiceprezes Aquadromu.

Saunarium to strefa osnuta mgieł-
ką tajemnych rytuałów. – Wśród 
wielu mieszkańców Rudy Śląskiej 
powtarzana jest informacja 
o wszechogarniającej strefie nago-
ści, która dla wielu staje się barierą 
nie do przejścia – komentuje Kude-
la. – Tymczasem prawda jest znacz-
nie bardziej prozaiczna – strefa na-
gości wcale nie oznacza obowiązku 
poruszania się nago – dodaje. 

W rzeczywistości klienci poruszają 
się owinięci ręcznikiem lub prze-
ścieradłem, które obok klapek sta-
nowią obowiązkowe wyposażenie 
saunowicza. 

Największą atrakcją, która zadzi-
wia zwłaszcza nowicjuszy, są prze-
prowadzane rytuały saunowe. – To 
wciąż mało popularne w Polsce nie-
mieckie Aufgussy, zwane także na-
parzaniami, które wykonują profe-
sjonalni saunamajstrzy. Są to 
trwające kilkanaście minut, odprę-
żające aromatyzowane seanse, pod-
czas których każdy z saunamajstrów 
wykonuje odpowiednie ruchy ręcz-

– Pani prezydent, rudzki Aqu-
adrom działa już ponad trzy miesią-
ce, czy możemy już pokusić się o oce-
nę tego pierwszego kwartału?

– No cóż, uczciwie trzeba przyznać, 
że to nie były łatwe dla naszego parku 
wodnego miesiące. Liczba osób odwie-
dzających go wciąż jest zbyt niska, by 
można spokojnie patrzeć w przyszłość. 
Choć między Świętami Bożego Naro-
dzenia i Nowym Rokiem oraz w okre-
sie ferii zimowych trzeba było długo 
stać w kolejce, żeby wejść do środka, to 
w pozostałe dni już tak nie było.

Ale też chyba nikt nie oczekiwał, że 
od razu rudzki kompleks będzie na sie-
bie zarabiał. Musimy szukać rozwią-
zań, które spowodują, że do parku bę-
dzie przyjeżdżać jeszcze więcej osób. 
Organizowane od zeszłego piątku Dni 
Wody, to właśnie jeden z takich pomy-
słów.

– Czyli sytuacja finansowa parku 
nie jest najlepsza?

– W chwili obecnej niestety nie. 
Aquadrom nie zarabia tyle, by mieć 
środki na bieżące wydatki i spłatę wy-
sokich rat kredytu. Przypomnę, że mie-
sięcznie wynoszą one około 1 mln zło-
tych. Chcąc nie chcąc musieliśmy 
uruchomić poręczenie i spłacić pierw-
sze raty ze środków budżetowych. 
Przypomnę, że na ten cel zarezerwowa-
liśmy w tegorocznym budżecie 13 mln 
złotych.

nikiem, należycie rozprowadzając 
gorące podmuchy po saunie – opi-
suje Marceli Zawadzki, zarządzają-
cy Saunarium Aquadromu. Co wię-
cej, w rudzkim Aquadromie pracują 
jedni z najlepszych saunamajstrów 
w kraju. Podczas międzynarodo-
wych mistrzostw saunamajstrów, 
które w lutym odbyły się w Cze-
chach, Polacy z Aquadromu zajęli 4. 
i 5. miejsce.

– Mamy w zasadzie kilkanaście 
ciekawych rytuałów saunowych 
i cały czas pracujemy nad ich wzbo-
gacaniem. Oczywiście nie każdy 
z nich jest tak zaawansowany jak te 
na mistrzostwach. Do tamtych chłop-

cy przygotowywali się tygodniami, 
dzięki czemu polscy zawodnicy od-
nieśli jak na razie jeden z najwięk-
szych sukcesów w tej dziedzinie. My-
ślę jednak, że na co dzień  każdy 
znajdzie rytuał dla siebie. Mamy bo-
wiem seanse z aromatem czekolado-
wym, inhalacyjnym mentolem czy 
solnym peelingiem cynamonowym – 
mówi Marceli Zawadzki. 

Docelowo Aquadrom w Rudzie 
Śląskiej będzie mieć jeszcze jedną 
strefę dla swoich gości. Mają się 
w niej znaleźć korty do gry w squ-
asha, siłownia, sale do fitnessu oraz 
do zajęć tanecznych. Ta część rudz-
kiego Aquadromu zostanie otwarta 

w terminie późniejszym. Zarząd 
spółki deklaruje, że czyni starania, 
by jak najszybciej tę strefę również 
udostępnić. 

Niewątpliwym atutem obiektu 
jest jego położenie. Najbliżej do 
Aquadromu mają mieszkańcy Ha-
lemby, dzielnicy Rudy Śląskiej. Jed-
nak mieszkańcy aglomeracji też 
mają blisko. Jadąc autostradą A-4 
gliwiczanie i katowiczanie dojadą 
do parku w ciągu 15 minut. Z kolei 
osoby jadące z Sosnowca, Zabrza 
i Chorzowa są w stanie dotrzeć do 
Aquadromu w ciągu 20 minut.

Budowa Aquadromu kosztowała 
119 mln złotych. Obiekt w całości 

Może gdybyśmy mieli już urucho-
mioną Strefę Suchą, przychody Aqu-
adromu byłyby wyższe, ale niestety 
radni PO, PiS i RAŚ na listopadowej 
sesji nie zgodzili się na zaciągnięcie 
przez spółkę Park Wodny kredytu na 
ten cel. Przypomnę, że chcieliśmy po-
życzyć około 7 mln zł. W porównaniu 
do całych kosztów budowy parku – 119 
mln złotych, również pochodzących  
z kredytu, to niewielka kwota. 

Wielka szkoda. Do dziś nie mogę 
zrozumieć tej decyzji. Strefa Sucha na 
pewno przyczyniłaby się do wzrostu 
przychodów Aquadromu, a co za tym 
idzie, poprawiłaby sytuację finansową 
spółki. Zwłaszcza, że  w Rudzie Ślą-
skiej wciąż brakuje siłowni, czy też bo-
isk do gry w squasha. 

– Dla Pani przeciwników to jest 
kolejny dowód na to, że nie radzi so-
bie Pani z kluczowymi inwestycjami 
w mieście.

– Znam te zarzuty. Chciałoby się 
rzec „kowal zawinił, cygana powiesili”. 
O co chodzi? Otóż chciałam przypo-
mnieć, że należałam do sporej grupy 
osób, które twierdziły, że Rudy Śląskiej 
nie stać na tak kosztowną inwestycję. 
Przewidywałam, że miasto będzie mu-
siało spłacać  zaciągnięty na nią kredyt. 
To z myślą o budowanym właśnie par-
ku wodnym mówiłam w kampanii wy-
borczej, że jestem przeciwko zbędnym 
w mieście inwestycjom. Teraz próbuje 

się mnie obarczyć odpowiedzialnością 
za coś, przed czym ostrzegałam. Toż to 
paranoja!

– To dlaczego po wygranych wybo-
rach nie przerwała Pani budowy 
Aquadromu?

– Chciałam to zrobić, ale niestety 
było już za późno. Wtedy jeszcze 
w miejscu dzisiejszego Aquadromu 
była zaledwie wielka dziura, ale po 
sprawdzeniu dokumentów dowiedzieli-
śmy się, że na tę inwestycję realizowa-
ną od 2006 roku wydano już 23 mln 
złotych. Potem okazało się, że za ze-
rwanie kontraktu miasto musiałoby wy-
płacić wykonawcom około 20 mln zło-
tych, a za doprowadzenie placu budowy 
do stanu pierwotnego, kolejne 6 mln. 
W sumie przerwanie budowy parku 
wodnego „kosztowałoby” Rudę Śląską 
około 50 mln złotych. Na takie marno-
trawstwo środków publicznych nie mo-
głam się zgodzić.

– A dlaczego tak długo trwała bu-
dowa Aquadromu? Początkowo miał 
być oddany do użytku w czerwcu, po-
tem w lipcu, a ostatecznie został 
otwarty dopiero w grudniu.

– Początkowo termin zakończenia 
budowy Aquadromu był planowany na 
połowę roku 2012. Jednak z powodu 
powszechnie znanych kłopotów finan-
sowych głównego wykonawcy – Poli-
mex – Mostostal, Aquadrom został 
oddany do użytku w grudniu 2012 

roku, czyli tak naprawdę zaledwie po 
dwóch latach od rozpoczęcia budowy. 
Można było oczywiście zerwać kon-
takt z Polimex – Mostostal, ale wtedy 
Aquadrom zostałby otwarty jeszcze 
później. Musielibyśmy wtedy najpierw 
dokonać inwentaryzacji wykonanych 
robót, a później ogłosić nowy przetarg 
na dokończenie inwestycji. Uznałam 
wówczas, że najważniejsze jest szyb-
kie zakończenie budowy Aquadromu, 
zwłaszcza, że już spłacaliśmy kredyt 
zaciągnięty na ten cel.  Przypomnę 
również, że poprzedni zarząd wielo-
krotnie wprowadzał mnie w błąd, mó-
wiąc o terminie otwarcia obiektu. Nikt 
już chyba dziś nie pamięta, że nie było 
dokumentacji na Strefę Suchą, a chyba 
rozpoczynając taką inwestycję powin-
no się dokładnie wszystko przemyśleć 
i zaplanować. 

– Czy Aquadrom ma w ogóle ja-
kąkolwiek  szansę wyjść na pro-
stą?

– Jestem przekonana, że tak. Ale naj-
ważniejszy jest teraz spokój, konse-
kwentne działanie i pomysły na przy-
ciągnięcie klientów. Musimy mieć 
świadomość, że tak, jak nie od razu 
Rzym zbudowano, tak nie od razu Aqu-
adrom będzie się w stanie utrzymać. 
Ale zapewniam, że zrobimy wszystko, 
by ten obiekt dobrze służył mieszkań-
com i miastu.

Rozm: UM

został wybudowany z pieniędzy po-
chodzących z kredytu, który porę-
czył rudzki samorząd. Zakończenie 
spłaty kredytu ma nastąpić w 2035 
roku. To dlatego nowe władze Rudy 
Śląskiej od początku kładły nacisk 
na jeszcze większe uatrakcyjnienie 
oferty budowanego parku wodnego. 
– Od tego ile osób odwiedzi Aqu-
adrom zależy to, czy miasto będzie 
musiało spłacać kredyt – zwraca 
uwagę Grażyna Dziedzic. – Dlatego 
Aquadrom długo jeszcze będzie dla 
mnie przysłowiowym oczkiem w gło-
wie – dodaje prezydent Rudy Ślą-
skiej. 

KP

,,Będzie strefa sucha” 
Rozmowa z prezydent Grażyną Dziedzic o Aquadromie

W lutym br. Aquadrom odwiedziło blisko 40 tys. osób.

Z okazji Dni Wody przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych.

Na spragnionych emocji czekają spektaku-
larne zjeżdżalnie. Budowa Aquadromu kosztowała 119 mln zł. 

15 minut zajmuje dojazd do Aquadromu z Katowic i Gliwic.

W rudzkim parku wodnym nie ma miejsca na nudę. 

Strefa saun cieszy się coraz większą popularnością. Aquadrom kusi promocjami. Dedykowane dni tematyczne to jedna z nich.



U W A G A!
Ważna informacja dla klientów indywidualnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w Rudzie Śląskiej (PUK).

Niniejsza informacja dotyczy mieszkańców Rudy Śląskiej jako klientów indywidualnych PUK w zakre-
sie nieruchomości zamieszkałych i ma na celu zwolnienie z obowiązku wypowiadania umów na odbiór 
odpadów stałych w związku z wejściem w życie nowego systemu odbierania odpadów komunalnych. 

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia nowych zasad gospodarki odpadami infor-
mujemy, że nasi dotychczasowi klienci, mieszkańcy Rudy Śląskiej, nie muszą wypowiadać umów 
zawartych z naszą spółką. 

Od 1 lipca br. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów będą świadczone przez gminę za po-
średnictwem wybranego w przetargu przedsiębiorstwa. Od tego momentu „stare umowy” z PUK nie 
będą dalej realizowane, w związku z czym staną się bezprzedmiotowe i ulegną rozwiązaniu, o ile 
poszczególni mieszkańcy nie wyrażą odrębnej woli.

Zatem od 1 lipca br. nie będziemy obciążać naszych klientów, którzy nie wypowiedzieli nam umów 
(właścicieli nieruchomości zamieszkałych w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach) żadnymi opłatami. Nie będziemy również na podstawie tych umów świadczyć usług od-
bierania odpadów. 

Z poważaniem
Zarząd PUK
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Mimo, iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monito-
ring dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca się wszyst-
kich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów 
powstałe na drodze zagrożenia, takie jak: wyciek oleju i in-
nych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsy-
panej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego 
betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Przedsię-
biorstwie Usług Komunalnych pod numerem tel. 32 248-10-
81, 32 248-20-32 wew. 239 lub 247, w Straży Miejskiej pod 
numerem tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym numerem 986, 
a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. 
ul. gen J. Hallera 61, Centrum Zarządzania Kryzysowego 
(CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 
248-63-58, 603-880-887 dla osób słabosłyszących, z wadami 
wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605, 32 
244-49-00 do 10 wew. 7605.

PRzedSiębioRStWo USłUg 
KomUNalNych SP. z o.o.

W RUdzie ŚląSKiej
PRoWadzi Na zleceNie miaSta

całodoboWe PogotoWie iNteRWeNcyjNe  
WRaz z USUWaNiem 

SKUtKÓW NiePRzeWidziaNych zdaRzeŃ  
zagRaŻających bezPieczeŃStWU 

RUchU dRogoWego  
i PieSzego W PaSie dRogoWym

Ciepłych, pełnych radości 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła, 
radosnych spotkań 
przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka

życzy
Zarząd 

i Pracownicy
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KĄCIK MALUCHA

Poziomo: 1 – skrzydło wiatraka, 5 
– bursztyn, 8 – ewolucja narciarska, 9 
– ojczyzna Odyseusza, 11 – samica 
wilka, 12 – sekret, 15 – gagatek, 17 – 
zły lub dobry okres życia, 20 – przy-
rząd pomiaru czasu, 21 – lary, w mito-
logii rzymskiej bóstwa opiekuńcze, 24 

– myszoryjek, 25 – dba o środowisko, 
28 – drab, 29 – surdut, 32 – włókno 
poliestrowe, 33 – grupa wysp koralo-
wych na Oceanie Spokojnym, 36 – 
ozdoba dzioba starożytnego okrętu, 
39 – ryzykowna wyprawa, 42 – rodo-
we nazwisko królowej Bony, 43 – 
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Baran – Bądź cierpliwy i nie de-
nerwuj się na otaczających Cię lu-
dzi. Zamiast stresować się przygo-
towaniami do świąt, postaw na luz 
a z wszystkim zdążysz.

Byk – Mimo zamieszania w dni 
przedświąteczne, Wielkanoc sprzy-
jać Ci będzie odpoczynkiem i dobrą 
zabawą. Święta wprawią Cię w do-
skonały nastrój, który nie tylko od-
czuje Twoja rodzina, ale i ktoś 
ważny dla Ciebie.

Bliźnięta – Postaraj się dużo od-
poczywać i dobrze wysypiaj się, 
dzięki temu unikniesz przedświą-
tecznego zdenerwowania i kłótni. 
Bądź również wyrozumiały dla cu-
dzych poglądów.

Rak – Czas świąteczny będzie 
dla Ciebie bardzo udany. Nie śpiesz 
się z wszystkim i nie stresuj się 
przygotowaniami, wszystko ułoży 
się po Twojej myśli.

Lew – Święta spędzisz w znako-
mitym nastroju i humorze, który 
będzie dopisywał Ci również po 
świętach. Odżyjesz, nabierzesz 
energii i pełen optymizmu wrócisz 
do pracy.

Panna – Droga Panno, w tym 
czasie będziesz pracowita i wy-
trwała. Nic i nikt Cię nie zaskoczy. 
Dzięki Twojemu podejściu w świę-
ta wzbudzisz zachwyt innych.

Waga – Nie wdawaj się w kłót-
nie o drobiazgi z krewnymi, którzy 
mogą Cię podburzać. Nie odkładaj 
zakupów i porządków na później, 
możesz nie zdążyć ze wszystkim.
Skorpion – Ktoś bliski może zain-
spirować Cię do nowych idei, które 
przez święta postanowisz dokładnie 
rozważyć. Może właśnie nadszedł 
odpowiedni czas na zmiany.

Strzelec – Zajmiesz się wszyst-
kim szybko i dokładnie, dzięki cze-
mu znajdziesz czas na flirty i zaba-
wę. Będziesz się podobać, więc 
przy okazji świątecznych zakupów 
bywaj częściej na mieście.

Koziorożec – Święta to najlep-
szy czas by zakończyć konflikty, 
może warto to wykorzystać. Masz 
dobrą passę w każdej dziedzinie ży-
cia, idź na przód i pokaż innym na 
co Cię stać.

Wodnik – Będziesz teraz pełen 
optymizmu i nie będziesz narzekał 
na brak towarzystwa. Odwiedzą 
Cię krewni, a znajomi zaproponują 
ciekawy wypad.

Ryby – Bez wyrzutów sumienia 
pozwól sobie na odpoczynek. Świę-
ta to wspaniały czas by troszkę po-
leniuchować i nabrać sił. Pozwól 
sobie na relaks.

13
kłamca, 45 – zwierzę leśne, 46 – gro-
dza, 47 – do motania przędzy. 

Pionowo: 1 – poczet, 2 – gatunek 
wierzby, 3 – gatunek papugi, 4 – wy-
pływa z wulkanu, 5 – nie sen, 6 – sy-
beryjskie ognisko, 7 – miejsce za-
mieszkania, 10 – ptak drapieżny, 13 – 
gatunek bekasa, 14 – ptak z rodz. ku-
raków, 16 – budowniczy arki, 17 – 
stolica Czech, 18 – samoobrona bez 
broni, 21 – strop, 22 – Alfred, szwedz-
ki chemik, 23 – w mitologii greckiej 
zabił Minotaura, 26 – lewy dopływ 
Odry, 27 – dwukołowa taczka, 30 – 
wiano, 31 – himalajska koza, 34 – 
mieszkaniec Celebesu, 35 – tlenowiec, 
37 – frakcja, 38 – ludowy poeta mu-
zułmański, 40 – niejedna w banku, 41 
– gwarowo ziemniaki, 44 – głos ko-
biecy.

Hasło krzyżówki nr 10 brzmiało: 
Jakie towarzystwo, takie obyczaje. 
Nagrodę otrzymuje Krystyna Feliks 
z Rudy Śl. Po odbiór nagrody – kupo-
nu o wartości 50 złotych, który jest do 
zrealizowania w Firmie Handlowej 
„Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 38-
40) zapraszamy do redakcji „WR” od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
15.30. Nagrodę z tej krzyżówki otrzy-
ma jedna osoba spośród tych, które 
nadeślą na adres redakcji (41-709 Ru-
da Śląska, ul. Niedurnego 36) za-
mieszczony poniżej kupon oraz hasło, 
które jest rozwiązaniem krzyżówki. 
Na rozwiązania czekamy do dwóch 
tygodni od daty zamieszczenia kon-
kursu. 
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Salon Wróżb 
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska 
( Halemba)
Wróżka 
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

TELEFONY 
ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe•  
999, 32 248-79-04 

Straż pożarna  • 
998, 32 244-70-60 

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

Pogotowie gazowe • 992, 
32 244-36-05 

Pogotowie ciepłownicze • 
993, 32 344-78-00 

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

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

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

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

Pogotowie  • 
energetyczne 991 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta  • 
32 248-62-81 do 89 

Urząd Skarbowy  • 
32 342-04-00 

Powiatowy Urząd Pracy •  
32 771-59-00 

Miejski Ośrodek Pomocy • 
Społecznej  
32 344-03-23 

Prokuratura Rejonowa •  
32 788-15-20 – 21

Szpital Miejski w Rudzie • 
Śląskiej Sp. z o.o. 
tel 32 344-07-24

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. 
Anna Piątek (prezes)

Redakcja: 
Anna Piątek (redaktor naczelna), 
Monika Herman-Sopniewska, 

(sekretarz redakcji) 
Krzysztof Zioło (redaktor techniczny)

Dziennikarze: Sandra Hajduk, 
Magdalena Szewczyk, Robert Połzoń 

Redakcja: 
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, 

tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, 

reklamy i marketingu: 
Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227, 
Mirela Twardoch, tel. 502-306-007
Hanna Matysek, tel. 512-799-211 
Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, 
czynny w godz. pn.-pt. 8.00-16.00. 
reklama@wiadomoscirudzkie.pl. 
Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl, 
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Redakcja nie zwraca materiałów 
niezamówionych i zastrzega sobie prawo 

zmian redakcyjnych 
w publikowanych tekstach.  

Redakcja nie odpowiada za treść  
ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy  

ogłoszeń mogących godzić  
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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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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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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 

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

1. ul. Grodzka 6b/40     Halemba   3.500,00 zł
50,00 8,10  1,93 70.000,00 III	piętro,	2	pok.	+	kuch,	łaz.
	 	 	 	 z	wc,	c.o.,	działka	nr	2551/68	
	 	 	 	 o	pow.	2120	m2,
	 	 	 	 KW	nr	GL1S/00012314/9

2. ul. Pokoju 2/2     Nowy Bytom 3.300,00 zł
	48,27	 0,95		 	2,84		 	65.000,00 parter,	1	pok.	+	kuch.,	łaz.
	 	 	 	 z	wc,	działka	nr	3563/187
	 	 	 	 o	pow.	921	m2, 
    KW	nr	GL1S/00019077/4

3. ul. Kolista 2a/8   Nowy Bytom  3.000,00 zł
	40,30		 6,30	 	4,47	 	 60.000,00 II piętro,	2	pok.	+	kuch.,	łaz.,	
	 	 	 	 działka	nr	3115/218	
	 	 	 	 o	pow.	935	m2, 
    KW	nr	GL1S/00017815/6

4. ul. Fryderyka Joliot-Curie 2d/5  Wirek    3.100,00 zł
	37,20		 4,50		 	1,08		  60.000,00 I	piętro,	1	pok.	+	kuch.,	łaz.,	
	 	 	 	 c.o.,	działka	nr	1928/34	
	 	 	 	 o	pow.	4766	m2, 
    KW	nr	GL1S/00009798/1	

5. ul. Stefana Żeromskiego 8a/5   Ruda    2.800,00 zł
	35,90	 6,00	 	4,31		 	55.000,00 I	piętro,	1	pok.	+	kuch.,	łaz.,	
	 	 	 	 piec,	działka	nr	1254/43	
	 	 	 	 o	pow.	1017	m2, 
    KW	nr	GL1S/00015091/0
 
6. ul. Ludwika Solskiego 13/2    Godula   2.000,00 zł
	27,74		 3,13	 	1,84		 	40.000,00 parter,	1	pok.	+	kuch.,	łaz.,	
	 	 	 	 c.o.,	działka	nr	857/84	
	 	 	 	 o	pow.	1836	m2, 
    KW	nr	GL1S/00011987/0 
 
Działy	III	i	IV	ww.	ksiąg	wieczystych	są	wolne	od	wpisów.	
Nieruchomości	jw.	wolne	są	od	długów	oraz	nie	ma	przeszkód	prawnych	do	rozporzą-

dzania	nimi.
Termin	złożenia	wniosków	przez	osoby	wymienione	w art.34	ust.1	pkt.1	i pkt.2	ustawy	

z dnia	21.08.1997	r.	o gospodarce	nieruchomościami	upłynął	w dniu	10.12.2012	r.	–	dla	
lokali	poz.	2,	3,	6,	w dniu	13.12.2012	r.–	dla	lokali	poz.	1,	4,	5.	

 Przetarg odbędzie się w dniu 30.04.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy	przetargu	zobowiązani	są	do	wpłacenia	
wadium w	pieniądzu	w	podanych	wyżej	wysokościach	w	terminie	do dnia 24.04.2013 r. 
przelewem	na	konto	nr	71	1050	1214	1000	0010	0109	0628	ING	Bank	Śląski	Katowice	
O/Ruda	Śląska,	Urząd	Miasta	Ruda	Śląska,	z	dopiskiem	„wadium	–	 lokal	ul.................”.	
W	przypadku	przystąpienia	do	przetargu	na	zakup	więcej	niż	jednego	lokalu	należy	wpłacić	
oddzielne	wadium	na	każdy	z	lokali.	
Osoby	przystępujące	do	przetargu	są	zobowiązane:	zapoznać	się	z	pełną	treścią	ogłosze-

nia	o	przetargu,	zapoznać	się	w	siedzibie	Miejskiego	Przedsiębiorstwa	Gospodarki	Miesz-
kaniowej	Sp.	 z	 o.o.	w	Rudzie	Śląskiej-Wirku	przy	ul.	 1	Maja	218	 (Dział	Ekonomiczny,	
I	 piętro,	 pokój	 15,	 tel.	 32-242-01-33	wew.	 112,	 125)	 z	 planowanymi	 remontami	na	nie-
ruchomościach	jw.	oraz	z	uchwałami	Zebrań	Właścicieli	Wspólnot	Mieszkaniowych	tych	
nieruchomości,	w	których	realizacji	będą	uczestniczyć.	

 W	przetargu	mogą	brać	udział	 osoby, które:	 zapoznały	 się	 z	 pełną	 treścią	ogłoszenia	
o	przetargu	zamieszczoną	w	 internecie:	www.rudaslaska.bip.info.pl	 i	na	 tablicy	ogłoszeń	
w	 budynku	 Urzędu	 Miasta	 (obok	 pokoju	 217),	 wpłaciły	 wadium	 w	 podanym	 terminie	
i	 przedłożyły	 Komisji	 Przetargowej	 przed	 otwarciem	 przetargu	 wymagane	 dokumenty	
i	oświadczenia.	
Wadium	zalicza	się	wygrywającemu	przetarg	na	poczet	ceny	nabycia,	pozostałym	uczest-

nikom	–	 zwraca	 po	 przetargu.	Zawarcie	 aktu	 notarialnego	nastąpi	w	 terminie	 do	 30	 dni	
od	 dnia	 przetargu.	 Jeżeli	 osoba	 ustalona	 jako	 nabywca	 nieruchomości	 nie	 przystąpi	 bez	
usprawiedliwienia	do	zawarcia	umowy	notarialnej,	 tj.	nie	stawi	się	w	miejscu	 i	w	termi-
nie	podanych	w	zawiadomieniu	lub	nie	dokona	wpłaty	ceny	nieruchomości	pomniejszonej	
o	wpłacone	wadium,	organizator	przetargu	może	odstąpić	od	zawarcia	umowy,	a	wpłacone	
wadium	nie	podlega	zwrotowi.	
Wylicytowana	cena	nieruchomości	jest	płatna	przed	zawarciem	umowy	notarialnej.	
Nabywający	ponosi	wszelkie	opłaty	i	podatki	związane	ze	spisaniem	umowy.	
Zastrzega	się	prawo	odwołania	przetargu	z	uzasadnionej	przyczyny.
Informacji	na	temat	przetargu	udziela	Wydział	Gospodarki	Nieruchomościami,	pok.	222,	

tel.	(32)	244-90-56.

Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 8.04.2013 r. – lokalu poz. 1

– w dniu 9.04.2013 r. – lokali poz. 2, 3
– w dniu 10.04.2013 r. – lokalu poz. 4
– w dniu 11.04.2013 r. – lokalu poz. 5
– w dniu 12.04.2013 r. – lokalu poz.6
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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 

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

1. ul. 1 Maja 318/53    Wirek     2.800,00 zł
42,64		 1,88	 	1,68	 55.000,00 X piętro,	2	pok.	+	kuch.,	łaz.,
	 	 	 	 c.o.,	działki	1589/69,	1591/68,
	 	 	 	 2138/68,	2143/69	
	 	 	 	 o	łącz.	pow.	940	m2, 
	 	 	 	 KW	nr	GL1S/00005672/4,	
	 	 	 	 GL1S/00016917/4

2. ul. Międzyblokowa 20a/31    Halemba   2.900,00 zł
	37,85		 4,65	 	0,93	 	55.000,00 II	piętro,	2	pok.	+	kuch.,	łaz.,	
	 	 	 	 c.o.,	działka	nr	1231/3
	 	 	 	 o	pow.	4805	m2, 
	 	 	 	 KW	nr	GL1S/0006747/8

3. ul. Olszynowa 3a/11     Halemba    3.000,00	zł
	37,50		 6,00		 	2,28		 55.000,00 III	piętro,	2	pok.	+	kuch.,	łaz.,	
	 	 	 	 c.o.,	 działka	nr	1335/15	
	 	 	 	 o	pow.	2967	m2, 
     KW	nr	GL1S/00013018/1
 
4. ul. Kędzierzyńska 18/5     Ruda    2.500,00 zł
	37,60		 12,50		 	9,91		 	50.000,00 I	piętro,	1	pok.	+	kuch.,	łaz.,
	 	 	 	 piec,	działka	nr	1321/43	
	 	 	 	 o	pow.	775	m2, 
    KW	nr	GL1S/00012951/6

5. ul. Czarnoleśna 13/12    Nowy Bytom    1.500,00 zł
	38,09		 5,07	 	7,83	 	30.000,00 II	piętro,	1	pok.	+	kuch.,	piec,	
	 	 	 	 działki	nr	3396/103
	 	 	 	 i	3397/103	
	 	 	 	 o	łącznej	pow.	823	m2,	KW	nr	
	 	 	 	 	GL1S/00007857/9

Działy	IV	ww.	ksiąg	wieczystych	są	wolne	od	wpisów.	
W	dziale	 III	KW	nr	GL1S/00007857/9	wpisane	 jest	 również	prawo	drogi	na	 rzecz	każ-

doczesnych	właścicieli	nieruchomości	Czarny	Las	wykaz	98,	100,	101,	102,	103.	Działy	III	
pozostałych	ksiąg	są	wolne	od	wpisów.
Nieruchomości	jw.	wolne	są	od	długów	oraz	nie	ma	przeszkód	prawnych	do	rozporządza-

nia	nimi.
Termin	złożenia	wniosków	przez	osoby	wymienione	w art.34	ust.1	pkt.1	 i pkt.2	ustawy	

z dnia	21.08.1997	r.	o gospodarce	nieruchomościami	upłynął	w dniu	13.12.2012	r.	
 Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta 

Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy	przetargu	zobowiązani	są	do	wpłacenia	wa-
dium w	pieniądzu	w	podanych	wyżej	wysokościach	w	terminie	do dnia 23.04.2013 r.	prze-
lewem	na	konto	nr		71	1050	1214	1000	0010	0109	0628	ING	Bank	Śląski	Katowice	O/Ruda	
Śląska,	Urząd	Miasta	Ruda	Śląska,	z	dopiskiem	„wadium	–	lokal	ul.................”.	W	przypadku	
przystąpienia	do	przetargu	na	zakup	więcej	niż	jednego	lokalu	należy	wpłacić	oddzielne	wa-
dium	na	każdy	z	lokali.	
	Osoby	przystępujące	do	przetargu	są	zobowiązane:	zapoznać	się	z	pełną	treścią	ogłoszenia	

o	przetargu,	zapoznać	się	w	siedzibie	Miejskiego	Przedsiębiorstwa	Gospodarki	Mieszkanio-
wej	Sp.	z	o.o.	w	Rudzie	Śląskiej-Wirku	przy	ul.	1	Maja	218	(Dział	Ekonomiczny,	I	piętro,	
pokój15,	tel.	32-242-01-33	wew.	112,	125)	z	planowanymi	remontami	na	nieruchomościach	
jw.	 oraz	 z	 uchwałami	 Zebrań	Właścicieli	Wspólnot	Mieszkaniowych	 tych	 nieruchomości,	
w	których	realizacji	będą	uczestniczyć,	ze	stanem	technicznym	lokalu	(w	trakcie	oględzin).	

 W	przetargu	mogą	brać	udział	osoby, które:	zapoznały	się	z	pełną	treścią	ogłoszenia	o	prze-
targu	zamieszczoną	w	Internecie:	www.rudaslaska.bip.info.pl	i	na	tablicy	ogłoszeń	w	budyn-
ku	Urzędu	Miasta	(obok	pokoju	217),	wpłaciły	wadium	w	podanym	terminie	i	przedłożyły	
Komisji	Przetargowej	przed	otwarciem	przetargu	wymagane	dokumenty	i	oświadczenia.	
Wadium	zalicza	się	wygrywającemu	przetarg	na	poczet	ceny	nabycia,	pozostałym	uczest-

nikom	–	zwraca	po	przetargu.	Zawarcie	aktu	notarialnego	nastąpi	w	terminie	do	30	dni	od	
dnia	przetargu.	Jeżeli	osoba	ustalona	jako	nabywca	nieruchomości	nie	przystąpi	bez	uspra-
wiedliwienia	do	zawarcia	umowy	notarialnej,	tj.	nie	stawi	się	w	miejscu	i	w	terminie	poda-
nych	w	zawiadomieniu	lub	nie	dokona	wpłaty	ceny	nieruchomości	pomniejszonej	o	wpłacone	
wadium,	organizator	przetargu	może	odstąpić	od	zawarcia	umowy,	a	wpłacone	wadium	nie	
podlega	zwrotowi.	
Wylicytowana	cena	nieruchomości	(w	przypadku	poz.	1,	2,	5	cena	lokalu	i	I	opłaty	z	tytułu	

użytkowania	wieczystego	z	VAT)	jest	płatna	przed	zawarciem	umowy	notarialnej.	
Nabywający	ponosi	wszelkie	opłaty	i	podatki	związane	ze	spisaniem	umowy.	
Zastrzega	się	prawo	odwołania	przetargu	z	uzasadnionej	przyczyny.
Informacji	na	temat	przetargu	udziela	Wydział	Gospodarki	Nieruchomościami,	pokój	222,	

tel.	(32)	244-90-56.

Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 15.04.2013 r. – lokalu poz. 1

– w dniu 16.04.2013 r. – lokali poz. 2, 3
– w dniu 17.04.2013 r. – lokalu poz. 4
– w dniu 18.04.2013 r. – lokalu poz. 5 
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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 nie-
potrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 
240-04-01.

R SERWIS AGD – naprawa pra-
lek. Tel. 530-412-007.

R Chwilówki. Pożyczki 500 zł 
w domu. Natychmiast, bez zaświad-
czeń. 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? KRE-
DYTY Sprawdź nas! Wystarczy 
dowód osobisty. Tel. 731-35-35-
35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
Banki, 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 Klien-
ta, tel. 512-537-777.

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

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

R Naprawa telewizorów. J. Izydor-
czyk. Tel. 605-560-605.

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

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

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

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

R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. 
Kasperek.

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

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

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

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

R Naprawa pieców gazowych, awarie 
instalacji, remonty łazienek. Tel. 32 
241-99-81, 510-331-627.

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

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

Zmniejsz swoje raty lub weź gotów-
kę na oświadczenie, kredyty z ko-
mornikiem do 20.000. Tel. 508-964-
968.

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

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 
szeregowe i bliźniaki, Halemba i 
Kochłowice od 94 m2, od 265 tys., 
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 
32 242-06-09, 605-731-250.

R Atrakcyjne oferty mieszkań 
na WWW.LOKATOR.NIERU-
CHOMOSCI.PL

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

R Zmniejsz swoje raty lub weź gotów-
kę na oświadczenie, kredyty z komor-
nikiem do 20.000.

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, Robotnicza, 61 m2, 
139 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Atrakcyjne mieszkania na www.
nieruchomościgabriel.pl.

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

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

R Jednopokojowe, Bielszowice, 28 
m2, 50 tys., Grodzka 22 m2, 57 tys. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

R Jednopokojowe, Nowy Bytom, 59 
tys., Kochłowice 38 m2, 51 tys. LOKA-
TOR, 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. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

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

R Dwupokojowe, Łukasiewicza 42 
m2, 81 tys, Ptasie, 50 m2, 99 tys. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

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

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

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

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 
mieszkalnym i pomieszczeniami go-
spodarczymi, Leśna, ok. Olesna. Tel. 
601-923-505.

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

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

R Do wynajęcia 2 pokoje, wyremon-
towane, wyposażone, kamienica, By-
tom Szombierki, 750 zł/mc. Tel. 606-
717-534.

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

R Poszukujemy nieruchomości z te-
renu Rudy i okolic. Asia, tel. 660-251-
346, DOMLUX.

R Kłodnica SPRZEDAM dom, duża 
działka. DOMLUX, tel. 660-251-346.

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

R Działkę Paniowy, Kochłowice, 
Bujaków sprzedam. DOMLUX, tel. 
660-251-346.

Kierownikowi Działu Górniczego – Głównemu Inż. Górniczemu
Adamowi Musialikowi

 wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

MATKI 
składa 

Kierownictwo i pracownicy O/KWK „Pokój” 

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) 
wykazu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 
69 stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie 
bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 10 lat, na rzecz 
dotychczasowego użytkownika.

„I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już nie będzie”. (Ap,21).

Elżbiecie Wierzbickiej
pracownikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

wyrazy współczucia i słowa pokrzepienia po śmierci

 OjCa
przekazują

     koleżanki i koledzy z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta
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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

R 110 tys. sprzedam dwupokojowe 
wyremontowane. DOMLUX, tel. 660-
251-346.

R Dwupokojowe sprzedam Wirek. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Sprzedam mieszkanie, niska zabu-
dowa, Ruda. DOMLUX, tel. 660-251-
346.

R Kupię mieszkanie na Halembie 
powyżej 47 m2, osoba prywatna, tel. 
797-572-665.

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

R Do wynajęcia ładny lokal (90 
m2) na działalność gospodarczą – 
wszystkie media, Nałkowskiej 16e 
oraz kiosk – targowisko Nowy By-
tom – kontakt: 609-439-935.

 

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

R Bezpłatna Policealna Szkoła Anty-
terroryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 
32 203-27-01, 605-294-324, www.gro-
m-ochrona.pl.

R Matematyka. Tel. 692-679-370.

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

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

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

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

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

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

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

R Skup samochodów wszystkich ma-
rek. Tel. 515-533-560.

PRACA
R Firma Kada zatrudni komunikatyw-
ne osoby do sprzedaży telefonicznej. 
Stabilne zatrudnienie, podstawa + pre-
mia, możliwość rozwoju. Tel. 32 440-
04-56, lub 884-910-908.

R Sprzedawcę do sklepu mat.bud.,wy-
posażenie wnętrz w Rudzie Śl. Wyma-
gana znajomość branży. Kontakt: bud-
chem@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 Ślą-
ska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 
607-468-787.

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

R Bezpłatnych rozliczeń PIT-37 moż-
na dokonać 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 + wyży-
wienie 50 zł. Tel. 667-401-607, (44) 
756-02-90, www.udanelato.cba.pl.

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

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

MATRYMONIALNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięć-
dziesiątką, 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 52 m2!!!

Cena 3 520,00 zł/m2

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

Cena 3500,00 zł/m2
DOMY wolno stojące 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 część nieruchomości  
gruntowej położonej przy ul. 
Solidarności w Rudzie Śląskiej - 
Halembie, stanowiącej własność 
Miasta Ruda Śląska, która 
przydzielona zostanie w trybie 
bezprzetargowym na podstawie 
umowy dzierżawy zawartej 
na czas oznaczony na okres 3 
lat na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. www.apis-auto.pl

CITROEN•	
PEUGEOT•	
RENAULT•	
DACIA	•	

Ruda	Śląska,	ul.	Sienkiewicza	3		
tel:		32	793-41-85,	500-807-107

Godziny	otwarcia:	pn.-pt.	9-17,	sob.	9-13

AUTO-CZĘŚCI
SPRZEDAŻ	HURTOWA	

I	DETALICZNA

OGŁOSZENIE
Zarząd ROD Sielanka ogłasza 

przetarg pisemny na wykonanie 
przebudowy sieci energetycznej 
ogrodu kolonii III przy ul. Kato-
wickiej polegającej na przejściu  
z sieci napowietrznej na ziemną 
kablową.

Oferta pisemna powinna za-
wierać:

Kosztorys inwestorski.• 
Przebudowę należy wykonać • 
zgodnie z warunkami tech-
nicznymi „Tauron” i projek-
tem.
Proponowany termin realiza-

cji: maj – październik 2013 r.
Ofertę należy przesłać do dn.  

22.04.2013 r., do godz. 19.00
Dołączyć należy:
referencje• 
zaświadczenie o prowadzeniu • 
działalności gospodarczej
oświadczenie o niezaleganiu  • 
w opłatach skarbowych i ZUS
oświadczenie o niekaralności.• 
Przetarg może być zamknięty 

bez wybrania którejkolwiek  
z ofert bez podania przyczyn.

Kontakt tel. 502-154-593.
Zarząd ROD Sielanka

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚLąSKA 
informuje o wywieszniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta ( II piętro, naprzeciw pokoju 
215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ul. Szczęść Boże, 
która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, ul. 
Karola Gabora, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców 
z istniejących ogródków rekreacyjnych, ul. Janusza Korczaka i ul.Wodnej, które zostaną 
oddane w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących ogródków 
rekreacyjnych i upraw rolnych, ul. Czarnoleśnej, która zostanie oddana w najem z 
przeznaczeniem pod istniejące garaże, ul. Orzegowskiej, która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod garaż blaszany, ul. Różanej, która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Kąpielowej, która zostanie 
oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących ogródków 
rekreacyjnych.
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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 u zbiegu ulic Edmunda kokota i Jedności z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 19.02.2013 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 u zbie-
gu ulic Edmunda kokota i Jedności stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyj-
nym 1309/1095 o powierzchni 756 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzone-
go Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., 
działka nr 1309/1095 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol pla-
nu MN2). Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wiaty 
przystankowej, bezpośrednio u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności, posiada nieregu-
larny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt jest porośnięty trawą, drzewami i krzewami. Ze 
względu na charakterystykę układu drogowego ulicy Edmunda Kokota dojazd do zbywanej 
nieruchomości powinien odbywać się z ulicy Jedności, a zjazd należy zlokalizować, ze 
względu na bliskie sąsiedztwo skrzyżowania dróg, przy granicy z działką nr 1096. 

Cena wywoławcza do 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 22.05.2013 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 15.05.2013 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. Kokota i Jedności” 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.

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:
wykonanie termomodernizacji 2 budynków w zasobach Rudzkiej spółdzielni Miesz-

kaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać       
od dnia 27.03.2013 r. do dnia 4.04.2013 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 odebra-• 
nia Faktury VAT,
odebrać od godz. 8.00 do godz. 13.00•  SIWZ w pokoju 306. 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem za-
mówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 184,50 PlN (z VaT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Ru-

dzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 9.04.2013 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 9.04.2013 r. 

o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe 
w kwocie: 30.000,- PlN/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 

000000053600 5415 do dnia 9.04.2013 r. do godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na 

konto Zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek 

wadium na rzecz Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybra-

nia którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: pracownik Działu Tech-

nicznego tel. 32 248-24-11 (15) wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

W dniu 30 marca 2013  
Urząd StanU Cywilnego  

w rUdzie ŚląSkiej będzie nieCzynny

PREZYdENT MIasTa Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu  

lokalu użytkowego usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Piotra Niedurnego 51/01

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

sPROsTOwaNIE
W poprzednim numerze „WR”, w ogłoszeniu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do-

tyczącym przetargu pisemnego nieograniczonego na: dostawę stolarki okiennej, dostawę 
i montaż stolarki okiennej dla zasobów Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Ślą-
skiej, pojawił się błąd – podane wadium przetargowe nie wynosi 100 zł, jak napisano, lecz 
100 tysięcy zł. Przepraszamy za pomyłkę. Redakcja



Pierwsze miejsce w konkurencji ku-
mite seniorów w kategorii do 70 kg 
wywalczył Paweł Jarczyk. W tej samej 
kategorii trzecie miejsce zdobył Da-
mian Jarczyk. Darek Kunikowski wy-
walczył w kategorii +35 lat (w tej kate-
gorii nie ma podziału na kategorie wa-
gowe) drugie miejsce. Także drugie 
miejsce w konkurencji kumite seniorek 
wywalczyła Lidia Fidura. Michał Jar-
czyk po zaciętym pojedynku ze srebr-
nym medalistą tych mistrzostw odpadł 
w eliminacjach. Młodzik Konrad Szy-
dło zajął piąte miejsce w konkurencji 
kata. Junior Mateusz Zając startował 
w konkurencji kumite semi kontakt do 
65 kg – odpadł w eliminacjach.

Drużynowo reprezentacja RKKK 
zajęła trzecie miejsce. Trenerami dru-
żyny są Roman Dymek i Piotr Muc.

– Start w mistrzostwach możemy za-
liczyć do udanych. Drużynowo zajęli-
śmy trzecie miejsce. Co prawda w ze-
szłym roku jako drużyna stanęliśmy na 
pierwszym stopniu podium, jednak jak 
to w sporcie bywa – raz jest lepiej a raz 
gorzej. W tym roku tak się złożyło, że 
mieliśmy mniej zawodników w katego-
rii juniorów, gdyż większość z nich do-
rosła i przeszła do wyższych kategorii 
wiekowych, a tam osiągnąć sukces jest 
znacznie trudniej – podsumował wy-
stęp swoich podopiecznych Roman 
Dymek.

Drużynowo trzeci

XXXIII Mistrzostwa Śląska Karate Kyokushin
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Dziewczęta uczęszczające do klasy 
sportowej o profilu siatkarskim nie dały 
szans w zawodach finałowych swoim 
koleżankom z Gimnazjum nr 7 , Gimna-
zjum nr 5 i Gimnazjum nr 12. Warto 
przypomnieć , że uczennice klasy spor-
towej reprezentowały Rudę Śląską w Fi-
nale Mistrzostw Śląska Kadetek w Piłce 
Siatkowej, zajmując ostatecznie szóste 
miejsce w województwie.

Zwycięska drużyna G nr 8: Joanna 
Linka, Wiktoria Dusza, Patrycja 
Urbaniak, Klaudia Konieczna, Anita 
Brzeska, Martyna Adamska, Domini-
ka Siwik, Joanna Brożek, Nikol Ficu-
lak, Karolina Paszek i Nikola Za-
krzowska. Trener Adam Wodarski.

Mistrzynie z Halemby

Sport szkolny – siatkówka

Rudzki klub karate jest jednym z najlepszych w regionie. Foto: Arch.

REKLAMA

W niedzielę 17 marca w Zabrzu w hali sportowej Pogoni Zabrze 
odbyły się XXXIII Mistrzostwa Śląska Karate Kyokushin. Rudzki Klub 
Kyokushin Karate reprezentowany był przez siedmiu zawodników.

Uczennice Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia po raz drugi z rzędu zdobyły Mistrzostwo Rudy Ślą-
skiej w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych.

Siatkarki z Gimnazjum nr 8 po raz drugi z rzędu sięgnęły po tytuł mistrza. Foto: Arch.

Sport szkolny – siatkówka

ZSP nr 6 im. Kopernika w Rudzie Ślą-
skiej gościł na Zawodach Szkół Budow-
lanych w Iławie.

Były to zawody w siatkówce chłop-
ców. Reprezentacja szkoły zajęła dobre 
piąte miejsce na 12 zespołów z Polski. 
W fazie grupowej zawodnicy z Rudy 

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

Kopernik w Iławie

Rudzianie dobrze zaprezentowali się na Zawodach Szkół 
Budowlanych. Foto: Arch.

Śląskiej pokonali zespół z Nad-
roża (2:1), ulegli zaś reprezen-
tacji Wielunia (0:2), która zaję-
ła ostatecznie drugie miejsce.

W fazie gier o miejsca siat-
karze z Rudy Śląskiej pokonali 
zawodników z Inowrocławia 
(2:0) i gospodarzy – również 
2:0.

Poziom zawodów był wyso-
ki i piąte miejsce cieszy. Re-
prezentacja grała w składzie: 
Mateusz Szyszka – kapitan, 

Piotr Jojko, Paweł Gnych, Kamil 
Ostrowski, Wojciech Molenda, Grze-
gorz Możdżonek, Daniel Myszek, 
Marcin Michalin i Dawid Synowski.

Opiekę nad zespołem sprawowali Bo-
żena Loda-Fila i Piotr Bogusz, nauczy-
ciele z ZSP nr 6.

Tenis – Mistrzostwa Polski Krasnali i Krasnalek

Tenisowy sukces

O Karolinie Bartusek pisaliśmy w zeszłym roku. Wtedy to rudzka 
tenisistka, mając dopiero dziewięć lat, wywalczyła brązowy medal 
Mistrzostw Polski Krasnali i Krasnalek, czyli tenisistów i tenisistek do 
lat 10.

W tym roku utalentowana tenisistka 
powtórzyła swój sukces i mimo kontu-
zji, ponownie stanęła na trzecim stop-
niu podium.

Turniej stał na wysokim poziomie. Już 
w pierwszej rundzie Karolina natrafiła na 
czołową zawodniczkę z Anglii. Mecz ten 
trwał ponad dwie godziny. Następne dwa 
mecze również nie należały do łatwych. 
Karolina pokazała w nich swoją dobrą 
dyspozycję i zaszła daleko. 

Brązowy medal cieszy tym bardziej, 
że droga do półfinału nie była łatwa. 
Do zagrania w finale zabrakło niewie-
le. Karolina przegrała w półfinale 
w trzech setach (4/6, 6/4, 7/10). Wynik 
ten jednak jej nie zniechęcił, wręcz 
przeciwnie, zmotywował do dalszej 

ciężkiej pracy i przygotowań do letnich 
mistrzostw jeszcze w kategorii do lat 
dziesięciu. 

– Pięć dni przed turniejem Karolina do-
znała kontuzji okolic barku i w szybkim 
powrocie do zdrowia pomogły jej masaże 
pradziadka – byłego masażysty oraz pana 
Michała Harmasza, za co chcielibyśmy im 
podziękować – mówi Hanna Bartusek, 
mama Karoliny. – Karolina trenuje już co-
dziennie, na co składa się trening ogólno-
rozwojowy oraz treningi tenisowe w gru-
pie i indywidualnie. Nadal treningi są dla 
niej przyjemnością. Od listopada zmieni 
kategorię wiekową na tę do lat 12. Karoli-
na może liczyć na duże wsparcie całej ro-
dziny, wszyscy z niecierpliwością czekali 
na wynik kolejnego meczu – dodaje.
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Pływające powitanie wiosny

Sport szkolny – Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Pływaniu

– Poziom zawodów jest bardzo 
wysoki. Wpływa na to między inny-
mi fakt, że w mieście funkcjonują 
dwa kluby pływackie. Startuje także 
mnóstwo dzieci uczęszczających do 
szkółek pływackich. Stąd umiejęt-
ności najmłodszych są coraz lepsze. 
Wyniki niektórych dzieci są na po-
ziomie mistrzostw Śląska, jeśli na-
wet nie wyżej – mówił Sebastian 
Kloza, który wraz z Łukaszem Ko-
lasą zorganizował zawody. – Sama 
frekwencja, bo aż 260 osób wystar-
towało w zawodach, pokazuje, że 

zainteresowanie pływaniem jest 
ogromne. W zasadzie nie ma takie-
go stylu pływackiego, który by się 
tutaj dzisiaj nie pojawił. Swoich 
amatorów znalazł nawet dość trud-
ny styl motylkowy – dodał.

W sztafecie 4 x 50 m stylem do-
wolnym pierwsze miejsce zajęła SP 
nr 30. Druga była SP nr 18, a trzecia 
SP nr 20.

W klasyfikacji generalnej dziew-
czyn zwyciężyła SP nr 30. Druga 
była SP nr 18, a trzecia SP nr 20.

W sztafecie 4 x 50 m stylem do-

Mistrzostwa cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych. Foto: SH

wolnym najlepsza była SP nr 30. 
Zaraz za nią uplasowała się SP nr 
18. Trzecie miejsce na podium za-
jęła SP nr 8.

W klasyfikacji generalnej chłop-
ców bezkonkurencyjna okazała się 
być SP nr 30. Tuż za nią, na dru-
gim stopniu podium, znalazła się 
SP nr 18. Trzecie miejsce zajęła 
SP nr 15.

Prawo reprezentowania Rudy 
Śląskiej w zawodach rejonowych 
mają: SP nr 30 i SP nr 18 w katego-
rii chłopców i dziewcząt.

Pierwszy dzień wiosny przywitali najmłodsi rudzianie na pływalni krytej w Kochłowicach. Tam odbyły 
się Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Pływaniu Szkół Podstawowych. Rudzianie po raz kolejny udowodnili, że 
czują się jak ryby w wodzie. Zawody cieszyły się bowiem ogromnym zainteresowaniem – wystartowało 
w nich 260 uczniów z 13 szkół podstawowych.

Medalowy weekend ratowników

Grand Prix Polski oraz Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Wodnym

W weekend 16-17 marca ratownicy OM WOPR Ruda Śląska wzięli udział w zawodach Grand Prix Polski 
oraz Mistrzostwach Śląska w Ratownictwie Wodnym. Oba występy zakończyły się znakomitymi rezulta-
tami.

W sobotę 16 marca w Żyrardowie od-
było się Grand Prix Polski w Ratownic-
twie Wodnym. W tych zawodach troje 
zawodników zdobyło sześć medali, 
w tym udało się wywalczyć dwa zwy-
cięstwa w klasyfikacji generalnej kobiet. 
Reprezentująca Rudę Śląską Anna No-
coń zgromadziła komplet medali (złoto, 
srebro, brąz), dzięki czemu wygrała kla-
syfikację generalną w kategorii Junior. 
Magdalena Skudlik również zdobyła 
trzy medale (dwa złote, jeden brązowy) 
i wygrała klasyfikację generalną w kate-
gorii Junior Młodszy. Warto wspomnieć, 
iż obie rudzianki są najmłodsze w kate-
goriach wiekowych, w których klasyfi-
kowane są podczas zawodów. Mateusz 
Niegot w klasyfikacji OPEN wśród męż-
czyzn zajął szóste miejsce.

W niedzielę 17 marca w Knurowie 
odbyły się Mistrzostwa Śląska w Ra-
townictwie Wodnym. Wystartowało 
w nich dziewięciu zawodników, którzy 
zdołali wywalczyć cztery medale. 
Pierwsze medale w historii Mistrzostw 
Śląska dla Rudy Śląskiej zdobyła Anna 
Nocoń, która trzykrotnie stawała na 
najniższym stopniu podium. Medal 
brązowy zdobyli również mężczyźni 

w sztafecie 4 x 50 z pasem w składzie: 
Patryk Parys, Olaf Grabarczyk, Mate-
usz Niegot, Maciej Mańka. W klasyfi-
kacji generalnej Anna Nocoń zajęła 
czwarte miejsce, zaś Mateusz Niegot 
piąte miejsce (jest to czwarty rok z rzę-
du w pierwszej dziesiątce zawodów te-
go zawodnika). Pozostali zawodnicy 
zostali sklasyfikowani na miejscach: – 
wśród kobiet: 14. Agata Wyciślik, 15. 
Magdalena Skudlik, 18. Aleksandra 
Spodzieja, 22. Karolina Komendera, – 
wśród mężczyzn: 15. Maciej Mańka, 
20. Olaf Grabarczyk, 29. Patryk Parys.

W klasyfikacji generalnej Mistrzostw 
Śląska w Ratownictwie Wodnym męż-
czyźni zajęli trzecie miejsce, kobiety 
czwarte miejsce, a drużyna WOPR-u 
Ruda Śląska zakończyła zawody na 
czwartym miejscu – to aż cztery oczka 
wyżej niż w zeszłorocznych Mistrzo-
stwach Śląska.

Kolejne zawody z cyklu Grand Prix 
Polski odbędą się w maju, a w czerwcu 
do walki o medale staniemy podczas 
Mistrzostw Polski w Ratownictwie 
Wodnym, które mają odbyć się  
w Szczecinie.

Rudzcy ratownicy odnoszą wiele sukcesów na różnego rodzaju zawodach. 
 Foto: Arch.

Pływacki sukces uczniów

Drużynowe Mistrzostwa Województw w pływaniu młodzików

W piątek i w sobotę na basenie olimpijskim (25 m) w Gliwicach rozegrane zosta-
ły Drużynowe Mistrzostwa Województw w pływaniu młodzików 13-letnich. Swoją 
reprezentację wystawił w nich UKP Ruda Śląska. Jego występ można zaliczyć do 
udanych. Wśród rywalizujących 30 klubów zajął on bowiem czwarte miejsce.

UKP Ruda Śląska zajął drużynowo czwarte miejsce. Foto: Arch.

Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska 
reprezentowali chłopcy: Oskar Cyza, Daniel 
Dąbrowski, Albert Kasprzyk, Kamil Wales-
sa. W kategorii dziewcząt były to: Paulina 
Gluzińska, Marta Mędrela, Karolina Pawera, 
Agata Przegendza, Gabrysia Surmiak.

Największy sukces odniósł Daniel Dąbrow-
ski, który dwukrotnie stawał na trzecim stop-

niu podium – w stylu klasycznym na 100 i 200 
metrów. Pozostali zawodnicy także osiągali 
dobre wyniki. Pozwoliło to zająć UKP Ruda 
Śląska czwarte miejsce w klasyfikacji klubo-
wej. W klasyfikacji indywidualnej Dąbrowski 
Daniel zdobył ósme miejsce zdobywając 695 
punktów, zaś Paulina Gluzińska zajęła dzie-
wiąte miejsce zdobywając 833 punkty. 

Akrobatyka 

To kolejny bardzo dobry występ rudzkich akrobatów. Foto: Arch.

Medalowy pierwszy krok

Zawody odbyły się w Mikołowie w 
dniach 23-24 marca. Wzięło w nich 
udział 228 zawodniczek i zawodni-
ków z 26 klubów sportowych z całej 
Polski. Oprócz pierwszego miejsca w 
klasyfikacji drużynowej rudzki klub 
zdobył także czwarte miejsce we 
współzawodnictwie gmin. Podopiecz-
ni trenerów: Doroty Kies, Henryka 
Świerca i Danuty Wodarskiej zdobyli 
w poszczególnych konkurencjach pięć 
medali (dwa złote, dwa srebrne, jeden 
brązowy):

W dwójkach dziewczyn na pierw-
szym stopniu podium stanęły Anna 
Rzepka, Dominika Bryła. W trójkach 

dziewczyn pierwsze miejsce zajęły: 
Oliwia Hałupka, Justyna Dragan, Iwo-
na Primus. Drugie miejsce w tej kate-
gorii zajęły: Anna Rzepka, Dominika 
Bryła, Weronika Jessel. W dwójkach 
mieszanych na drugim stopniu po-
dium stanęli: Oliwia Szafran i Mikołaj 
Feser, zaś na trzecim Natalia Graja 
i Marek Engler.

Następny występ zawodników 
KPKS-u „Halemba” już na początku 
kwietnia w Belgii! Najlepsi z zawod-
ników rudzkiego klubu wezmą udział 
w prestiżowym turnieju odbywającym 
się od 4 do 7 kwietnia w Puurs. Trzy-
mamy kciuki!

Drużynowym zwycięstwem akrobatów KPKS-u „Halemba” zakoń-
czyły się Ogólnopolskie Zawody „Pierwszy Krok Sportowy” – Mistrzo-
stwa Polski w klasie III sportowej w Akrobatyce, Skokach na Ścieżce 
i Trampolinie, w których udział biorą dzieci do 13 lat. 
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Emocjonująca końcówka
Na pierwszą bramkę kibice musieli 

czekać cztery minuty. Wcześniej bo-
wiem szczypiorniści obu ekip wykazali 
się niedokładnością podań i niecelno-
ścią. Rudzianie nie zdołali nawet wyko-
rzystać karnego. Wynik spotkania otwo-
rzył w końcu Piotr Kowal, trafiając do 
bramki rywali z kontrataku. Od tego 
momentu zieloni utrzymywali przewa-
gę oscylującą wokół dwóch do czterech 
trafień. W 22 minucie prowadzenie 
Grunwaldu urosło do pięciu bramek 
(13:8), jednak w końcówce w grze ru-
dzian pojawił się przestój. Podczas gdy 
przyjezdni zdobyli cztery bramki, zielo-
ni nie zdołali rzucić ani jednej. W 29 
minucie bramkarz gości zdołał wybro-
nić rzut Pawła Langego, jednak wobec 
dobitki Krzysztofa Płonki był już bez-
radny i rudzianie schodzili na przerwę 
z dwubramkowym prowadzeniem – 
14:12.

W drugiej połowie spotkanie nabrało 
tempa, a obie ekipy walczyły w zasa-
dzie bramka za bramkę. W 43 minucie 
rozpoczęła się dobra seria rudzian, któ-
rzy zdobyli cztery punkty z rzędu. Swój 
udział miał w tym bardzo dobrze spisu-

jący się między słupkami bramki Jaro-
sław Wolniaczyk, którego obrony po-
zwoliły na szybkie kontrataki. Ich wy-
korzystanie pozwoliło zielonym odsko-
czyć na pięć bramek. Goście z czasem 
zdołali zniwelować przewagę do dwóch 
trafień. Gospodarze po trafieniach Paw-
ła Langego i Mirosława Stogowskiego 
znów odskoczyli na cztery bramki, jed-
nak chwilę później ponownie do głosu 
doszli przyjezdni, którzy na minutę 
przed końcem spotkania doprowadzili 
do remisu (30:30). Sędzia na 30 sekund 

SPR Grunwald zmierzył się w sobotę przed własną publicznością ze znajdującą się oczko niżej w tabeli 
KS KSZO Odlewnią Ostrowiec Świętokrzyski. Chociaż przez prawie całe spotkanie prowadzenie mieli zie-
loni, to końcówka okazała się być emocjonująca. Na minutę przed końcem pojedynku przyjezdni zdołali 
bowiem doprowadzić do remisu, a o zwycięstwie rudzian zadecydował karny.

Mistrzostwa Polski Juniorów w futsalu w kategorii U18

W półfinale rudzianie okazali się lepsi 
od obrońcy tytułu – Rekordu Bielsko-Bia-
łej. W regulaminowym czasie gry było 1:1. 
W rzutach karnych Gwiazda wygrała 8:7, a 
decydującego karnego obronił bramkarz 
Gwiazdy i zarazem kapitan zespołu Daniel 
Mężyk.

W finale rudzianie po dogrywce pokona-
li 3:0 CityZen Futsal Club Poznań. Dwie 
bramki zdobył Dawid Bańczyk, a jedną 
Mateusz Krzymiński.

Skład mistrza Polski – Daniel Mężyk, 
Mariusz Skóra, Daniel Wojtyczka – Da-

wid Majnusz, Mateusz Smuda, Jakub 
Szol, Dawid Bańczyk, Mateusz Krzy-
miński, Olaf Białek, Piotr Hiszpański, 
Kamil Piasecki, Daniel Wawrzyniak, 
Mateusz Polczyk, Patryk Dąbrowski, 
Adrian Deptuch. Trener: Tomasz Kli-
mas.

Ten tytuł należy uznać za wspaniały suk-
ces rudzian, którzy po raz pierwszy w hi-
storii triumfowali w tej kategorii wiekowej. 
Wcześniej Gwiazda zdobyła Młodzieżowe 
Mistrzostwo Polski w futsalu w kategorii 
U20 i dwukrotnie w kategorii U14.

Gwiazda mistrzem Polski!

Gwiazda Ruda Śląska wywalczyła tytuł Mistrza Polski Junio-
rów w futsalu w kategorii U18. Rudzianie okazali się najlepsi 
podczas turnieju finałowego w Chrzanowie.

Futsal – ekstraklasa

 Rudzianie przeważyli szalę zwycięstwa na swoją korzyść w ostatniej minucie spotkania.
 Foto: Arch.

PiłKA nOżnA
30 marca, sobota, godz. 13.00  

KS Unia Ząbkowice – Slavia Ruda Śl. 
30 marca, sobota, godz. 11.00  

AKS Wyzwolenie Chorzów – GKS Grun-
wald Ruda Śląska 

30 marca, sobota, godz. 13.00  
AKS Niwka – GKS Urania Ruda Śląska

30 marca, sobota, godz. 11.00  
GKS Wa1wel Wirek – KP Warta Zawiercie 
30 marca, sobota, godz. 13.00 TP Jastrząb 

Bielszowice – RKS Grodziec
ZAPRASZAMY

29 marca odbędzie się pierwsza w nowym 
roku Rudzka Rowerowa Masa Krytyczna. 
Start o godz. 18.00 z placu Jana Pawła II. 

przed zakończeniem pojedynku podyk-
tował jednak karny, który skutecznie 
wyegzekwował Krzysztof Płonka, dając 
swojemu zespołowi zwycięstwo 31:30.

SPR Grunwald – KS KSZO
Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski 

31:30 (14:12)
SPR Grunwald: Błaś, Wolniaczyk 

– Lisowski G., Wodarski A. 1, Płonka 
5, Marchliński 3, Lange 6, Kowal 6, 
Wodarski ł. 1, Gansiniec 7, Stogow-
ski 2.

Trener: Marcin Księżyk

Porażka na koniec rundy
Pierwsza połowa spotkania była dość 

wyrównana. Remedium otworzyło wynik 
w 18 minucie po strzale Patryka Piasec-
kiego i z tą jednobramkową zaliczką ze-
szła na przerwę.

Po niecałych pięciu minutach drugiej 
połowy gospodarze podwyższyli swoje 
prowadzenie na 2:0. W 31 minucie bram-
kę kontaktową zdołał co prawda strzelić 
Adam Jonczyk, jednak na niewiele się to 
zdało. W dalszej części gry bowiem do-

minowali rywale, którzy do końca spo-
tkania zdołali jeszcze czterokrotnie umie-
ścić piłkę w siatce rudzian.
Remedium Pyskowice – Gwiazda Ru-

da Śląska 6:1
Gwiazda Ruda Śląska: Daniel Mę-

żyk - Adam Jonczyk, Paweł Martyn, 
Mateusz Omylak, Ariel Piasecki, Ma-
teusz Krzymiński, Adrian Zabłocki, 
Bartosz Siadul, Krzysztof Piskorz.

Trener: Rafał Krzyśka

Gwiazda po raz pierwszy triumfowała w kategorii wiekowej U18. Foto: Arch

W meczu ostatniej kolejki rundy zasadniczej Gwiazda Ruda Śląska 
uległa Remedium Pyskowice 6:1.

Rowerzyści po raz kolejny przemierzą Rudę 
Śląską, by zwrócić uwagę na poprawę  

bezpieczeństwa na drogach.  
Serdecznie zapraszamy!

POZOSTAłe WYniKi
 TeniS STOłOWY:

UKS Dwójka Sosnowiec  
– UKS Halembianka 4:6

PiłKA nOżnA:
Slavia Ruda Śląska – Wawel Wirek 0:1

GKS GieKSa II Katowice  
– Grunwald Ruda Śląska 3:2 (1:0)

Urania Ruda Śląska  
– MKS Śląsk Świętochłowice 4:1

PiłKA RęcZnA:
Sośnica Gliwice – Zgoda Bielszowice 25:23

REKLAMA



32 Wiadomości Rudzkie 27.03.2013 www.wiadomoscirudzkie.pl Reklama


	0327zlzz1001-2atp
	0327zlzz1002-2atp
	0327zlzz1003-1atp
	0327zlzz1004-2atp
	0327zlzz1005-2atp
	0327zlzz1006-2atp
	0327zlzz1007-3atp
	0327zlzz1008-1atp
	0327zlzz1009-1atp
	0327zlzz1010-2atp
	0327zlzz1011-1atp
	0327zlzz1012-1atp
	0327zlzz1013-2atp
	0327zlzz1015-1atp
	0327zlzz1017-1atr
	0327zlzz1018-1atp
	0327zlzz1019-1atp
	0327zlzz1020-1atp
	0327zlzz1021-1atp
	0327zlzz1023-2atp
	0327zlzz1024-1atp
	0327zlzz1025-1atp
	0327zlzz1027-2atp
	0327zlzz1028-1atp
	0327zlzz1029-1atp
	0327zlzz1030-2atp
	0327zlzz1031-1atp
	0327zlzz1032-1atp

