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Pomagają panu Tadeuszowi

– Zobaczyłam go z okna, wycho-
dził biedny i taki  zziębnięty. Żal 
ścisnął mi serce – mówi Ola, miesz-
kanka Bielszowic. To ona postano-
wiła pomóc panu Tadeuszowi, któ-
ry choć ma dach nad głową, to żyje 
w skrajnie nędznych warunkach.

– Jak się okazuje, pan Tadeusz 
wyszedł z domu pod koniec zimy, 
żeby sprzedać buty i kupić sobie coś 
do jedzenia – dodaje Ola, która 
wtedy postanowiła mu pomóc. 

Pan Tadeusz nie miał  w domu 
ogrzewania.

– Zadzwoniliśmy do spółdzielni 
,,Perspektywa”, której pracownicy 
przynieśli nowy piec – tak więc panu 
Tadeuszowi nie powinno być już ni-
gdy więcej zimno. Panie z MOPS-u  
zorganizowały posiłki  i remont. 
Ale to, co chwyciło za serce, to po-
moc, która popłynęła od mieszkań-
ców Rudy Śląskiej – opowiada 
Ola.

Apel o pomoc brzmiał tak:  Jest 
człowiek w Rudzie Śląskiej – ma 64 
lata, przepracował 34 lata swojego 
życia i coś się wydarzyło… Nie wie-
my co, ale nie ma to znaczenia, opu-
ścili go najbliżsi – żona odeszła 
z kimś, zabrała dzieci, został sam. 
Żyje w skrajnej nędzy, nie ma prądu, 
nie ma ciepłej wody, nie ma właści-
wie nic, powiedział, że musi ponieść 
konsekwencje tego, co się wydarzyło 
i z pokorą się na to godzi... 

Na apel o pomoc dla pana Tade-
usza zareagowało mnóstwo osób – 
ludzie pisali: 

,,Dam sofę, łóżko, dywan, pięć 
ręczników nowych, kanapę, fotele, 
pomogę w remoncie...”

Każdy chciał pomóc i pomagał. 
Kilka dni temu ekipa kilku ludzi ze-
brała się, by uprzątnąć mieszkanie 
pana Tadeusza, wynieść stare reszt-
ki mebli i przygotować mieszkanie 
pod remont. 

– Pana Tadeusza nikt z nas nie 
znał wcześniej. On chyba nie wie-
rzy w to, co się dzieje. Cieszymy się, 
że mogliśmy mu pomóc nie tylko 
w życiu, ale i pomóc z wiarą w lu-
dzi. On jest w szoku, nie wierzy, że 
to się dzieje naprawdę. Był bardzo 
wzruszony – mówią Piotr i Marian, 
którzy przyszli pomóc w mieszka-
niu pana Tadeusza.

Teraz w jego mieszkaniu  grzeje 
piecyk i zaczyna robić się przytul-
nie.

– Tak mi ten piecyk pięknie grze-
je, że sobie wczoraj sparzyłem rękę. 
Od pieca dawno się już nie sparzy-
łem, ale od ludzi często – mówi pan 
Tadeusz.

Teraz jest inaczej. Panie Tade-
uszu, wszystkiego, co dobre...

Monika Herman-Sopniewska

Każdy w tej historii chce pozostać anonimowy. I główny bohater, którego życie zmienia się diametralnie w kilka dni i wszyscy ci, którzy 
pomagają, bo jak mówią – nie robią tego na pokaz. Pewnie historia ta przeszłaby niezauważona, gdyby nie nagły zryw na portalu społecz-
nościowym. Zryw wielu dobrych serc i rąk, wyciągniętych do drugiego człowieka, który nie wierzył, że może jeszcze zdarzyć się w jego życiu 
coś naprawdę dobrego. 
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Ludzie dobrej woli pomagają w uprzątnięciu mieszkania. Foto: MHS 

CENTRUM KSZTAŁCENIA  
PRAKTYCZNEGO 

I DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO

w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6

OGŁASZA NABóR 
KANDYDATóW 

NA STANOWISKO PRA-
CY: REfERENT DS. PŁAC

Wymagane dokumenty określone  
w ogłoszeniu na www.ckprsl.pl należy 
składać w sekretariacie Centrum Kształ-
cenia Praktycznego i Doskonalenia Zawo-
dowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 
41-709 Ruda Śląska osobiście lub za po-
średnictwem poczty do dnia 10.04.2013 r., 
do godz. 15.00. Rozmowy kwalifikacyjne 
odbędą się w dniu 11.04.2013 r. od godz. 
10.00. 

Informacje pod numerem 
telefonu: 32 248-73-80.

REKLAMA

Kolejka najlepszym 
prezentem na Komunię!

Chorzów, ul. Truchana 32, 512-330-653

Największy sklep 
modelarski  w Polsce

www.mojswiatmodel i .p l

REKLAMA
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KRONIKA
TYGODNIA

Zatrzymany za kradzież
Rudzka policja zatrzymała 

mieszkańca Chorzowa, który 
na Bykowinie wyrwał miesz-
kance miasta torebkę i uciekł. 
Na zdarzenie zareagował 
młody mężczyzna, który ujął 
przestępcę i wezwał policję. 
Dzięki postawie obywatel-
skiej złodziejowi przedsta-
wiono zarzuty kradzieży 
mienia i dokumentów. 
Z uwagi na znaczącą spo-
łeczną szkodliwość przestęp-
stwa, prokurator zastosował 
dozór policji dla chorzowia-
nina. Mężczyźnie grozi pięć 
lat pozbawienia wolno-
ści i grzywna. 

Dachowanie volkswagena
W środowy poranek (27 mar-
ca) kobieta kierująca volkswa-
genem polo, przejeżdżając 
wiaduktem od strony Halemby 
w kierunku Wirku, nie zauwa-
żyła czerwonych świateł i wje-
chała na skrzyżowanie. Prawi-
dłowo jadący kierowca uderzył 
w bok jej samochodu, co do-
prowadziło do dachowania. 
Skończyło się na niezagrażają-
cych życiu obrażeniach.

Z pomocą bezdomnym
Dzięki informacjom ze 

strony mieszkańców, funk-
cjonariuszom straży miej-
skiej udało się uratować 
trzech wyziębionych i wy-
czerpanych bezdomnych 
przed mroźnymi nocami. 
Funkcjonariusze udzielili im 
potrzebnej pomocy przed-
medycznej, a następnie prze-
kazali odpowiednim pod-
miotom. 

 
Statystyki

Urodzenia  – 47
Zgony  – 27
Małżeństwa  – 3
Rozwody – 7 

TEMAT TYGODNIA

Strajk generalny

– Ten strajk to wyraz determinacji. 
Całe społeczeństwo wie, że ten rząd 
tak naprawdę nie rządzi – mówił Bo-

gusław Ziętek, przewodniczący Ko-
misji Krajowej WZZ Sierpień 80. – 
Zaczynamy w Rudzie Śląskiej, bo to 
miejsce szczególne. Tu funkcjonują 
cztery kopalnie, działa huta, wiele za-
kładów przemysłowych. Władze samo-
rządowe zrobiły wszystko, aby pomóc 
ludziom znaleźć pracę, na przykład 
przez odbudowę szkolnictwa zawodo-
wego. Wielu ludzi mogłoby być przyj-
mowanych do tych zakładów, a przez 
politykę rządu jest to rujnowane – tłu-
maczył.

– Wierzę w to, że ta dzisiejsza iskra 
ze Śląska da wyraźny sygnał reszcie 
kraju, że można się zorganizować, że 
trzeba walczyć o swoją godność i swo-
je prawa – dodał Dominik Kolorz, szef 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Godziny strajku były uzależnione 
m.in. od tego, w jakim systemie pra-

Górnicy, hutnicy, kolejarze, energetycy, ciepłownicy, metalowcy, nauczyciele i pracownicy komunikacji miejskiej – to oni we 
wtorek 26 marca wstrzymali pracę, by wyrazić swoje niezadowolenie z polityki społeczno-gospodarczej rządu. Strajk generalny 
oficjalnie rozpoczął się o godzinie 5.40 przed Hutą Pokój w Rudzie Śląskiej. Było to pierwsze tego rodzaju wydarzenie od 32 lat.

cują dane zakłady i od specyfiki po-
szczególnych branż. Zanim jeszcze 
strajk oficjalnie został rozpoczęty, 

strajkowali pracownicy komunikacji 
miejskiej. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu protest nie był aż tak uciążliwy 
dla mieszkańców aglomeracji. Od 
godz. 6.00 do 8.00 stanęła część wiel-
kich zakładów przemysłowych, w tym 

kopalń, hut, zakładów energetycz-
nych i ciepłowniczych. Symbolicznie, 
bez odchodzenia od łóżek pacjentów, 
swoje niezadowolenie wyraziła także 
służba zdrowia. Strajk generalny za-
kończył się o godzinie 10.00, wtedy 
po dwugodzinnej przerwie do pracy 
wrócili pracownicy oświaty i kolei.

– Strajk w Hucie Pokój nie będzie 
zbyt dotkliwy dla pracodawcy. Zresztą 
nie jest on skierowany przeciwko nie-
mu, a przeciwko apatii i ignorancji ze 
strony rządu – mówił Józef Skudlik, 
przewodniczący Międzyzakładowej 
Komisji NSZZ „Solidarność” przy 
Hucie Pokój.

Niezadowolonych z polityki rządu 
nie zabrakło także w Rudzie Śląskiej.

– Postanowiłem wziąć udział 
w strajku, bo solidaryzuję się z pozo-
stałymi grupami społecznymi. W na-
szym kraju żyje się źle. To widać cho-
ciażby po stopie bezrobocia. Trzeba 
coś zrobić, bo w przeciwnym razie 
rządzący będą żyli w przekonaniu, że 
dzieje się dobrze – mówił Dariusz Do-
biech, strajkujący przed Hutą Pokój.

Sandra Hajduk  – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

Strajk generalny rozpoczął się o godzinie 5.40 przed Hutą Pokój. Foto: SH

REKLAMY

Związkowcy są niezadowoleni z polityki rządu. Foto: SH

1. Proszę wybrać SPRH jako organizację pożytku pu-
blicznego, której chcemy przekazać 1% podatku.

2. W odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatko-
wego proszę podać nazwę organizacji: STOWARZY-
SZENIE POMOCY RODZINOM HUTNICZYM 
oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 
0000241090.
PIT-28 – poz. 125-127 PIT-36 – poz. 302-304
PIT-36L – poz. 105-107  PIT-37 – poz. 123-125 
PIT-38 – poz. 58-60

3. Wpisać w rubrykę obliczony 1% swojego podatku według wskazówek na formularzu. 
Urząd Skarbowy przekaże pieniądze SPRH w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zezna-
nia, potrącając od wyliczonej kwoty koszty przelewu.

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

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

3 proste kroki, by pomóc!
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Nowa ,,ustawa śmieciowa” spędza sen z powiek wielu mieszkańcom Rudy Śląskiej. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, kto zapłaci za nowe kubły 
na śmieci. Na ostatniej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę mówiącą o tym, że ten obowiązek będzie spoczywał na gminie. Co najważniejsze, wprowadzone 
rozwiązanie nie wpłynie na wysokość uchwalonych w grudniu zeszłego roku stawek za śmieci.

Kubły bez opłat

– Od samego początku, gdy zaczęli-
śmy wdrażać nową „ustawę śmiecio-
wą” w Rudzie Śląskiej, byliśmy za tym, 
żeby obowiązek zapewnienia pojemni-
ków na śmieci leżał po stronie miasta 
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic. 
– Niestety takiej możliwości nie do-

puszczały przepisy, które mówiły jed-
noznacznie, że obowiązek wyposażenia 
nieruchomości w kubły na śmieci spo-
czywa na właścicielach nieruchomości 
– komentuje.

Jednak dzięki nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości 

w gminach, możliwe było przenie-
sienie tego obowiązku na miasto. 
Takiego rozwiązania domagali się 
zresztą rudzianie. 

– Dotychczas większość właści-
cieli nieruchomości dzierżawiła ku-
bły w ramach opłaty za wywóz śmie-

REKLAMA

Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

Nowa ,,ustawa śmieciowa” zacznie obowiązywać w lipcu. Foto: Arch.

ci z ich posesji. Mieszkańcy będą 
musieli jednak rozwiązać umowy 
z firmami wywozowymi, bo od poło-
wy roku ten obowiązek będzie nale-
żał do gminy. Co za tym idzie, dzier-
żawione kontenery trzeba będzie 
zwrócić przedsiębiorcom – tłuma-
czy Ewa Morys z Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska UM.

– Liczba dostarczanych przez nas 
pojemników będzie dostosowana do 
ilości śmieci, które są wytwarzane 
na danej nieruchomości, częstotli-
wości ich wywozu oraz ilości osób, 
które z nich korzystają – dodaje Ka-
tarzyna Kuberek z rudzkiego magi-
stratu. 

Od lipca, kiedy to zacznie obo-
wiązywać nowa ,,ustawa śmiecio-
wa” odpady będą odbierane z posesji 
z częstotliwością określoną w regu-
laminie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta.

Odpady zmieszane będą odbierane 
dwa razy w tygodniu z bloków i raz 
na dwa tygodnie z domów jednoro-
dzinnych. Odpady segregowane, ta-
kie jak szkło, papier czy plastik będą 

natomiast odbierane rzadziej – 
z bloków raz w tygodniu, zaś z do-
mów jednorodzinnych raz w mie-
siącu. W gestii firmy śmieciowej 
będzie leżało także odbieranie od-
padów wielkogabarytowych i gru-
zu. Odpady wielkogabarytowe, ta-
kie jak stare meble, z bloków będą 
odbierane co tydzień, a z zabudowy 
jednorodzinnej cztery razy w roku. 
Na odbiór gruzu trzeba będzie nato-
miast złożyć indywidualne zamó-
wienie. Planowany remont należy 
zgłosić firmie śmieciowej, wów-
czas ta dostarczy pod wskazany ad-
res kontener lub specjalny worek na 
gruz. Bez dodatkowych kosztów 
odbierany będzie też zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte 
baterie i akumulatory, opony, tek-
stylia, świetlówki, odpady komu-
nalne ulegające biodegradacji, 
przeterminowane leki i chemikalia 
oraz tzw. odpady problematyczne 
(np. termometry rtęciowe, gaśnice, 
puszki po farbach, lakierach i aero-
zolach, zużyte smary, oleje i kleje). 
Będzie można je zostawić w gmin-
nym punkcie zbierania odpadów.



Trasa czytelnicza Pstryczek elektryczek

Trwa trasa czytelnicza Moniki 
Czoik – autorki książek dla dzieci. 
W ubiegłą środę odwiedziła ona fi-
lię nr 6 MBP oraz SP nr 30 w Ru-
dzie Śląskiej. Inicjatorkami spotka-
nia były Wanda Niemiec i Beata 
Jędrasik.

– W mojej trasie czytelniczej to-
warzyszą mi znane osoby – tym ra-
zem był to artysta-malarz Krystian 
Wodniok. Czytał moje wierszyki, do 
których dzieci rysowały obrazki. 
Zaprezentował również obrazy 
swojego autorstwa. Dzieci więc nie 
tylko mogły obcować z poezją, ale 
również z malarstwem – podsumo-
wuje spotkania Monika Czoik.

Trasa czytelnicza Moniki Czoik 
trwa już dwa lata. Autorka książek 
„Wierszyki na każdą porę roku” 
oraz „W czarodziejskiej szufladzie” 

propaguje czytelnictwo w towarzy-
stwie znanych w mieście osób. Są 
wśród nich m.in. Grzegorz Polo-

Monika Czoik w towarzystwie Krystiana Wodnioka i dzieci. Foto: arch.

WOKÓŁ NAS

czek, Kornel Wilczek, zespół Ap-
passionata i Anna Krzysteczko.

Monika Herman-Sopniewska

W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 6 im. Mikołaja Kopernika 
odbył się finał VIII Międzyszkolne-
go Konkursu Małolatów „Pstryczek 
elektryczek”, zorganizowanego dla 
uczniów klas trzecich rudzkich szkół 
podstawowych.

– Staramy się przekazać, jak waż-
ny w naszym życiu jest prąd elek-
tryczny i jakie niebezpieczeństwa 
wynikają z niewiedzy i nieumiejętne-
go obchodzenia się z urządzeniami 
elektrycznymi. W Polsce co roku od 
porażenia prądem ginie kilkaset osób 
– mówi Aleksandra Tułaj, organiza-
torka konkursu.

Konkurs jest podsumowaniem za-
jęć warsztatowych o tematyce zwią-
zanej z bezpieczeństwem użytkowa-
nia urządzeń elektrycznych. Ucznio-
wie szkoły kształcący się w zawodzie 

technik elektronik wraz z nauczycie-
lami przedmiotów zawodowych włą-
czyli się w ogólnopolską kampanię 
społeczną zatytułowaną „Bezpieczny 
kontakt z elektrycznością”, propagu-
jącą wśród młodych rudzian zasady 
bezpieczeństwa w czasie pracy i „za-
bawy” z prądem elektrycznym.

Monika Herman-Sopniewska

Tydzień Kultury Śląskiej

Uczniowie podczas występu artystycznego. Foto: MHS

W ZSP nr 2 zakończył się Ty-
dzień Kultury Śląskiej. To trze-
cia edycja tego wydarzenia – 
impreza ma przybliżyć uczniom 
rodzime tradycje.

– Organizujemy dla uczniów 
konkursy, występy, dyskusje, pre-
zentacje. Chcemy, żeby ucznio-
wie poszerzali swoją wiedzę 
o znanych ludziach ze Śląska, 
przypomnieli sobie gwarę ślą-

ską, bo przecież nie wszyscy 
uczniowie szkoły pochodzą z te-
go regionu. Były również tele-
turnieje, w których uczniowie 
musieli wykazać się szeroką wie-
dzą. Odwiedził nas też Kornel 
Wilczek, który opowiadał o swo-
jej artystycznej działalności – 
mówi Aneta Skuczeń, opiekun 
szkolnego samorządu uczniow-
skiego w ZSP nr 2.

– Świetna zabawa, pokazuje-
my tutaj swoje talenty, bawimy 
się – wystawiamy przedstawie-
nie po śląsku o Jasiu i Małgosi, 
które musieliśmy na nasz język 
przetłumaczyć – podsumowują 
Natalia Sobota i Marta Pawluk, 
uczennice ZSP nr 2.

Monika 
Herman-Sopniewska

Tak wyjątkowa impreza dla fa-
nów motocyklowego szaleństwa 
tylko w Rudzie Śląskiej. 12 i 13 
kwietnia w kinie „Patria” odbędzie 
się druga edycja Festiwalu Filmów 
Motocyklowych „The Art Of Ride 
2013”. To jedyna taka impreza 
w Polsce i jedna z pierwszych w Eu-
ropie. Do ponad stuletniego rudz-
kiego kina studyjnego zjadą naj-
więksi pasjonaci motocyklowych 
podróży z całego świata – Ricardu 
Fite Gonzales, Charly Sinewan, Mi-
chał Nowak, Tomek Cisek, Marek 
Popielak. Co więcej, po raz pierw-
szy w Polsce wyświetlony zostanie 
brytyjski film biograficzny „Senna”. 

Znajdzie się również coś dla wszyst-
kich maniaków off-roadu – na du-
żym ekranie pojawi się film „Moto 
The Movie 4”. Po zakończeniu po-
kazów, warsztatów i prelekcji prze-
widziane jest motocyklowe after 
party, podczas którego zagrają Box 
Canyon i zespół Antyradio Cover-
band. Pomysłodawcą i organizato-
rem przedsięwzięcia jest Mateusz 
Widuch. W piątek impreza rusza 
o godzinie 18.00, natomiast w sobo-
tę o 14.00 rozpocznie się parada mo-
tocyklowa na dworcu w Chebziu. 
Na godz. 15.00 zaplanowano powrót 
do kina i dalszy ciąg wydarzeń.

MS

4  Wiadomości Rudzkie 3.04.2013 www.wiadomoscirudzkie.pl

The Art Of Ride 

Konkurs wzbudzał ogromne emocje.
 Foto: MHS

Kącik adopcyjny
Luluś to roczny, malutki i rezolutny psiak, który trafił do schroniska la-

tem 2012 roku. Mimo, że jest pięknym psem, nikogo do tej pory nie zauro-
czył. Jest wesoły i towarzyski, wniesie do domu wiele radości. Wymaga 
odrobiny wychowania, ale to mądry psiak, więc w mig wszystkiego się 
nauczy, wystarczy dać mu szansę. 

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

REKLAMA

The Art Of Ride to jedyny taki festiwal w Polsce. Źródło: Facebook/ The Art Of Ride 



STARE!!!!

Forum mieszkańców
WOKÓŁ NAS

Sukcesy „regionalistów”
We wrześniu 2011 r. w Ze-

spole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 im. Gustawa Morcin-
ka została powołana innowa-
cyjna gimnazjalna klasa regio-
nalna. Uczniowie mają niepo-
wtarzalną okazję do pogłębie-
nia swej wiedzy o regionie. 
Klasa nagradzana jest wieloma 
nagrodami, głównie za przed-
stawienia teatralne. W tym ro-
ku szkolnym, reprezentantki 
klasy wzięły udział w X. Deba-
cie Śląskiej dla gimnazjalistów 
w Bytomiu. W gronie wyróż-
nionych mówców znalazła się 
Natalia Błaszak, zaś główna 
nagroda i pierwsze miejsce 
przypadło Nikoli Czapli.

Spotkań ciąg dalszy
Trwają spotkania prezydent 
miasta z mieszkańcami. Naj-
bliższe spotkania odbędą się: 
4 kwietnia o godz. 17.00 
z mieszkańcami Goduli (SP 
nr 40 ul. Joanny 13), 8 kwiet-
nia o godz. 17.00 z miesz-
kańcami Nowego Bytomia 
(Miejskie Centrum Kultury 
im. H. Bisty) oraz 9 kwietnia 
o godz. 17.00 z mieszkańca-
mi Rudy (Młodzieżowy Dom 
Kultury, ul Janasa 28).

Kwietniowe czytanie
6 kwietnia w godz. od 

10.00 do 13.00 w Przed-
szkolu Niepublicznym 
„Miodowa Chatka” (ul. 
Miodowa 2) odbędzie się 
„Kwietniowe czytanie”. 
Liczba miejsc ograniczona 
do 30 osób w przedziale 
wiekowym 3-8 lat. W pro-
gramie głośne czytanie przez 
rodziców, dzieci oraz osoby 
towarzyszące, dwie przerwy 
na herbatę i mały poczęstu-
nek oraz nauka piosenki. 
Impreza ma charakter pro-
mujący czytelnictwo wśród 
najmłodszych na terenie Ru-
dy Śląskiej.

Problem z segregacją

Wśród mieszkańców Rudy Śląskiej 
krąży pytanie związane z segregacją 
odpadów.

– Jak to jest, że my w domach mamy 
segregować śmieci i dbać o to, oby 
wszystko trafiło do odpowiedniego kon-
tenera, a potem przyjeżdża śmieciarka, 
która zabiera wszystkie śmieci za jed-
nym razem? – pytają.

Jak udało nam się ustalić, dzieje się 
tak dlatego, że w kontenerach nie za-
wsze znajduje się to, co powinno. Czę-
sto odpady są wymieszane i zanie-

czyszczone. Pracownicy, którzy przy-
jeżdżają je odebrać, najpierw spraw-
dzają zawartość śmietników, a następ-
nie decydują, gdzie trafią odpady. Gdy 
są one zanieczyszczone, wszystkie kie-
rowane są do sortowni, a tam odbywa 
się ich segregacja.

– Mieszkańców zainteresowanych 
jak postępuje się z odpadami, zaprasza-
my na organizowane dwa razy do roku 
Dni Otwarte PUK – mówi Agnieszka 
Gancarz z PUK-u.

Agnieszka Pach

W oznakowanych kontenerach śmieci często są zanieczyszczone. Foto: AP
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W skrócie
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Chebzie – reaktywacja

Zbijają tynki, malują, czyszczą, 
sprzątają – jednym słowem nowe ży-
cie dworcu w Chebziu dają. Ekipa 
Teatru Bezpańskiego i ochotników 
robi wszystko, by to miejsce jak naj-
szybciej zaczęło przypominać ich sie-
dzibę.

– Kłuliśmy tynk żeby wydobyć na 
wierzch cegły, malowaliśmy ściany na 
czarno, chłopcy skuwali sufit, żeby 
odsłonić drewnianą konstrukcję. Po-
mieszczenie będzie miało fajny klimat. 
Jeszcze nie skończyliśmy prac, ale wi-
dać pierwsze efekty i jest bardzo faj-
nie. To był mój pierwszy remont, także 
uczę się nowych rzeczy – mówi Justy-
na Pachla, która pomaga w remoncie.

– Remont powoli idzie do przodu. 
Widać postępy. Faktycznie weszliśmy 
na teren pomieszczenia ze sceną. Nie-
mniej jednak remont odbywa się na-
szymi własnymi siłami, w temperatu-
rze minusowej, bez wody i toalety. Nie 
jest to nic przyjemnego. Pozytywne 
jest to, że przyjeżdżają osoby, które są 
pasjonatami tej sztuki i kochają Teatr 

Bezpański tak bezgranicznie jak ja. 
Siedzą tutaj po dwanaście godzin i ro-
bią to dobrowolnie – podkreśla Mar-
lena Hermanowicz, dyrektor arty-
styczny Teatru Bezpańskiego. – Aktu-
alnie zrobiliśmy wszystko to, co mo-
gliśmy zrobić własnymi siłami. Teraz 
czekamy na krok ze strony miasta. Nie 
wyobrażamy sobie kolejnej imprezy 
w takiej temperaturze – dodaje.

Sandra Hajduk

Teatr Bezpański remontuje dworzec wła-
snymi siłami. Foto: MHS

Przepisy nowej, wdrażanej w ży-
cie „ustawy śmieciowej” – to te-
mat omawiany w ramach pierw-
szego z cyklu spotkań odbywają-
cych się pod nazwą forum miesz-
kańców. Pierwsze spotkanie odby-
ło się we wtorek 26 marca w sali 
sesyjnej Urzędu Miasta. Na pyta-
nia mieszkańców odpowiadały 
prezydent Grażyna Dziedzic oraz 
Ewa Morys z Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska UM w Rudzie Śląskiej.

– Dialog z mieszkańcami to mój 
priorytet i działań w tym zakresie 
nigdy nie jest za wiele – mówi 
prezydent Grażyna Dziedzic. – 
Na spotkania w dzielnicach ru-
dzianie przychodzą z wieloma te-
matami i nie zawsze jest czas na 
wyczerpujące ich omówienie. 

Stąd pomysł osobnych spotkań 
poświęconych najważniejszym 
problemom – tłumaczy.

Na początku rudzianie obecni na 
forum obejrzeli krótki film eduka-
cyjny, w którym poruszony był pro-
blem segregacji odpadów. Później 
nadszedł czas na dyskusję. Przedsta-
wiciel działkowców zwracał uwagę 
na niesprawiedliwe traktowanie wła-
ścicieli ogródków, którzy płacą za 
wywóz śmieci dwukrotnie – z miej-
sca zamieszkania i z działki. Zainte-
resowani dowiedzieli się, że zastoso-
wana kolejność, to jest ustalenie 
stawki przed ogłoszeniem przetargu, 
jest wymuszona przez ustawę. Poja-
wił się także wniosek o przełożenie 
wdrożenia w życie „ustawy śmiecio-
wej” o okres liczący od sześciu do 
dwunastu miesięcy.

Forum mieszkańców będzie 
odbywało się w każdy ostatni 
wtorek miesiąca w sali sesyjnej 

Urzędu Miasta o godzinie 
17.00.

Sandra Hajduk

Forum mieszkańców to kolejna forma dialogu z mieszkańcami.  Foto: SH

REKLAMA
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Gołębi trener

Pasja, której finał odgrywa się w przestworzach, a jej efekt w dużej mierze zależy od systema-
tycznych przygotowań, odpowiedniej diety i oczywiście dobrej ręki trenera. Mianem szkoleniowca 
śmiało można nazwać pana Janusza Wesołka, który od ponad dziesięciu lat jest hodowcą gołębi 
pocztowych.

Imię i nazwisko:   Janusz Wesołek
Wiek:   50 lat
Zainteresowania:   piłka nożna, sporty zimowe, natura
Stan cywilny:  żonaty
Miejsce pracy:  KWK  „Pokój”

M-13

– Skąd wzięło się zainteresowa-
nie gołębiami pocztowymi?

– Jako młody chłopak miałem już 
gołębie, lecz potem z tego zrezy-
gnowałem. Chodziłem wtedy do 
szkoły i trudno było mi to pogodzić. 
Do hodowli powróciłem w 2002 ro-
ku, gdy mój teść Piotr Gola prze-
szedł na emeryturę. Miał on wtedy 
wiele wolnego czasu i bardzo chciał 
hodować gołębie. Zaczęliśmy od 
gołębi ozdobnych a potem przeszli-
śmy na gołębie pocztowe. Z kilku 
ptaków, które mieliśmy na począt-
ku, dziś zrobiło się sto dwadzieścia, 
w tym do lotu przeznaczonych jest 
osiemdziesiąt.

– Czym różni się gołąb poczto-
wy od gołębia ,,normalnego”?

– To po prostu jest ptak, który 
przechodzi selekcję od lat. Przez 
ten czas te ptaki były wybierane 
pod jednym względem, by jak naj-
szybciej wracały do gołębnika.

– Co wpływa na szybkość ta-
kiego gołębia?

– Najważniejsze jest to, co ma on 
w głowie. Nazywa się to zdolnością 
powrotno-lotową gołębia. Musi się 
on z tym urodzić. Oczywiście moż-
na go wytrenować by wracał szyb-
ciej, jednak tę zdolność orientacji 
musi już mieć w sobie.

– Są jakieś metody do zachę-
cenia gołębia do szybszego po-
wrotu?

– Są dwie takie główne metody. 
Pierwsza to metoda gniazdowa, 
w której gołąbek wraca do swoich 
młodzików i jajeczek. Druga to me-
toda wdowieństwa, w której ptak 
wraca do wcześniej odseparowanej 
na jakiś czas partnerki.

– Czy taka pasja jest czaso-
chłonna?

– Razem z teściem dziennie po-
święcamy gołębiom po kilka go-
dzin. Teść zajmuje się wypuszcza-

niem i oblotami, a ja karmieniem 
i sprawami technicznymi. Takiego 
gołębia trzeba wypuszczać na dwie 
godziny dziennie. Dodatkowo robi 
się raz w tygodniu wywózki na 
około 40 km lub 60 km – to takie 
treningowe loty.

– Czy tak pochłaniające hobby 
odbija się na Pana czasie spędzo-
nym z rodziną?

– Cała rodzina zawsze mnie 
wspiera. Chcę podziękować mo-
jej żonie Ewie szczególnie za 
cierpliwość. Zawody zazwyczaj 
są organizowane w weekendy 
i zdarza się często, że przez moją 
pasję zakłócona jest np. niedziel-
na pora obiadowa.

– Czy Śląsk wciąż góruje w Pol-
sce, jeśli chodzi o hodowlę gołębi 
pocztowych?

– Zainteresowanie na Śląsku ho-
dowlą gołębi pocztowych spada. 
W innych rejonach Polski jest nato-
miast sytuacja odwrotna. Zaintere-
sowanie jest dużo większe, powsta-
je dużo nowych hodowli. Może na 
taki stan rzeczy mieć wpływ stare 
budownictwo, które zastępowane 
jest nowym. Żeby trzymać gołębie, 
trzeba mieć do tego warunki. Jeśli 
chodzi o młodych ludzi, tu jednak 
komputer wypiera wszystko inne.

– Jak wyglądają takie zmaga-
nia hodowców?

– Loty zaczynają się w tym roku 
28 kwietnia. Pierwszy będzie z Oła-
wy. W sezonie jest czternaście ta-
kich lotów o różnych dystansach. 
I zawsze jest jeden lot wieńczący 
odległości do tysiąca kilometrów. 
Każdy hodowca wystawia swoje 
gołębie, które potem w zależności 
od czasu, w jakim wrócą do gołęb-
nika, dostarczają punkty liczące się 
w rankingach.

– Czy oprócz podniebnych 
zmagań ptaków, hodowcy też ry-
walizują między sobą?

– Podczas takich lotów jest mnó-
stwo emocji i pojawiają się też czasa-
mi konflikty wśród hodowców. Ale 
zawsze po zawodach to ciśnienie opa-
da i wtedy wszyscy już ze sobą rozma-
wiają i panuje przyjazna atmosfera.

– Jak polscy hodowcy wypada-
ją na arenie międzynarodowej?

– Bardzo dobrze prezentujemy 
się na zawodach międzynarodo-
wych. Na olimpiadach zdobywamy 
czołowe miejsca. Ostatnio zdobyli-
śmy 13 medali. Można powiedzieć, 
że dominujemy na świecie.

– Dziękuję za rozmowę.
Robert Połzoń

ZŁOTE GODY 

Nasi Jubilaci
c.d.

Urszula i Henryk Sikorowie. Gerda i Jan Szejowie. Teresa i Franciszek Żyznowscy.

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

WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

REKLAMA

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia 
wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom 

rudzkiej służby zdrowia 
życzenia wszelkiej pomyślności, 

satysfakcji z trudnej, ale jakże potrzebnej pracy na rzecz pacjenta, 
sukcesów w wymagającym życiu zawodowym, 

a także spełnienia marzeń i szczęścia w życiu prywatnym

składają:

Grażyna Dziedzic
Prezydent

Miasta Ruda Śląska

        Jan Mucha                       Jarosław Wieszołek
    Przewodniczący                                                 Przewodniczący 
Komisji Zdrowia Rady   Rady Miasta Ruda Śląska
  Miasta Ruda Śląska                               wraz z Radnymi 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
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INTERWENCJA

– ,,Droga jest w koszmarnym 
stanie! Błoto, błoto i jeszcze raz 
błoto! Nawet przy zwykłym ha-
mowaniu w aucie załącza się 
ABS, a wkrótce zacznie się też se-
zon na jednoślady. Czy naprawdę 
musi dojść do tragedii, aby zrobić 
porządek z ciężarówkami wyjeż-
dżającymi z hałdy w Bytomiu-
Szombierkach? Firma, która tam 
eksploatuje, nazywa się Haldex” 
– pisze do nas Marcin Będkow-
ski. – ,,Czy to nie wstyd dla go-
spodarzy miasta, aby tak wyglą-
dała główna droga wjazdowa do 
150 tys. miasta?” – dodaje.

Takie opinie nie są jednak od-
osobnione, droga ta już bowiem 
wiele razy uprzykrzyła życie kie-
rowcom.

– Lekkie przyhamowanie czasa-
mi nie pomaga, brud na tej drodze 
jest po prostu niebezpieczny. Były 
takie chwile, że sam mogłem na tym 
odcinku być uczestnikiem tragedii 
– mówi pan Daniel z Chebzia.

Zanieczyszczanie drogi nr 925 
w tym miejscu spowodowane jest 
transportem kruszywa z terenu Za-
kładu Przeróbczego przy ul. F. Mo-
drzewskiego w Bytomiu.

– W świetle obowiązujących prze-
pisów, do obowiązków inwestora 
(wykonawcy robót) należy między 
innymi: zapobieganie i przeciw-
działanie przedostaniu się na drogi 
i place publiczne błota oraz innych 
zanieczyszczeń związanych z ru-
chem pojazdów wyjeżdżających 
z terenu budowy – dlatego na-
wierzchnia jezdni ul. K. Goduli (re-
jon wyjazdu) jest na bieżąco czysz-
czona przez HALDEX S.A. – tłuma-

Brud na tej drodze to zmora kierowców. Foto: RP

Pani Natalia z dzielnicy Wi-
rek zainteresowała nas pewną 
sprawą, którą opisała w poniż-
szej wiadomości.

– „Interesuje mnie sytuacja 
bunkra, który znajduje się przy 
ulicy 1 Maja. Trasa ta powoli 
staje się wizytówką miasta, 
a w bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się stary, niszczejący 
i zarośnięty bunkier. Czy mia-
sto chce coś z tym zrobić? Mo-
że warto wyremontować go, 
tak jak ten na Bielszowi-
cach?”

By sprawdzić czy można 
zrobić cokolwiek w tej spra-
wie, zwróciliśmy się do Urzę-
du Miasta.

– W Rudzie Śląskiej jest oko-
ło 50 takich obiektów i opieka 
nad nimi jest bardzo kosztow-
na. Wspomnianym przez Czy-
telniczkę bunkrem w dzielnicy 
Bielszowice opiekuje się Sto-
warzyszenie na Rzecz Zabyt-
ków Fortyfikacji „Pro Fortali-
cium”, któremu miasto przeka-
zało obiekt na zasadzie użycze-
nia. Jesteśmy otwarci na pro-
pozycje podmiotów, które 
chciałyby na podobnych zasa-
dach zająć się bunkrem przy 
ul. 1 Maja – odpowiada Biuro 
Miejskiego Konserwatora Za-
bytków w Rudzie Śląskiej.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

czy Adam Nowak, rzecznik praso-
wy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Pomimo prac mających na celu 
utrzymanie czystości jezdni, docho-
dzi do okresowych zanieczyszczeń 
i utrudnień w poruszaniu się tamtej-
szymi drogami w czasie pomiędzy 
czyszczeniami. Pracownicy Urzędu 
Miasta oraz straży miejskiej na bie-
żąco kontrolują stan czystości.

– Po zakończeniu „Akcji Zima” 
wszystkie ulice i chodniki, będące 
w utrzymaniu miasta, zostaną 
sukcesywnie uprzątnięte – w tym 
droga nr 925. Termin rozpoczęcia 
czyszczenia pozimowego będzie 
uwarunkowany panującymi wa-
runkami atmosferycznymi – doda-
je Adam Nowak.

Robert Połzoń

Zabłocona ulica zmorą kierowców

Jest wjazdową trasą do naszego miasta, ale trudno nazwać ją reprezentacyjną. Kierowcy na odcinku od rzeki Bytomki, aż do 
samego ronda na Chebziu, wielokrotnie jeżdżą zabłoconą ulicą. Samochody wyglądają jakby myjni nie widziały miesiącami, a to 
powoduje, że cierpliwość kierowców powoli się kończy. Dodatkowo boją się, że może dojść tam do wypadku.
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DYŻUR 
REDAKTORA
Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

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

ALARM

BIELSZOWICE
KWK „Bielszowice” – ul. Halembska 160; Przychod-
nia Rejonowa SP ZOZ – ul. Księdza Niedzieli 51b; 
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – ul. Główna 11; 
Dom Kultury – ul. Kokota 170; Sklep RSS Społem 
– ul. Pionierów 24; Kiosk „RUCH” – ul. Kokota 169, 
Kopalnia Bielszowice; Rudzki Zakład Aktywności 
Zawodowej ul. Główna 11; Miejska Biblioteka Pu-
bliczna Filia nr 6 – ul. Kokota 166; Kiosk „RUCH” 
– ul. Główna 11, Szpital Bielszowice; Kiosk Wielo-
branżowy – ul. Kokota 150.
HALEMBA
ADM-4 RSM – ul. Energetyków 25; KWK „Halem-
ba-Wirek” – ul. Kłodnicka 54; Targowisko – ul. Soli-
darności 13; Targowisko – ul. Brodzińskiego; Inter-
marche – ul. Kłodnicka 56; Przychodnia Rejonowa 
SP ZOZ – ul. Makuszyńskiego 7; Spółdzielnia Nasz 
Dom – ul. Kłodnicka 97; Sklep Piekarni Gerlach – ul. 
Energetyków 25; MPGM REB nr 3 – ul. Solidarności 
22; Centrala RSS Społem – ul. Śmiłowicka 24; Sklep 
LUX RSS Społem – ul. Solidarności 11f; Sklep RSS 
Społem – ul. Grodzka 5; Sklep RSS Społem – ul. 
Zamenhoffa 2a; Hala widowisko-sportowa MOSIR 
– ul. Kłodnicka 95; Sklep Spożywczy „WOMI” – ul. 
Grodzka 5/08; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 
18 – ul. 1 Maja 32; Miejska Biblioteka Publiczna Filia 
nr 8 – ul. Kaczmarka 38; Kłodnica – Sklep spożyw-

czo-przemysłowy – ul. Kłodnicka 2; Aquadrom – ul. 
Kłodnicka 95a; Miodowa Chatka, ul. Miodowa 2 
– nowe punkty!!!
WIREK
Rondo Górników – przystanek autobusowy; KWK 
„Pokój” – ul. Niedurnego 13; MPGM – ul. 1 Maja 
218; Opel Kanclerz – ul. Westerplatte 26; Bank 
Zachodni WBK – ul. Nowary 1a; ADM-4 RSM – ul. 
Różyckiego 30; MPGM REB nr 2 – ul. Osiedlowa 
6; Sklep RSS Społem – ul. Różyckiego 30; Miejska 
Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej – ul. Dą-
browskiego 18; Miejska Biblioteka Publiczna Filia 
nr 17 – ul. Osiedlowa 1; Targowisko Biuro Obsługi 
Klienta – ul. Kupiecka 2; Kiosk „RUCH” – ul. Głów-
na 1; Kwiaciarnia 100krotka, ul. 1 Maja 275, NZOZ 
Ośrodek Pielęgniarstwa Sp. z o.o., ul. 1 Maja 288 
– nowy punkt!!!
CZARNY LAS
Tesco – ul. 1 Maja 370a; Agencja Pocztowa – ul. 
Tołstoja 6.
NOWY BYTOM
Urząd Miasta – plac Jana Pawła II; Huta Pokój 
S.A. – ul. Niedurnego 79; MCK – ul. Niedurnego 69; 
Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ – ul. Niedur-
nego 50; Bank Zachodni WBK – ul. Niedurnego 
44; Skrzyżowanie róg Niedurnego/Czarnoleśna; 
PWIK – ul. Pokoju 13; Redakcja Wiadomości 

Rudzkich – ul. Niedurnego 36; MOSIR Basen 
Kryty – ul. Pokoju 13; Hala MOSiR – ul. Hallera 
16b; MOPS – ul. Markowej 20; ADM-2 RSM – ul. 
Pokoju 18; MPGM REB nr 6 – ul. Markowej 22; 
Sklep RSS Społem – ul. Niedurnego 53; Kiosk 
„RUCH” ul. Kościuszki 2, Nowy Bytom – postój 
TAXI; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4 – 
ul. Niedurnego 69; FHU JOY – ul. Niedurnego 
27 – nowy punkt!!!;  Kiosk – skrzyżowanie ul. 
Pokoju z Chorzowską – nowy punkt!!!; ; Sklep 
Rolno-Spożywczy – ul. Podgórze 6/2  – nowy 
punkt!!!
CHEBZIE
Urząd Skarbowy – ul. Kokotek 6; Sklep spożywczy 
U Celiny – ul. Dworcowa 23.
GODULA
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – ul. Lipa 2; Przy-
chodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Lipa 3; Rudzki In-
kubator Przedsiębiorczości – ul. Karola Goduli 36; 
ADM-1 RSM. – ul. Joanny 12; Tesco – ul. Karola 
Goduli 45; ADM-7 RSM – ul. Zielińskiego 8; Sklep 
RSS Społem – ul. Karola Goduli 13; Okręgowa 
Stacja Kontroli Pojazdów OMEGA – ul. Stara 1; 
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 13 – ul. Jo-
anny 20/8, Sklep Klaudia, pl. Niepodległości 8; 
Sklep AGA, ul. Goduli 7 – nowy punkt!!!. 

ORZEGÓW
Hala MOSiR – ul. Bytomska 13; Sklep Rumcajs 
– ul. Hlonda 40; MPGM REB nr 4 – ul. Kard. A. 
Hlonda 29; Dom Pomocy Społecznej Senior – ul. 
Puszkina 7; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 
14 – ul. Zielińskiego 8; Sklep ogólnospożywczy – 
ul. Orzegowska 38/2. 
BYKOWINA
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Szpaków 33; 
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Sztolniowa 
6; Sklep Spar – ul. Potyki 16; ADM-6 RSM – ul. 
Gwarecka 4; Tesco – ul. Górnośląska 45; Maria 
Sklep Odido – ul. 11 Listopada 43; Sklep RSS 
Społem – ul. Plebiscytowa 20; Lambertz Polonia 
Sp. z o.o. – ul. Katowicka 170; Sklep Spożywczy 
„MIŚ – ul. Kowalskiego 2a; Stacja Kontroli Pojaz-
dów ALFA – ul. Szpaków 51; Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 21 – ul. Grzegorzka 8; Centrum 
Inicjatyw Społecznych – ul. 11 Listopada 15a; 
Sklep ,,Gucio”, ul. 11 Listopada 19; ,,Intermarche 
Bogota Sp z o.o.” – ul. Górnośląska 11.
KOCHŁOWICE
KWK „Wujek” Ruch Śląsk – ul. Kalinowa 12; 
ADM-4 RSM – ul. Oświęcimska 87; Spółdzielnia 
Perspektywa – ul. Tunkla 147; KWK „Halemba-
Wirek” Ruch Wirek – ul. Tunkla 112; MOSIR 
Basen Kryty – ul. Oświęcimska 90; MPGM 

REB nr 5 – ul. Radoszowska 106; Sklep 
RSS Społem – ul. Oświęcimska 83; Sklep 
RSS Społem – ul. Piłsudskiego 16; Piekarnia 
Poloczek – ul. Tunkla 110; Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 15 – ul. Brzozowa 4; ,,Pie-
czywo”, ul. Oświęcimska 79; Kochłowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Łowiecka 
10a – nowy punkt!!!
RUDA
Urząd Pracy – ul. Ballestremów 16; Rudzka 
SM – ul. Magazynowa 12; Basen kryty MO-
SiR – ul. Chryzantem 10; ADM-3 RSM – ul. 
Wolności 20; PUK – ul. Kokotek 33; MPGM 
REB nr 1 – ul. Janasa 13a; Sklep RSS Spo-
łem – ul. Wolności 7; Sklep RSS Społem 
– ul. Norwida 8; Mewa Druk – ul. Achtelika 
2; Sklep NIKA – ul. Wolności 14/5; Sklep 
Herbolek – ul. Różana 7; Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 1 – ul. Fiołków 10b; Miejska 
Biblioteka Publiczna Filia nr 16 – ul. Wolności 
20; Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. 
z o.o. – ul. Wolności 6; Muzeum Miejskie im. 
Maksymiliana Chroboka – ul. Wolności 26; 
Sklep zoologiczno-wędkarski Reksio, ul. 
Zabrzańska 62 – nowy punkt!!!

Harmonogram spotkań prezydent miasta z mieszkańcami

4 kwietnia, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami Goduli

(Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Joanny 13)

8 kwietnia, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami 

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

9 kwietnia, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami Rudy 

(Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28)

11 kwietnia, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami Rudy 

(Szkoła Podstawowa nr 30,  
ul. Chryzantem 10)

15 kwietnia, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami Halemby 

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

16 kwietnia, 17.00  
– spotkanie z mieszkańcami Bielszowic 

(Dom Kultury, ul. Kokota 170)

22 kwietnia, godz. 17.00  
– spotkanie z mieszkańcami Orzegowa 

(Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45)

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

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

24 kwietnia, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami Bykowiny

(Gimnazjum nr 6, ul. Gwarecka 2)
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Rudzielec
Materiał redagowany przez

uczniów ZSO nr 1 

Mimo tego, że żaden z nas nie zna włoskie-
go, a nasi gospodarze nie znają języka polskie-
go, z komunikacją nie było problemu – rozma-
wialiśmy po angielsku. Wielu z nas było zasko-
czonych, że tak dobrze radzimy sobie w posłu-
giwaniu się tym językiem.

Pierwszego dnia czekała nas dodatkowa 
atrakcja zaplanowana przez naszego profesora 
– cały dzień spędziliśmy w Rzymie i Watyka-
nie. Pomimo deszczu i przygotowań do mszy 
pontyfikalnej, która miała miejsce następnego 
dnia, udało nam się zwiedzić Bazylikę Święte-
go Piotra. Jej wielkość zrobiła na nas ogromne 
wrażenie. Już po wejściu do bazyliki wzrok 
przyciąga pieta, przy której zatrzymuje się 

większość zwiedzających, a zaraz za nią po 
prawej stronie, skromny grób naszego wielkie-
go rodaka Jana Pawła II.

W Rzymie mieliśmy okazję spróbować lo-
kalnej pizzy, która okazała się całkowicie inna 
od naszej i większości niestety nie smakowała. 

Wieczorem dotarliśmy do Ariano Irpino – 
niewielkiej miejscowości w Kampanii. Na 
miejscu czekali już na nas rówieśnicy z Włoch 
wraz ze swoimi rodzinami. Znaliśmy się już z kon-
taktów mailowych oraz poprzez kontakt na Fa-
cebooku, ale w „realu” było to nasze pierwsze 
spotkanie. Z naszymi gospodarzami udaliśmy 
się do domów, gdzie czekała na nas kulinarna 
niespodzianka przygotowana specjalnie dla 

Włoskie podboje
W dniach 18-22 marca uczniowie ZSO nr 1 będący uczestnika-

mi programu Comenius odwiedzili Włochy. Mieliśmy niepowtarzalną 
okazję zwiedzić ten kraj (wielu z nas po raz pierwszy) i poznać oby-
czaje jego mieszkańców. Każdy z nas mieszkał u włoskiej rodziny.

nas. Posiłki były inne niż te, do których jeste-
śmy przyzwyczajeni w Polsce. Włosi jedzą ob-
ficie, nie spiesząc się. Zachwycił nas smak Cra-
stata Di Marmalleta – pysznego cytrynowego 
ciasta z marmoladą. 

Następnego dnia spotkaliśmy się ze wszyst-
kimi uczestnikami programu z Francji, Turcji, 
Czech oraz Włoch. W szkole wszystkie grupy 
przedstawiły krótkie prezentacje swoich kra-
jów. Mieliśmy również okazję zwiedzić zamek, 
muzeum ceramiki oraz ratusz. Po południu każ-
da z rodzin zabrała swoich podopiecznych w róż-
ne ciekawe zakątki miasta, mieliśmy okazję 
uczestniczyć w odbywającym się w tym dniu 
festiwalu z okazji obchodów święta św. Józefa. 

Trzeciego dnia zwiedziliśmy Pompeje. Po-
goda nam bardzo dopisała, można było wresz-
cie zrzucić zimowe kurtki i rozkoszować się 
pięknym, włoskim słońcem. Udało nam się 
również odwiedzić Neapol, zrobić drobne za-
kupy i zaopatrzyć się w pamiątki dla najbliż-
szych. 

Kolejnego dnia wzięliśmy udział w cieka-
wych wykładach, po obiedzie podzieliliśmy się 
na grupy i piekliśmy lokalne przysmaki, któ-
rych później mogliśmy skosztować. Wieczorem 
czekała na nas kolejna niespodzianka – kolacja 
pożegnalna, podczas której po raz kolejny mo-
gliśmy rozkoszować się smakami włoskiej 
kuchni. Niestety było to spotkanie pożegnalne 
z tym cudownym miejscem i przesympatyczny-
mi ludźmi.

Wyjazd będziemy wspominać bardzo długo. 
Chcielibyśmy przejąć od Włochów pewne rze-
czy i tak jak oni cieszyć się życiem, doceniać 
bliskość w rodzinie. Postaramy się również 
częściej spędzać czas z naszymi bliskimi przy 
wspólnym stole.

Katarzyna Misiak
Roksana Przybyła
Agnieszka Reuter

PRzybliżamy Rudzkie oRganizacje PozaRządoWe

Chór Mieszany „Słowiczek”
Ruda Śl. 10/Wirek, ul. Krasińskiego 1
tel./fax (32) 340-00-55, 509-163-351
Promują Rudę Śląską poza granicami woje-
wództwa i kraju. Starają się także rozśpie-
wać nasze miasto. Chóry na Śląsku stoją na 
wysokim poziomie, a „Słowiczek” jest tego 
najlepszym przykładem. 

Od wczesnych lat dwudziestych 
chór pojawiał się na czołowych 
miejscach okręgowych konkur-
sów śpiewaczych. 

– Chór ma bardzo bogatą histo-
rię – powstał dokładnie 18 lutego 
1919 roku. Jako stowarzyszenie 
działa od roku 2006 – przypomina 
Bernard Gidziela, prezes Chóru 
Mieszanego „Słowiczek” 

Z inicjatywy prezesa Stanisława 
Komandery, 17 maja 1937 r. To-
warzystwo Śpiewacze Słowiczek 
podjęło uchwałę o budowie wła-
snego domu śpiewaczego. Był to 
ewenement na skalę europejską. 

– Posiadanie własnego domu 
śpiewaczego to przede wszystkim 
duże wyzwanie. Chór może po-
szczycić się tym, że jedyny w ska-
li europejskiej, jako amatorski 
chór, posiada własny budynek 
z przyległą działką, wybudowany 
przez chórzystów – tłumaczy pre-
zes. 

Chór to jednak głównie śpiew 
i starania, by rozbrzmiewał on co-
raz piękniej. 

– Priorytetowym celem chóru jest 
praca nad podnoszeniem umiejętno-
ści śpiewaczych oraz pogłębienie 
kultury śpiewu z dużym uwzględnie-
niem kultury śląskiej – mówi Bernard 
Gidziela. 

Rudzki „Słowiczek” jest także 
znany za granicą. Podczas wyjazdów 
chór odwiedzał między innymi takie 
państwa jak Holandia czy Dania. 

– Do jednych z głównych zadań 
stowarzyszenia oprócz prowadzenia 
biblioteki nutowej, czy zapewnienia 
dyrygenta, należy jeszcze organizacja 
wyjazdów chóru – wylicza prezes. 

Tak długi okres istnienia, liczne 
wyjazdy i mnóstwo koncertów nie 
mogły zostać niedocenione. W biu-
rowych gablotkach chóru stoi mnó-
stwo nagród. 

– Nie jestem chyba w stanie tych 
wszystkich wyróżnień wymienić. 
Zdobyliśmy między innymi Hanysa 
oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Ru-
da Śląska. To były sympatyczne gesty 
i docenienie naszej działalności – 
dodaje Bernard Gidziela. 

Robert Połzoń

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.vitgold14+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 8.04.2013 r. do godz. 14.00.

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne EntuzjA

Jakub Kasprzak
syn Beaty i Marka

ur. 18.03. (4400 g, 58 cm)

Karolina Wielicka
córka Marii i Pawła

ur. 19.03. (4000 g, 62 cm)

Zofia Dziubek
córka Małgorzaty i Wojciecha
ur. 18.03. (3000 g, 56 cm)

Dawid Musiała
syn Moniki i Tomasza

ur. 19.03. (3500 g, 54 cm)

Alan Podsiadło
syn Iwony i Mirosława

ur. 19.03. (3480 g, 53 cm)

Hanna Gliszczyńska
córka Patrycji i Krzysztofa
ur. 15.03. (3000 g, 54 cm)

Martyna Turek
córka Wiolety i Dawida

ur. 19.03. (3100 g, 53 cm)

Wiktoria Cisiuk
córka Patrycji i Sławomira
ur. 18.03. (3400 g, 56 cm)

Alicja Zalewska
córka Moniki i Seweryna

ur. 19.03. (3420 g, 55 cm)

Natalia Lauko
córka Justyny i Marcina

ur. 20.03. (3550 g, 53 cm)



Pociąg do tańca

Na warsztaty zjechała młodzież z całego regionu. Foto: SH

Zaszufladkowany

W marcu na deskach MCK-u wystawiono spektakl komediowy „Pod niemieckimi łóżkami”. Z tej okazji mieliśmy przyjemność 
rozmawiać z jednym z aktorów, występujących obok Tamary Arciuch i Bartosza Opanii. Z Bartłomiejem Kasprzykowskim roz-
mawiała Magdalena Szewczyk.
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CO, GDZIE,
KIEDY

„Oberschlesien”
To wyjątkowy zespół. Grając 

muzykę industrialną wykorzy-
stuje teksty w gwarze śląskiej. 
Nie są to jednak łatwo wpadają-
ce w ucho melodie i piosenki 
rodem z festynów. To muzyka, 
którą fachowcy od razu porów-
nali do legendarnej niemieckiej 
grupy Rammstein. 13 kwietnia 
grupa zagości na deskach Miej-
skiego Centrum Kultury i roz-
pocznie koncert o godzinie 
18.00. 

Rozmowy w Patrii  
W rudzkim kinie studyjnym ko-
lejny film z cyklu „W poszuki-
waniu tożsamości. Rozmowy 
o Śląsku”. 8 kwietnia wyświe-
tlony zostanie film „Ostatnia 
wojenna stolica” przedstawiają-
cy okres czterech miesięcy (od 
października 1944 do stycznia 
1945), kiedy to siedziba władz 
Polskiego Państwa Podziemne-
go znajdowała się w Częstocho-
wie. Rozpoczęcie prelekcji 
o godzinie 17.30. Wstęp bez-
płatny.

Wiosna na płótnie  
Tylko do 30 marca można od-

wiedzić wystawę „Wiosna na 
płótnie”, która ukazuje obrazy 
z kolekcji „Barwy Śląska”. Za-
interesowanych zapraszamy do 
filii Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, znajdującej się w dziel-
nicy Halemba.

Big Band  
W bielszowickim Domu Kul-

tury muzyka złagodzi obyczaje. 
Już 11 kwietnia zagra tam Big 
Band Szkoły Muzycznej, czyli 
pedagodzy i uczniowie, pod dy-
rekcją Mirosława Krauze. Te-
mat koncertu brzmi „Od baroku 
do jazzu”. Na kawał dobrej mu-
zyki zapraszamy na godzinę 
17.00. Bilety w cenie 10 zł.

Projekt „Grechuta”  
Projekt „Grechuta” to tytuł 

czwartego albumu zespołu Pla-
teau, zawierającego oryginalne 
aranżacje utworów Marka Gre-
chuty, ale również pełna emocji 
trasa koncertowa, w której go-
ścinnie udział biorą gwiazdy 
sceny muzycznej. Jednym 
z punktów tej trasy jest Dom 
Kultury w Bielszowicach, 
w którym 14 kwietnia gościnnie 
pojawi się także Anna Wyszko-
ni. Start koncertu – godzina 
18.00. Bilety w cenie 50 zł.

Bajka w MCK-u  
W MCK-u coś dla najmłod-

szych – 21 kwietnia Teatr Art-
Re z Krakowa wystawi bajkę 
dla dzieci pt. „Nie ma jak w do-
mu”. Bilety w cenie 10 zł. Czas 
trwania spektaklu: 40 minut.

z kuLTuRĄ Na TY

M-14

– Rudzianie mieli okazję zoba-
czyć Pana w kabaretowej roli. Le-
piej czuje się Pan w komedii, czy 
jednak w dramacie?

– Komediowe role są o wiele trud-
niejsze, ale dzięki udziałowi w spek-
taklu „Pod niemieckimi łóżkami” bar-
dziej otworzyłem się na kabaretową 
odsłonę komedii. Jednak moim zda-
niem łatwiej jest z rolami dramatycz-
nymi. W tej chwili gram głównie w 
serialach obyczajowych, w których 
nie ma aż tak silnych emocji. Na razie 
zostałem w pewien sposób zaszuflad-
kowany. Mam nadzieję, że się z tego 
wyrwę. 

– A jak się pracuje nad spekta-
klem z partnerką?

– Z Tamarą często zdarza mi się 
pracować i bardzo to lubimy. Dla nas 
to jest normalne i świetnie się w tym 
odnajdujemy. Zapewniam, że w 
związku z tym nigdy nie ma między 

nami tarć, choć słyszy się, że to częste 
zjawisko. Cieszę się również, że gram 
z Bartkiem – to fantastyczny aktor.

– Woli Pan pracować na deskach 
teatru czy przed kamerą?

– Zdecydowanie w teatrze, dlatego, 
że rozwija mnie warsztatowo. Podej-
rzewam, że gdyby film był robiony 
tak jak kiedyś, być może te dwie sfery 
byłyby bardziej równoważne. W tej 
chwili, przykładowo na planie serialu, 
głównie liczy się czas, wszystko ro-
bione jest w pośpiechu. To nie wpły-
wa rozwojowo na aktora. 

– Pana marzenie dotyczące życia 
zawodowego? 

– Chciałbym zagrać po angielsku, 
gdyż jest to język, którym dobrze 
władam, a który zresztą miał być mo-
im zawodem – kiedyś zdawałem na 
anglistykę. Udało mi się jednak w 
szkole teatralnej, dlatego zrezygno-
wałem. Drugim marzeniem jest udział 

Bartłomiej Kasprzykowski podczas spektaklu ,,Pod niemieckimi łóżkami”. Fot: MS

Grupa młodych, pełnych energii ludzi poczuła w nocy z 28 na 29 marca pociąg do tańca. A to za sprawą pierwszej otwartej teatralnej nocy ta-
necznej, która odbyła się w MCK-u. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Teatr Bezpański w ramach ogólnopolskiej akcji „Dotknij Teatru”, 
przygotowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Całonocne warsztaty prowadzili utalentowani śląscy tancerze-choreografowie.

w poważnej realizacji, z dobrze obsa-
dzonymi aktorami, z Dorocińskim 
czy Więckiewiczem. Wiem, że mógł-
bym do nich dołączyć, czego filmow-
cy często nie dostrzegają. Być może 
w końcu ktoś wyciągnie mnie z mojej 
szuflady.

– A widziałby się Pan z drugiej 
strony kamery?

– Do tego trzeba bardzo poważnych 
studiów. Gdyby coś takiego miało nastą-
pić, to raczej w formie eksperymentu. 
Ostatnio ogłosiłem na Facebooku konkurs 
na scenariusz – może ktoś wpadnie na coś 
fajnego. Zobaczymy, co przyniesie los.

– Życzę spełnienia aktorskich 
marzeń i dziękuję za rozmowę.

MS

– Praktycznie każdego roku 
przygotowujemy coś w ramach 
święta teatru. Do tej pory były to 
akcje happeningowe prowadzone 
na dużą skalę. Przeważnie jednak 
odbywały się one w innych miej-
scach regionu. Tym razem zdecy-
dowaliśmy się zorganizować coś 
dla ludzi z naszego miasta, ale tak-
że coś, co ściągnęłoby ludzi z całe-
go regionu do Rudy Śląskiej – mó-
wiła Marlena Hermanowicz. – 
Działalność Teatru Bezpańskiego 

będzie skupiała się w dużej mierze 
na teatrze tańca. Chcemy zamienić 
dworzec w centrum tańca. oW tań-
cu tkwi siła. Staramy się poprzez 
taniec rozwijać młodych ludzi 
i przyciągać ich tym sposobem do 
teatru – dodała.

Zainteresowanie przedsięwzię-
ciem było ogromne.

– O warsztatach dowiedziałam 
się od koleżanki. Chętnie biorę 
w nich udział, bo bardzo lubię tań-
czyć. Fajnie, że impreza odbywa 

się prawie całą noc. Myślę, że wy-
trzymam. Niejedną imprezę już 
w swoim życiu przetańczyłam – 

mówiła Patrycja Połeć, uczestnicz-
ka całonocnych zajęć.

Sandra Hajduk

Kuźnia muzycznych talentów

Agnieszka Jagielska, zdobywczyni wy-
różnienia w Warszawie, ze swoim na-
uczycielem – Rafałem Dudkiem.
 Foto: SH

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej śmiało można nazwać kuźnią muzycznych talentów. Sześcioro 
uczniów tej placówki zakwalifikowało się bowiem do ogólnopolskich przesłuchań. Utalentowanej, dwunastoletniej Agnieszce 
Jagielskiej grającej na trąbce udało się nawet zdobyć wyróżnienie.

Przesłuchania odbywają się na 
zmianę dla szkół pierwszego i dru-
giego stopnia. W tym roku odbywały 
się dla szkół pierwszego stopnia. 
Droga na szczyt jest długa, bowiem 
przesłuchania są trzyetapowe. Naj-
pierw wyłania się najlepszych muzy-
ków w szkole. Ci są automatycznie 
kwalifikowani do etapu makroregio-
nalnego. Tam wyłoniono najlepszych 
– dostali się oni do etapu ogólnopol-
skiego, który odbył się w Warszawie. 

– Takie przesłuchania to bardzo 
ważny element w kształceniu mło-

dych muzyków. Przede wszystkim 
mają one na celu wyłapanie naj-
większych talentów w całej Polsce. 
To rzutuje na przyszłość młodych, 
ponieważ stają się oni w pewnym 
stopniu znani. Od tego momentu 
bacznie obserwuje się ich rozwój – 
tłumaczy Rafał Dudek, nauczyciel 
gry na trąbce.

Na przesłuchania do Warszawy 
dostało się w sumie sześcioro 
uczniów rudzkiej szkoły muzycznej: 
jeden gitarzysta – Michał Kuta uczą-
cy się gry u Małgorzaty Smol oraz 

pięcioro muzyków z sekcji instru-
mentów dętych: flecistki – Julia Hu-
dasz i Zuzanna Noga, które uczą się 
gry u Anny Kolarz, dwaj klarneciści 
– Adrian Hanak szkolący swoje 
umiejętności u Darka Kasperka 
i Marcin Jochlik ćwiczący pod okiem 
Damiana Matejczyka oraz grająca 
na trąbce Agnieszka Jagielska, uczą-
ca się gry u Rafała Dudka. Ta ostat-
nia osiągnęła ogromny sukces. Wy-
walczyła bowiem w Warszawie wy-
różnienie. 

Sandra Hajduk
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Obserwuję pacjentów, którzy 
w wyniku nieuleczalnych scho-
rzeń stopniowo słabną, bywa, że 
nie potrafią samodzielnie się po-
ruszać, cierpią z powodu przewle-
kłego bólu. Osoby do tej pory sa-
modzielne, często aktywne w ży-
ciu codziennym i zawodowym, 
stopniowo stają się zależne od po-
mocy innych ludzi. Tracą kontro-
lę nad podstawowymi funkcjami 
życiowymi. Czyż nie przechodzi-
my tej samej drogi, którą już Ktoś 
kiedyś przeszedł? Gdy odchodzą 
osoby bliskie, odczuwamy ból, 
stratę. Pomimo przekazu i na-
dziei, jaką otrzymujemy w owe 
święta, wielokrotnie w tych sytu-
acjach odczuwamy ból. Nieszczę-
ście, które nas spotyka, powoduje, 
że chwilami odwracamy się od 
ludzi. Pielęgnując w sobie preten-
sje, bywa, że odczuwamy za-
zdrość „dlaczego innym się to nie 

zdarza”. Niedawno obejrzałem 
film „Niemożliwe” o tragedii tsu-
nami w 2004 roku. Główny boha-
ter znajduje się w sytuacji, gdy 
zginęło wielu ludzi, nie wie, co 
się dzieje z jego rodzeństwem 
i tatą. Pomimo tego nie zamyka 
się w swoim strachu, żalu. Poma-
ga innym w poszukiwaniu zagi-
nionych osób. Dając innym na-
dzieję, pomógł sobie. Znamy sie-
bie tylko na tyle, na ile nas spraw-
dzono, wobec czego nie mamy 
pewności, jak się zachowamy, 
gdy spotka nas niewyobrażalne 
nieszczęście, np. nieuleczalna 
choroba w rodzinie. Mam świa-
domość, że pomóc sobie tak na-
prawdę możemy otwierając się na 
inne osoby i pomagając im. Pa-
miętajmy, abyśmy byli życzliwi, 
pełni ciepła dla innych osób, nie 
tylko okazjonalnie w święta, ale 
i w codziennym życiu. 

Po świętach... 

Wstydliwy problem Polaków. Ubytek słuchu
Wstydliwy problem… 

Czy wiesz, że w polskim społeczeństwie 
jest bardzo wiele osób, które przez lata żyją 
z niedosłuchem? Udają, że nie mają proble-
mu lub też mają nadzieję, że nikt się nie 
dowie, co niestety obraca się przeciwko 
nim samym, bo same wykluczają się z ży-
cia rodzinnego i towarzyskiego poprzez 
utrudnioną komunikację.

Otoczenie i rodzina… 
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że oso-

by mające problem ze słuchem, właśnie  
z powodu wstydu nie przyznają się do pro-
blemu? Niestety problem ze słuchem czę-
sto oddziałuje źle także na otoczenie i ro-
dzinę tej osoby. Problem pogarszania się 
słuchu jest uciążliwy dla pozostałych do-
mowników, gdyż naraża ich na przebywa-
nie w nadmiernym hałasie (np. bardzo gło-
śne słuchanie TV lub radia) i naraża ich 
również na warunki, które i u nich mogą 
spowodować pogorszenie słuchu. Bardzo 
ważna jest pomoc rodziny. Jeśli widzisz, że 
ktoś bliski z Twojego otoczenia ma częsty 
problem z usłyszeniem całości wypowiedzi 

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

Pomóż tym, których kochasz

albo włącza dźwięk coraz głośniej, warto 
namówić taką osobę na odwiedzenie spe-
cjalisty. 

Technologia odpowiada na potrzeby…
Technologia w dziedzinie protetyki słu-

chu rozwija się bardzo szybko i jest w stanie 
zaspokoić wszelkie wymagania dotyczące 
aparatów słuchowych, zarówno te estetycz-
ne, wielkościowe jak i dotyczące aktywnego 
lub nowoczesnego stylu życia. Dlatego im 
szybciej takie osoby przestaną unikać tema-
tu związanego z problemami ze słuchem, 
tym szybciej znów w pełni będą mogły sły-
szeć otaczające ich dźwięki, bez narażania 
się na postępującą deprywację słuchu.

Zanim będzie za późno…
Często przez zbyt późne zauważenie, że 

ktoś cierpi na problem ze słuchem, wystąpi-
ło już długotrwałe uszkodzenie słuchu i jest 
za późno, by odpowiednio pomóc takiej 
osobie. 

Co powinno nas zaniepokoić…
Narzekanie, że przez telefon osoby,  • 
z którymi prowadzona jest rozmowa, 
mówią niewyraźnie

Problem z rozpoznaniem, z której strony • 
dochodzi dźwięk
Słyszenie dzwonienia lub brzęczenia  • 
w uszach 
Jeśli często pada pytanie: „Słucham?”, • 
„Przepraszam, czy mógłbyś powtó-
rzyć?”
Bardzo głośne słuchanie radia lub tele-• 
wizji 
PAMIĘTAJ – im szybciej niedosłuch 

jest wykryty, tym lepiej. 
Dlatego KAŻDY powinien regularnie 

badać swój słuch.
Ludzie regularnie sprawdzają stan swo-

ich zębów i wzroku, ale zapominają, że 
słuch jest również bardzo ważny, bo bez 
niego nie jesteśmy w stanie sprawnie komu-
nikować się z otoczeniem. 
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

Z uwagi na duże zainteresowanie  
naszymi usługami, prosimy  

o telefoniczne umawianie wizyt.
Zapraszamy do filii: 

RUDA ŚL. ul .NIEDURNEGO 25
Tel. (32) 240-69-87.

Niełatwo znaleźć specjalistę, któ-
ry spełni nasze oczekiwania, zapro-
ponuje skuteczną dietę oraz zmoty-
wuje do zmiany sposobu odżywia-
nia. Oto kilka wskazówek, którymi 
powinnaś się kierować, dokonując 
jego wyboru.

Dobry dietetyk powinien:
 Dobrać dietę do indywidualnych 

potrzeb
Dieta powinna być zgodna z wy-

tycznymi opracowanymi przez In-
stytut Żywności i Żywienia. 

Specjalistę będzie interesowało 
nie tylko to, ile chcemy schudnąć, 
ale też to, jaki jest nasz stan zdro-

wia, styl życia i sposób odżywiania. 
Jeśli zaproponuje nam jedną z popu-
larnych diet cud – dajmy sobie spo-
kój.  

Posiadać odpowiednie kwalifikacje
Jest wiele osób, które interesują 

się zdrowym żywieniem, ale to nie 
wystarczy. Osoba pracująca na sta-
nowisku dietetyka powinna mieć 
prawnie zatwierdzone kwalifikacje 
w żywieniu i dietetyce.

Mieć dobrą opinię
Dobry fachowiec to nie taki, któ-

ry sam o sobie dobrze mówi, ale ta-
ki, o którym dobrze mówią inni. 

Dobry dietetyk nie powinien:

Obiecywać spektakularnych  
i szybkich efektów

To fakt, że czasem niewielkie 
zmiany w sposobie żywienia po-
zwalają odczuć różnice, jednak 
najczęściej osiągnięcie konkret-
nych efektów wymaga czasu i wy-
trwałości. 

Bazować na suplementach
Ci, którzy usiłują przekonać nas, 

że preparaty bioaktywne są koniecz-
nym elementem diety, często wyko-
rzystują nasze braki w wiedzy na 
temat żywności. Suplementacja mo-
że wspomóc dietę, ale nigdy nie po-
winna stanowić jej podstawy. 

Porady dietetyka

Porady Lekarza

Kolejne święta za nami. Święta Wielkiej Nocy – najważniejsze święta 
w chrześcijaństwie. Spotykając się z ciężko chorymi, w tym nieuleczalnie, 
osobiście mam skojarzenia z przekazem, jaki niosą nam te święta.

REKLAMA

Adam Rozewicz
dr n. med. 

Chciałabym schudnąć. Na co powinnam zwrócić uwagę i czym się 
kierować przy wyborze dietetyka?

Jola 23 l. Bykowina

Jak schudnąć

REKLAMA

www.pwsenator.cdx.pl

NOWOŚĆ: 
ślub w plenerze!
NOWOŚĆ: 
ślub w plenerze!
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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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Warsztaty prowadzone były 
w dwóch grupach. Pierwsza z nich 
obejmowała firmy, które już od 
dłuższego czasu obecne są na rynku 
oraz instytucje otoczenia biznesu. 
Drugą grupę tworzyli natomiast 
przedsiębiorcy, którzy dopiero roz-
poczęli działalność gospodarczą, 
tzw. startupy. Podczas spotkania 
uczestnicy starali się odpowiedzieć 
m.in. na pytanie, jakie korzyści fir-
mom i instytucjom ma przynieść 
nowa strategia. Przedsiębiorcy 
zwracali uwagę na to, jak ważne 
jest zapewnienie przyjaznych wa-
runków prowadzenia biznesu 
w mieście oraz to, że w dzisiejszych 
czasach znalezienie wykwalifiko-
wanego pracownika jest często za-
daniem ponad siły. – Uwierzcie, że 
pomimo szczerych chęci zatrudnie-
nia pracownika, mamy z tym pro-
blem – mówił jeden z nich. Przed-
stawiciele instytucji publicznych 

argumentowali, że kluczowe decy-
zje co do kształtu przepisów prawa 
zapadają na poziomie ministerial-
nym i bez rozwiązań systemowych 
niestety ciężko będzie o zmianę.

Sporo miejsca podczas pierwsze-
go z warsztatów poświęcono roz-
wojowi innowacyjności. Uczestni-
cy mówili o barierach, które 
utrudniają rozwój firm z branży IT 
w Rudzie Śląskiej oraz wskazywali 
te udogodnienia, dzięki którym fir-
my zajmujące się nową technologią 
mogą zaistnieć w gospodarce mia-
sta czy regionu.

Jako największe przeszkody  
w drodze do rozwoju firm innowa-
cyjnych w Rudzie Śląskiej, przed-
siębiorcy wskazywali: brak fa-
chowców na lokalnym rynku pracy, 
biurokrację, brak środowiska na-
ukowego w mieście oraz nierozwi-
niętą współpracę na linii miasto – 
nauka – biznes. Jednocześnie 

podkreślali atuty Rudy Śląskiej, 
jako miejsca na rozwój firmy 
z branży nowej technologii. – Ruda 
Śląska znajduje się w środku aglo-
meracji, która jest dużym rynkiem 
zbytu. Ponadto miasto oferuje do-
bre lokalizacje pod rozpoczęcie 
działalności gospodarczej po na-
prawdę atrakcyjnej cenie – podkre-
ślali przedstawiciele firm.

Warsztaty były pierwszymi  
z czterech zaplanowanych spotkań, 
podczas których opracowane zosta-
ną nowe założenia „Strategii roz-
woju przedsiębiorczości i promocji 
zatrudnienia w mieście do roku 
2020”. Następne – poświęcone te-
matowi wzmocnienia atrakcyjności 
biznesowej i inwestycyjnej miasta, 
odbędą się 24 kwietnia również  
w Rudzkim Inkubatorze Przedsię-
biorczości.

Aktualna strategia rozwoju 
przedsiębiorczości realizowana 
jest w mieście od 2008 r., obowią-
zywać miała do 2015 r. Zbliżająca 
się nowa perspektywa finansowa 
Unii Europejskiej na lata 2014-
2020 oraz dynamiczne zmiany 
zachodzące w gospodarce i na 
rynku pracy sprawiły, że władze 
miasta oraz lokalne instytucje 
otoczenia biznesu zdecydowały 
się na aktualizację strategii. – Do 
tej pory główny nacisk położony 
był na promocję zatrudnienia, te-
raz ten ciężar powinien być skie-
rowany w stronę wspierania inno-
wacji, czy rozwoju nowych 
technologii – uważa prof. Andrzej 

Po pierwsze innowacyjność

Ruda Śląska powinna stawiać na rozwój firm innowacyjnych – uważają rudzcy przedsiębiorcy. Realizacji tego celu powinna być ich zdaniem podporządko-
wana strategia rozwoju przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia w mieście. Pierwsze z czterech warsztatów poświęconych założeniom tworzonej strategii 
odbyły się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Uczestnicy dyskutowali o korzyściach, jakie dokument może przynieść lokalnym firmom. 

Na spotkaniu z rudzkimi kobieta-
mi biznesu Urszula Ciołeszyńska 
wyróżniła pięć filarów rozwoju  
przedsiębiorczości: politykę rządo-
wą, edukację, innowacyjność, 
współpracę oraz dostęp do finanso-
wania. Te obszary na szczeblu lo-
kalnym stara się też wspierać Ruda 
Śląska poprzez tworzenie korzyst-
nego otoczenia rozwoju biznesu.  
– Staramy się stymulować wzrost 
mikro- i małych przedsiębiorstw na 
terenie miasta – mówi prezydent 
Dziedzic.  – Dzięki takim instytu-
cjom jak Powiatowy Urząd Pracy, 
Śląski Park Przemysłowo-Techno-
logiczny, Rudzki Inkubator Przed-
siębiorczości, czy też Rudzka Agen-
cja Rozwoju „Inwestor”, kolejni 
przedsiębiorcy mogą rozpoczynać 
prowadzenie działalności gospo-
darczej w dogodnych warunkach   
– dodaje. Wsparcie miejskich insty-
tucji ma na celu nie tylko umożli-
wienie „startu” nowym firmom, ale 
także wspieranie ich rozwoju na ko-
lejnych etapach. 

Co ważne, Ruda Śląska stara się 
promować przedsiębiorczość  
w różnych obszarach, w tym też 
wśród kobiet, które stosunkowo 
niechętnie podejmują się prowa-
dzenia własnej firmy. Jak bowiem 
pokazuje raport Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, obec-
nie tylko jedna czwarta mikro-
przedsiębiorstw w Polsce to firmy  
z udziałem kobiet. Jednocześnie 
prawie dwie trzecie kobiet pracują-
cych najemnie oraz co druga kobie-
ta bezrobotna i nieaktywna zawo-
dowo biorą pod uwagę założenie 
własnej firmy w ciągu najbliższych 
pięciu lat. 

– Na Śląsku dominują branże ty-
powo „męskie”, jak górnictwo czy 
hutnictwo, które nie dają kobietom 
możliwości rozwinięcia skrzydeł – 
uważa prof. Anna Wziątek-Staśko z 
Uniwersytetu Śląskiego. – Myślę, 
że trzeba im pokazać nowe ścieżki 
rozwoju, dodać pewności siebie i to 
będzie z korzyścią dla miasta – do-
daje. 

Ambasadorki biznesu

– Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co pani tutaj stworzyła. To się świetnie wpisuje w inicjatywy europejskie, które idą w kierunku wspierania przed-
siębiorczości kobiet – gratulowała prezydent Grażynie Dziedzic Prezes Fundacji Kobiet Biznesu. Jej zdaniem pomysł powołania w Rudzie Śląskiej Ambasady 
Kobiecej Przedsiębiorczości to dobry wzorzec, który powinien być naśladowany przez samorządy w całej Polsce. Urszula Ciołeszyńska była honorowym gościem 
obrad Ambasady, które zostały zorganizowane w rudzkim Urzędzie Pracy. 

Jedną z inicjatyw, które mają 
motywować do działania rudzkie 
kobiety biznesu, jest działająca pod 
patronatem prezydent miasta Am-
basada Kobiecej Przedsiębiorczo-
ści. – Ambasada zrzesza rudzkie 
kobiety biznesu, które swoją posta-
wą dają świadectwo kobiecości po-
strzeganej jako kapitał energii i ży-
ciowej zaradności – komentuje 
prezydent Dziedzic. – Na tych spo-

tkaniach mam okazję dowiedzieć 
się, co przeszkadza, a co pomaga  
w prowadzeniu działalności gospo-
darczej. Dzięki temu wiem, w jakim 
kierunku powinny iść działania 
ukierunkowane na wspieranie i roz-
wój przedsiębiorczości w Rudzie 
Śląskiej – dodaje. 

Ruda Śląska stara się tworzyć 
dobry klimat dla rozwoju małej  
i średniej przedsiębiorczości nie 

tylko poprzez cykliczne obrady ko-
biet biznesu, ale także poprzez po-
wołanie Rady Gospodarczej, w ra-
mach której odbywają się spotkania 
z rudzkimi przedsiębiorcami. – 
Dzięki dobrej współpracy z przed-
siębiorcami Ruda Śląska ma jeden 
z najniższych wskaźników bezrobo-
cia wśród miast aglomeracji kato-
wickiej – uważa prezydent Dzie-
dzic. – W naszym mieście bez pracy 
pozostaje o ponad 2 procent osób 
mniej, niż w pozostałych miastach 
województwa śląskiego i o ponad 
4 procent mniej, niż w całym kraju 
– informuje. 

O tym, że w sferze wspierania 
przedsiębiorczości Ruda Śląska ra-
dzi sobie dobrze, świadczą też urzę-
dowe dane. Pokazują one, że w la-
tach 2009-2012 liczba firm objętych 
wymiarem podatku od nieruchomo-
ści wzrosła z 381 do 462. W tym 
czasie o ponad 10 mln zł wzrosły też 
przychody budżetu miasta z tytułu 
podatku odprowadzanego przez 
przedsiębiorców.  KP

Profesor Andrzej Klasik przewodniczy zespołowi zajmującemu się opracowaniem stra-
tegii.

Klasik, który przewodniczy ze-
społowi zajmującemu się opraco-
waniem strategii.

W skład zespołu weszli m.in. 
przedstawiciele Powiatowego 
Urzędu Pracy, Rudzkiej Agencji 
Rozwoju ,,Inwestor”, Śląskiego 
Parku Przemysłowo-Technologicz-
nego, Rudzkiego Inkubatora Przed-
siębiorczości i Urzędu Miasta. 
Prace nad strategią powinny się za-
kończyć w listopadzie tego roku. 
Najważniejsze jej założenia ujęte 
będą również w strategii rozwoju 
miasta, nad którą w tym roku będą 
pracowały władze miasta.

Uczestnicy warsztatów dyskutowali o korzyściach, jakie nowa strategia może przynieść 
lokalnym firmom.

Program wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości już od ponad 
siedmiu lat realizuje rudzki PUP. 
Najlepszym sposobem zobrazowa-
nia działań Powiatowego Urzędu 
Pracy na rzecz promocji przedsię-
biorczości są liczby. Dzięki wspar-
ciu merytorycznemu i finansowemu 
Urzędu powstało już ponad 500 no-
wych firm. Co ważne, ponad 70 
proc. z nich utrzymuje się na rynku 
powyżej czterech lat. Dodatkowych 
400 miejsc pracy utworzonych zo-
stało natomiast w ramach refunda-
cji kosztów wyposażenia stano-
wisk. TK

Obecnie tylko jedna czwarta mikroprzedsiębiorstw w Polsce to firmy z udziałem kobiet.

W najbliższych miesiącach od-
będą się postępowania przetargowe 
m.in. na sprzedaż położonej bezpo-
średnio przy zjeździe z Drogowej 
Trasy Średnicowej działki w dziel-
nicy Chebzie, gdzie na 3,6 ha moż-
na zlokalizować usługi komercyjne. 
Również przy DTŚ, w dzielnicy 
Ruda, znajduje się teren przezna-
czony na działalność związaną  
z obsługą komunikacji samochodo-
wej. Z kolei  przy zjeździe z auto-
strady A4 położone jest 1,5 ha 
gruntu po byłym ośrodku Zdebel, 
gdzie mógłby powstać hotel z funk-
cjami sportowymi. Przy powstają-
cym połączeniu obu tych ważnych 
dróg, czyli trasie N-S, miasto oferu-
je działkę o powierzchni 2,5 ha 
przeznaczoną pod zakład produk-
cyjny.

To tylko niektóre z zaprezento-
wanych propozycji, wśród których 
znalazły się również nieruchomości 
planowane do przetargów w dal-
szym czasie. Do zagospodarowania 
przeznaczony jest m.in. budynek  
w bezpośrednim sąsiedztwie Aqu-
adromu, który przyszły inwestor 

Ruda Śląska zaprasza inwestorów

– Sprzedaż terenu inwestycyjnego to dla miasta nie tylko bezpośredni przychód w budżecie miasta, ale również szereg innych 
korzyści, takich jak zagospodarowanie działki czy przyszłe wpływy z podatków – uważa Grażyna Dziedzic. Prezydent Rudy Ślą-
skiej zaprezentowała rudzkim przedsiębiorcom najciekawsze działki oferowane przez miasto.

może przekształcić np. w hotel. – 
Ceny w naszym mieście są atrakcyj-
ne, warto zainteresować się naszą 
ofertą dla inwestorów – podkreśla 
Grażyna Dziedzic.

Podczas spotkania z rudzkimi 
przedsiębiorcami przedstawiony 
został również stan prac nad aktu-
alizacją studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska. Dokument ten określa strategię 
miasta w zakresie ładu przestrzen-
nego, realizowaną później w zapi-
sach miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. – Do 
końca kwietnia czekamy  na wnio-
ski przedsiębiorców. Cały projekt 
studium zostanie sporządzony  
w czerwcu, a termin jego wprowa-
dzenia to grudzień tego roku – 
mówi Daniel Nowok, naczelnik 
Wydziału Urbanistyki  i Architek-
tury w rudzkim Urzędzie Miasta. – 
Jeżeli pozwolą na to środki finanso-
we, to chcielibyśmy następnie 
wprowadzić zawarte w studium 
zmiany jako dużą aktualizację pla-
nu zagospodarowania – dodaje.

Prezydent Grażyna Dziedzic po-
prosiła również przedstawicieli 
rudzkich firm o wypełnienie ankie-
ty dotyczącej partnerstwa publicz-
no-prywatnego. – Bardzo ważna 
jest dla nas państwa opinia na te-
mat tej formuły – powiedziała. Wła-
dze Rudy Śląskiej w ramach PPP  
w pierwszej kolejności chciałyby 
dokonać termomodernizacji szkół  
i przedszkoli. Niebawem powołany 
zostanie zespół złożony m.in.  
z przedstawicieli wydziałów urzę-
du miasta, prawników i przedsię-

biorców, który za zadanie będzie 
miał przygotować grunt pod reali-
zację takiej inwestycji.

Ruda Śląska, dzięki wielu inwe-
stycjom drogowym, realizowanym 
w ostatnich latach, posiada sprzy-
jające środowisko do prowadzenia 
kolejnych inwestycji. W ślad za 
nowoczesnymi i bezkolizyjnymi 
rozwiązaniami komunikacyjnymi 
idzie szeroka dostępność do kolej-
nych terenów inwestycyjnych. Zo-
stają one zagospodarowywane na 
cele wyznaczane potrzebami 

mieszkańców, najbardziej typowe 
są inwestycje handlowo-usługowe 
różnych sieci.

W tym roku odbyło się jak na 
razie 58 przetargów na zbycie nie-
ruchomości, w tym cztery doty-
czące 22 mieszkań i jeden na zby-
cie dwóch lokali użytkowych. 
Dzięki nim miasto sprzedało 15 
działek, pięć mieszkań i jeden lo-
kal użytkowy za łączną kwotę net-
to ponad 1,7 mln zł. Kolejne prze-
targi odbędą się w kwietniu.

 WG

– Biznes buduje się na kontak-
tach – i nie ma znaczenia czy ktoś 
jest z Sosnowca, czy z Rudy Ślą-
skiej, Jaworzna, czy z Bielska – nas 
to cieszy, bo my mamy wspólnie 
zbudować markę śląską i mamy być 
postrzegani jako potencjał IT w tym 
regionie. A to, że budujemy taką 
markę w Rudzie Śląskiej, to tylko 
powód do radości – mówi Joanna 
Sochacka, prezes Rudzkiego Inku-
batora Przedsiębiorczości w Rudzie 
Śląskiej.

Arkadiusz Rusin, który repre-
zentuje ITmaster nie ma wątpliwo-
ści – takie spotkania to świetna 
okazja do wymiany doświadczeń, 

Śniadanie biznesowe

W Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się drugie śniadanie biznesowe Śląskiego Klastra Multimedialnego. Przedsiębiorcy z województwa śląskiego działający  
w branży IT i multimedialnej spotkali się, aby nawiązać nowe kontakty biznesowe, wymienić rekomendacje, zaprezentować swoją ofertę.

ukierunkowania dalszych planów 
pod kątem odpowiednich możliwo-
ści współpracy.

– Jeżeli podsumujemy wszystkie 
nasze działania, które wynikają  
z działalności w Śląskim Klastrze 
Multimedialnym, czy poprzez śnia-
dania biznesowe, to firmy, z którymi 
współpracujemy, są w większości  
z Rudy Śląskiej. Takie spotkania jak 
dziś ułatwiają kontakty biznesowe, 
tutaj można ukierunkować się na 
nawiązanie kontaktu i rozpoczęcie 
współpracy – często na to po prostu 
brakuje czasu – mówi Arkadiusz 
Rusin.

MHS Śniadanie biznesowe odbyło się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Foto: MHS
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,,DNI WODY” W AQUADROMIE

Konkursy, animacje, wodne 
konkurencje – to wszystko czeka-
ło na tych, którzy zdecydowali się 
wziąć udział w tegorocznej im-
prezie Dni Wody. Akcja trwała od 
22 do 29 marca.

– Chcieliśmy zachęcić do od-
wiedzenia Aquadromu, gdzie 
można liczyć na świetną zabawę. 
Połączyliśmy to ze Światowym 
Dniem Wody, podczas którego 
chcemy zwrócić uwagę na to, jak 
cenna jest woda i jak ważna może 
ona być w życiu codziennym – 
mówi Agnieszka Piekorz z Aqu-
adromu.

– Wielu z nas nie przywiązuje 
na co dzień uwagi do tego dobro-
dziejstwa jakim jest woda. A prze-
cież życie bez niej jest niemożliwe. 
Pamiętajmy o tym i nie marno-
trawmy jej bezmyślnie – podkre-
śla Grzegorz Rybka, prezes PWiK 
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. 

W rudzkim Aquadromie zakończyły się Dni Wody. Wszystko pod hasłem ,,Woda w życiu codziennym”, w ramach Światowego Dnia Wody. Ich organizatorem były ,,Śląskie 
Media” Sp. z o.o., i Aquadrom Sp. z o.o. a partnerem strategicznym było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Patronat honorowy nad imprezą 
objęła prezydent miasta Grażyna Dziedzic. 

Woda w życiu codziennym
Podczas Dni Wody w Aquadro-

mie zorganizowano konkurs pla-
styczny i poetycki pod hasłem 
„Woda w życiu codziennym”. 
Wzięli w nim udział uczniowie 
rudzkich szkół: 

– Woda daje życie, woda jest ży-
wiołem – na pytanie czym i jak 
istotna jest woda, odpowiadał Se-
bastian Piasecki. 

– Oszczędzanie wody jest ważne. 
Gdy szczotkuję zęby, zakręcam wo-
dę – mówiła Dominika Kłys. 

– Ja nauczyłam się oszczędzać 
wodę podczas zmywania naczyń – 
dodała Martyna Nowakowska.

– W konkursie plastycznym dzie-
ciaki miały wykazać się wyobraźnią 
i narysować to, co im się kojarzyło 
z wodą w życiu codziennym.  
W Strefie Rekreacji mieliśmy sporo 
zabaw i gier – była konkurencja na 
najszybszy zjazd na czerwonej śli-
zgawce Ruda Śliska, graliśmy  

w grę pt. Poławiacze pereł, dziecia-
ki wyławiały w całym basenie zata-
pialne krążki i piłki. Było mnóstwo 
radości i zabawy. Mam nadzieję, że 
będzie to zachęta do kolejnych od-
wiedzin Aquadromu – mówi Karo-
lina Magda, animator Aquadromu. 

Przewodniczący jury konkursu 
plastycznego – Piotr Pilawa – był 
pod wrażeniem większości prac.  
W jednych dopatrzył się ciekawej 
techniki, w innych niecodziennego 
pomysłu. 

– Dzieci zawsze zaskakują. Mają 
one przede wszystkim nieposkro-
mioną chęć zrobienia czegoś na-
prawdę fajnego. Posiadają również 
niesamowite pokłady inwencji  
i kreatywności. Te prace są bardzo 
szczere i uczciwe. Dzieci bardzo się 
starały i to widać. Prace miały na-
wiązywać do konkretnego hasła  
i to trzeba było ocenić. Z drugiej 
strony to czysty rysunek, malar-

stwo, które również trzeba docenić 
– nie jest więc to takie proste – mó-
wił Piotr Pilawa.

Wielu uczestników do wzięcia 
udziału w konkursach zachęcili ich 
rodzice.

– O konkursie dowiedziałam się 
ze strony Aquadromu i „Wiadomo-
ści Rudzkich”. Bardzo często bie-
rzemy udział w różnego rodzaju 
konkursach, bo to rozwija zaintere-
sowania i pasje dzieci. Nie spędza-
my czasu przed telewizorem,  
za to aktywnie uczestniczymy  
w życiu miasta – mówiła Justyna 
Giza, mama Bartosza. – Praca mo-
jego syna wykonana jest za pomo-
cą techniki kolażu. Chcieliśmy za-
akcentować problem ochrony przy-
rody oraz potrzebę oszczędzania 
wody – dodała pani Justyna.

– Córka była z klasą na basenie 
– tam zachęcono dzieciaki do 
udziału w konkursie. Jestem na-

uczycielem chemii, dlatego pomo-
głam trochę córce w wymyśleniu 
koncepcji na pracę – mówiła ma-
ma dziesięcioletniej Natalii Bo-
rys. – Mój obrazek przedstawia 
rolę wody w naszym życiu.  
W procentach wskazałam, ile wo-
dy zużywamy przy różnych czyn-
nościach domowych. Zastosowa-
łam prostą technikę, czyli kredkę 
ołówkową i cienkopis – tak swoje 
dzieło opisywała Natalka.

– Do napisania wiersza zachę-
ciła mnie mama. Napisanie cze-
goś przychodzi mi z łatwością – 
mam do tego talent. Woda jest 
najważniejszą rzeczą na świecie, 
bez niej nie żyjemy – to wszystko 
zawarłam w swoim wierszu – mó-
wiła Sylwia Bomastyk, laureatka 
kategorii poetyckiej.

Laureatom konkursu gratulujemy.
Monika Herman-Sopniewska

Magdalena Szewczyk

I miejsce w kategorii klasy IV-VI – Jakub Osmelak.

I miejsce w kategorii klasy I-III – Zofia Błońska. 

I miejsce w kategorii przedszkolaków – Krystyna Błońska. 

Laureaci konkursu ,,Woda w życiu codziennym” w Aquadromie.

Zosia Błońska ( jedna z laureatek konkursu) z Grzegorzem Rybką – prezesem PWiK.
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WYNIkI 
kONkURsU:

I miejsce 
w konkursie poetyckim:

sylwia Bomastyk

Konkurs plastyczny 

kategoria klasy I-III
1. Zofia Błońska
2. Bartosz Giza

3. Franciszek sikora

kategoria klasy IV-VI
1. Jakub Osmelak

2. Ewa sikora
3. Natalia Borys

kategoria przedszkolaków
1. Krystyna Błońska
2. karolina kolerska
3. Dominika kurpas

Grand Prix – wyróżnienie
Wiktor staniszewski

Dominika Cichoń

Nagroda za udział  
w konkursie plastycznym

Niepubliczne Przedszkole 
„Żaczek” z Rudy Śląskiej

Wodą się myjesz i wodę pijesz, 
to dzięki niej właśnie teraz żyjesz.
Woda wśród nas, woda dookoła, 

dzień w dzień w przyrodzie zatacza koła.

Zimna jest w morzu oraz w jeziorach,
gorąca w źródłach oraz gejzerach.

3/4  ziemi to właśnie woda,
 w większości słona a rzadziej słodka.

Wody wciąż dużo a jednak za mało, 
bo ludziom ciągle więcej by się chciało.
Wiele zmarnowano a mało oszczędzono,

Ilu to już żywotom z pragnienia kres położono.

I nawet jeśli człowiek nie jest bogobojny, 
nasza słodka woda będzie przyczyną wojny.

Bo od tych brylantów cenniejsza wiele
choć ją kupisz za grosze

a za miliony idą błyszczący przyjaciele.

Woda wciąż płynie i z nieba kapie,
woda w kałuży, co dziecko się chlapie.

Woda się burzy, pieni i stacza,
woda jest tym co nas w życiu otacza. 

Sylwia Bomastyk, 14 lat

Piotr Pilawa przewodniczył jury w konkursie plastycznym. 

Dzieci rysują podczas Dni Wody.

Wodne atrakcje...

...i bezcenna radość...

...szczególnie dla najmłodszych.

Takie atrakcje to dla wielu wyzwanie. Dużą radość sprawiły animacje wodne.

Woda to zabawa. Konkurencje wodne wzbudzały duże emocje.
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M-14

W ubiegłym roku przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta z radnym Henrykiem Piórkowskim wy-
ruszyli w żeglarski rejs na Mazury. Wyprawa odbyła się pod honorowym patronatem prezydent miasta 
Grażyny Dziedzic. Rejs był nagrodą dla najbardziej aktywnych młodych radnych.

Rejs z młodzieżą

– To było naprawdę niesamowite 
przeżycie. Po drodze zwiedziliśmy 
wiele zabytków, przeżyliśmy niesa-
mowite przygody – m.in. w Łowiczu, 
Łużycach, Płońsku. Na miejscu spo-
tkaliśmy się z władzami Giżycka. Na-
sza młodzież zapoznała się z ucznia-
mi giżyckich szkół oraz z pracą Ma-
zurskiej Służby Ratownictwa Wodne-
go. Na młodych szczególne wrażenie 
zrobiła twierdza Boyen w Giżycku 
oraz most budowany metodą spawal-
niczą, a także 100-tonowy most obra-
cany – budowany w Zielonej Górze 
– wspomina Henryk Piórkowski.

W tym roku radny organizuje ko-
lejne przedsięwzięcie. Tym razem 
w sierpniu planuje wyjazd z rodzina-
mi Polskiego Związku Emerytów  
i Rencistów – również na Mazury.

– Zachęcam serdecznie wszystkich 
do wyjazdu na Mazury. Przepiękne te-
reny, ekologicznie, zielono i spokój, 
który jest na miejscu – to prawdziwy 
wypoczynek – dodaje Henryk Piór-
kowski.

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

Uczestnicy rejsu tuż przed wyjazdem. Foto: Arch.

…i w trakcie rejsu. Foto: Arch.

Prezydent Miasta  
Ruda Śląska 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
dwóch lokali użytkowych. 

  Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu są stanowiące własność 
Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości: 

1.lokal użytkowy nr 01 usytuowany na parterze budynku nr 17 przy 
ul. Wolności w dzielnicy Ruda, 1-klatkowego, 2-kondygnacyjnego, 
położonego na działkach nr 799/16 i 1338/16 o łącznej powierzchni 244 
m2, obręb Ruda, k.m.8, KW nr GL1S/00013877/0 (dział III i IV wolny 
od wpisów). 

Lokal o powierzchni użytkowej 28,51 m2 składa się z sali sprzedaży 
i zaplecza, wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i 
elektryczną. Do lokalu przynależy komórka o powierzchni 3,90 m2.

Lokal użytkowy zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 
1264/10000 we współwłasności działek gruntu 799/16 i 1338/16 o łącz-
nej powierzchni 244 m2 oraz takim samym udziałem we współwłasno-
ści części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do 
użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej 
przy ulicy Wolności 17.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 55.000,00 zł.

2. lokal użytkowy nr 010 usytuowany na poziomie piwnic budynku 
mieszkalno-użytkowego nr 5 przy ul. Grodzkiej w dzielnicy Halem-
ba, 4-klatkowego, 4-kondygnacyjnego, położonego na nieruchomości 
oznaczonej numerami geodezyjnymi 2105/107, 2109/107, 2112/107, 
2121/107 o ącznej powierzchni 4461 m2, obręb Halemba, k.m.1, KW nr 
GL1S/00019357/1 (dział III i IV wolny od wpisów). 

Lokal o powierzchni użytkowej 68,70 m2 składający się z 2 pomiesz-
czeń, zaplecza, wc, części klatki schodowej, wyposażony jest w insta-
lacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, c.o. W jednym z po-
mieszczeń znajdują się 2 studzienki kanalizacyjne. Lokal jest w stanie 
surowym bez wykończenia ścian i posadzek, ze zsypem zamiast otworu 
okiennego. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowa-
dzenie kapitalnego remontu lokalu. 

Lokal zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 232/10000 
we współwłasności działek gruntu nr 2105/107, 2109/107, 2112/107, 
2121/107 o łącznej powierzchni 4461 m2 oraz takim samym udziałem 
we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie słu-
żą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieru-
chomości wspólnej przy ul. Grodzkiej 5.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 25.200,00 zł.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód praw-

nych do rozporządzania nimi.  Termin złożenia wniosków przez osoby 
wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 10.12.2012 r. – dla lokalu 
poz.1, w dniu 4.03.2013 r. – dla lokalu poz. 2. 

Przetarg odbędzie się w dniu 7.05.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 
urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy prze-
targu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości: 2.800,00 zł 
na lokal przy ul.Wolności 17/01, 1.300,00 zł na lokal przy ul. Grodzkiej 
5/010 w terminie do dnia 29.04.2013 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 użytkowy”. 

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

W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną 
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.ruda-
slaska.bip.info.pl (zakładka lokale użytkowe) i na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta (obok pokoju 217), wpłaciły wadium w po-
danym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem 
przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.

Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, 
pozostałym uczestnikom – zwraca po przetargu. Zawarcie aktu nota-
rialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba 
ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w 
terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nie-
ruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu 
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. Wylicytowana cena lokalu jest płatna przed zawarciem umo-
wy 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 Nieru-

chomościami, 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 w dzielnicy Ruda
– w dniu 17.04.2013 r. – lokalu w dzielnicy Halemba 

Rudzka sPółdzIelnIa MIeszkanIOWa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza 
drugi przetarg ofertowy na zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy na najem boksu garażowego 

przy ul. norwida 26 w Rudzie Śląskiej na dzień 24.04.2013 r. godz. 13.30

Adres lokalu Pow.  
w m2

Stawka ekspl.wywoł. 
zł/m2 netto

Wysokość wadium
+ koszt przetargu z VAT Uwagi

Boks garażowy 
Nr 39 przy  

ul. norwida 26
16,53 8,00 500 zł + 123 zł

koszty przetargu

Przedmiotem przetargu będzie stawka eksploatacyjna zaoferowana w oparciu o stawkę wyjściową podaną  
w kolumnie nr 3 w powyższej tabeli.
Warunki uczestniczenia w przetargu:

Złożenie w sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemnej oferty w zamkniętej  kopercie z dopiskiem „najem 1. 
boksu garażowego przy ul. Norwida 26 nr....” w terminie do 24.04.2013 r. do godziny 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Magazynowej 12 2. 
w Rudzie Śląskiej 1, pokój nr 317 dnia 24.04.2013 r. o godz. 13.30.

Wadium (500 zł) oraz koszty przetargu (100,- zł + VaT) należy wpłacić przelewem na konto Rudzkiej 
spóldzielni Mieszkaniowej (PkO – 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 do dnia 20.02.2012r., a wydruk 
dokumentujący przelew dołączyć do oferty. Wysokość wadium i kosztów przetargu przedstawione są  
w rubryce nr 4.

Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia – kaucji w wysokości trzymiesięcznego 
czynszu.

Wadium oferenta, którego oferta została wybrana jako najwyższa, zostanie zaliczone na poczet kaucji.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do siedmiu dni po zatwierdzeniu 

wyników przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia 

umowy w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o wyniku przetargu.
3. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna. 

Oferta winna zawierać:
a) dane oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy)
b) propozycję stawki eksploatacyjnej
Druk oferty przetargowej można pobrać w Dyrekcji Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dziale 

Członkowsko-Lokalowym (pokój 100), Registraturze (pokój 121) oraz na stronie internetowej www.rsm.com.
pl – zakładka „Druki” pozycja nr 29.

O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Oględzin boksu garażowego można dokonać w dniu 22.04.2013 r. w godz. 14.00-16.00. 
spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
szczegółowych informacji udziela dział Członkowsko-lokalowy (pokój 100) telefon 32 248-24-11 wew. 

209, 290 lub 267.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE



KĄCIK MALUCHA

Poziomo: 1 – rankor, 5 – walka za-
paśnicza, 8 – ojczyzna Odyseusza, 9 – 
dwukołowa taczka, 11 – melonik, 12 
– krasomówca, 15 – miły zapach, 17 
– zlot czarownic, 20 – skała osadowa, 
21 – szkodnik ziemniaków, 24 – opust, 
25 – w mitologii greckiej córka Zeusa 

i Temidy, 28 – ulubieniec, 29 – prze-
orysza, 32 – zatoka Morza Egejskiego, 
33 – popisy kowbojów, 36 – w mitolo-
gii sumeryjskiej opiekunka zbóż, 39 – 
melina, 42 – wiązanka kwiatów, 43 – 
rewir, 45 – laik, 46 – amol, 47 – pierw-
sze wyjście kartą w grze. 
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Pionowo: 1 – część szkieletu, 2 – 

gatunek wierzby, 3 – fideizm, 4 – wy-
szywany wzór na tkaninie, 5 – klatka 
filmowa, 6 – argument, 7 – szlak, 10 
– imię męskie, 13 – zbiór map, 14 – 
odznaczenie, 16 – obrządek, 17 – 
szkło z domieszką ołowiu, 18 – wy-
kwity skórne, 19 – gilzy, 21 – ostry 
sos do mięsa lub ryb, 22 – resztka, 23 
– w mitologii greckiej muza poezji 
epicznej, 26 – fenol, 27 – biały w ki-
nie, 30 – osioł azjatycki, 31 – słow. 
bogini wiosny, 34 – wojskowa skarpe-
ta, 35 – część jelita grubego, 37 – nogi 
zająca, 38 – płynie przez Malbork, 40 
– wulkan na Sycylii, 41 – syrop, 44 – 
wykop. 

Hasło krzyżówki nr 11 brzmiało: 
Dobra praca to połowa sukcesu. Na-
grodę otrzymuje Elżbieta Gąsior z Ru-
dy Śl. Po odbiór nagrody – kuponu 
o wartości 50 złotych, który jest do 
zrealizowania w Firmie Handlowej 
„Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 38-
40) zapraszamy do redakcji „WR” od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
15.30. Nagrodę z tej 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, 
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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. 
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Redakcja nie odpowiada za treść  
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Baran – Widać przed Tobą zmia-
ny, jednak z ich realizacją będziesz 
musiał trochę poczekać, ponieważ 
teraz przyjdzie Ci bardziej skupić 
się na domu i sprawach rodzin-
nych.

Byk – To czas spełnienia planów, 
realizacji ambicji, a także material-
nego powodzenia. Możesz również 
nawiązać nowe znajomości, nie tyl-
ko w Polsce.

Bliźnięta – Twój nastrój teraz 
nie będzie sielankowy, ale planety 
postarają się swym wpływem 
umilić ciężkie chwile i nie bę-
dziesz za bardzo przejmować się 
trudnościami.

Rak – Pojawią się nowe zadania 
i pomysły. Może zapanować lekkie 
zamieszanie, coś trzeba będzie 
szybko załatwić. Porozmawiaj 
o swych problemach z innymi.

Lew – Twe życie nabierze teraz 
tempa, a optymizm będzie przepla-
tać się z pesymizmem. Więcej uwa-
gi będziesz musiał poświęcić swej 
rodzinie, niestety kosztem pracy.

Panna – Nie będziesz tryskać 
energią, ale musisz się sprężyć 
i wziąć w garść, ponieważ obo-
wiązków możesz mieć powyżej 
uszu. Odsuń od siebie pesymizm 
i destrukcyjne myśli.

Waga – Czekają Cię wyjazdy 
i spotkania, w szczególności te ro-
dzinne. Zapragniesz żyć bardziej 
aktywnie, może zapiszesz się na si-
łownię lub zaczniesz ćwiczyć w do-
mowym zaciszu.

Skorpion – Uważaj, ponieważ 
będziesz działać z mało szlachet-
nych pobudek. Zwyciężyć nad roz-
sądkiem może egoizm, chęć ode-
grania się czy dokopanie komuś.

Strzelec – Najbliższe dni będą 
dla Ciebie pozytywne. Mimo licz-
nych obowiązków, znajdziesz czas 
na hobby czy spotkania towarzy-
skie. Zwróć również uwagę na swe 
zdrowie.

Koziorożec – Czeka Cię po-
śpiech, możesz teraz pilnie z ko-
nieczności załatwić jakieś formal-
ności – coś zakończyć lub kupić. 
Uważaj, bo pośpiech jeszcze niko-
mu na dobre nie wyszedł. Śpiesz się 
powoli.

Wodnik – Możesz mieć teraz rę-
ce pełne roboty, jednak brak do niej 
chęci. Będziesz w myślach już pla-
nował wakacje. Zejdź na ziemię, do 
lata daleko, a obowiązki muszą być 
wykonane na czas.

Ryby – Twoje życie potoczy się 
teraz bez większych niespodzianek 
i powinien zapanować w nim spo-
kój i harmonia. Wszystko będzie 
się układać po Twojej myśli.
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USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty miesz-
kań, itp. Tel. 501-718-240.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R Zmniejsz swoje raty lub weź gotówkę na 
oświadczenie, kredyty z komornikiem do 
20.000. Tel. 508-964-968.

R Kompleksowe remonty mieszkań i obiek-
tów również parkiety i podłogi. Tel. 604-
568-755.

R Aż do 7.000 zł, pożyczka bez BIK-u. 
Dzwoń: 605-848-324, 728-874-276. 
Dojazd gratis!

R Gotówka dla odrzuconych przez Banki. 
Tel.  507-385-478, 728-874-276.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

R Ruda, jednopokojowe, 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.

R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 107 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 szere-
gowe i bliźniaki, Halemba i Kochłowice 
od 94 m2, od 265 tys., www.nierucho-
moscigabriel.pl, tel. 32 242-06-09, 605-
731-250.

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

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

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

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

R Trzypokojowe, Bykowina, 60 m2, 138 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Bielszowice – sprzedam dwupokojowe, 
52 m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

R Jednopokojowe, Nowy Bytom, 59 tys., 
Kochłowice 38 m2, 48 tys. LOKATOR, tel. 
793-396-040.

R Dwupokojowe, Halemba, 48 m2, 120 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Wirek – sprzedam dwupokojowe 37 m2. 
GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Dwupokojowe, Ruda, 42 m2, 63 tys., 
Nowy Bytom, 44 m2, 78 tys. LOKATOR, tel. 
793-396-040.

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

R Dwupokojowe, Szarotek, 39 m2, 88 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

R Sprzedam dwa mieszkania. Bykowina, 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 nowy dom Wirek, Właściciel, 
tel. 730-091-790.

R Sprzedam działkę budowlaną 2500 m2, 
w okolicy lasy, wody, z budynkiem miesz-
kalnym i pomieszczeniami gospodarczymi, 
Leśna, ok. Olesna. Tel. 601-923-505.

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

R Kochłowice – sprzedam czteropokojo-
we, 76 m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Bykowina – sprzedam, 76 m2, 199 tys., 
60 m2 159 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R 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 Bytom – kontakt: 
609-439-935.

R Odstąpię wyposażony, atrakcyjny lokal 
gastronomiczny w Rudzie Śl., 120 m2 + ma-
gazyn, odstępne 69 tys. Tel. 785-805-803.

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

R Sprzedam mieszkanie w Rudzie, niska 
zabudowa. DOMLUX, tel. 660-251-346.

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

Firma Optima S.A. – finanse dla domu

poszukuje PRZEDSTAWICIELI 
w miejscowościach: 

Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, 
Chorzów, Świętochłowice. 

Praca dodatkowa, atrakcyjna prowizja, 
również dla emerytów. 58 554-80-80, 801-800-200.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA 

MIASTA 
RUDA śLąSKA

o wydaniu decyzji  
o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej 

Na podstawie art. 11f ust. 3 
i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (Dz. U. z 2008r. nr 
193 poz. 1194 jednolity tekst) 
oraz art. 49 Kodeksu Postę-
powania Administracyjnego – 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. 
z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z póź-
niejszymi zmianami) – zawiada-
miam, że w dniu 28.03.2013 r. 
na wniosek Miasta Ruda Śląska, 
Pl. Jana Pawła II 6, Wydziału 
Dróg i Mostów zarządcy drogi 
tut. Urzędu, reprezentowanego 
przez pełnomocnika Pana Grze-
gorza Wileńskiego, prezesa 
Biura projektowo-inżynierskie-
go ”Lindschulte Polska” Sp. 
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 
ul. Kiełbaśnicza 32, wydana zo-
stała decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej 
pn.:

– rozbudowa ulicy Władysła-
wa Jagiełły i ulicy Dojazdowej 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowi-
cach, wraz z budową kanali-
zacji deszczowej i oświetlenia 
oraz przebudową sieci elektro-
energetycznej, teletechnicznej 
wraz z przyłączami na nieru-
chomościach o oznaczeniu 
geodezyjnym 1483/3, 3215/5, 
1485/3, 1543/3, 2845/8, 3653/3, 
3652/3, 2389/6, 2390/6, 3651/3, 
3654/3, 3655/3, 3462, 1484/3, 
3650/3, 2397/6, 2396/6, 2395/6, 
2394/6, 2393/6, 2392/6, 2391/6, 
2844/8.

Pouczenie:
W związku z powyższym 

informuję, że wszystkie zainte-
resowane strony postępowania 
mogą zapoznać się z treścią de-
cyzji o zezwoleniu na realizację 
przedmiotowej inwestycji dro-
gowej. Strony mogą skorzystać 
z przysługujących im upraw-
nień w terminie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia, w sie-
dzibie Urzędu Miasta Ruda 
Śląska – Wydziale Urbanistyki 
i Architektury, w godzinach pra-
cy Urzędu, w pokoju nr 320. 

Po tym okresie przysługuje 
stronom prawo wniesienia od-
wołania do Wojewody Śląskie-
go w Katowicach za pośrednic-
twem Prezydenta Miasta Ruda 
Śląska w terminie 14 dni. 
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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 Bujaków sprzedam działkę. DOMLUX, 
tel. 660-251-346.

R Wirek sprzedam dwupokojowe. DO-
MLUX, tel 660-251-346.

R OKAZJA. Sprzedam dwupokojowe po 
remoncie, 110 tys. DOMLUX, tel. 660-251-
346.

R SPRZEDAM dom z dużą działką, Kłod-
nica. DOMLUX, tel. 660-251-346.

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

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

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

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, powypadkowe, 
do wyrejestrowania. Tel. 503-345-968.

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

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

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

R Skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Tel. 785-437-230.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R Wczasy zagranicą od 499 zł ze wszystki-
mi świadczeniami w Beckermann Travel. 
Tel. 32 707-47-64.

R Sprzedam kocioł żeliwny c.o. 13 kw (Do-
zamet), nieużywany, 700 zł. Tel. 503-673-
134.

MATRYMONIALNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięćdzie-
siątką, 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  69 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. – Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Orzegów  113 m2 88 tys. zł

D
O

M
Y 

M
IE

SZ
K

A
N

IA
 *

 S
PR

ZE
D

A
Ż

PREZYDENT MIASTA 
RUDA śLąSKA

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  
gruntowej położonej w Rudzie śląskiej-Bykowinie przy ulicy Krętej  

z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

 Do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego ograniczonego na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa 
położona w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ulicy Krętej, oznaczona numerem geodezyjnym 727/254 
o powierzchni 161 m2, zapisana na karcie mapy 3 obręb Bykowina oraz w księdze wieczystej prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod Nr KW GL1S/00008557/3 (działy III i IV księgi wieczystej wolne 
są od wpisów). Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń 
osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Nabywca nieruchomości zobowiązany 
jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 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 26.12.2012 r. Przetarg przeprowadzony w dniu 27.02.2013 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka 
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach (symbol planu MM1) z podstawowym 
przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.

Najbliższe otoczenie zbywanej działki stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz budynki 
gospodarcze. Nieruchomość o kształcie wielokąta jest w części ogrodzona. Teren porośnięty jest trawą. 
Nieruchomość nie posiada dojazdu z drogi publicznej. 

Do udziału w ustnym przetargu ograniczonym uprawnione są osoby będące współwłaścicielami lub 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości przyległych, graniczących z przedmiotową działką gminną, 
tj. działek nr: 260/45, 292, 289.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 12.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej 

w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualna stawka podatku wynosi 23 %).

Przetarg odbędzie się w dniu 7.05.2013 r. o godz. 9.00 w sali Urzędu Miasta Ruda śląska, plac Jana 
Pawła II 6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia, która 
została zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka 
nieruchomości – budownictwo mieszkaniowe). W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które 
w terminie do dnia 29.04.2013 r. dokonają wpłaty wadium przelewem na konto tut. Urzędu oraz złożą 
w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomości (pokój nr 217) w godzinach pracy tut. Urzędu zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia 
przed otwarciem przetargu wymaganych dokumentów i oświadczeń. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. nr 32 244-90-56.

PREZYDENT
MIASTA 

RUDA śLąSKA 

informuje o wywieszeniu na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Ruda Śląska (II piętro, naprze-
ciw pokoju 215) wykazu nieru-
chomości gruntowych znajdu-
jących się w rejonie ul. Pawła, 
która zostanie oddana w najem 
w celu korzystania przez użyt-
kownika ze stacji transformato-
rowej, ul. Piastowskiej, która 
zostanie oddana w dzierżawę, 
z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny, ul. Joachi-
ma Achtelika, która zostanie od-
dana w dzierżawę z przeznacze-
niem pod istniejące ogródki re-
kreacyjne, ul. Szyb Powietrzny, 
która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod istniejący 
kiosk handlowy, ul. Piastow-
skiej, która zostanie oddana 
w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod istniejące ogródki rekre-
acyjne, ul. Powstańców, która 
zostanie oddana w najem z prze-
znaczeniem pod istniejące gara-
że, ul. Jana Dobrego, która zo-
stanie oddana w dzierżawę z prze-
znaczeniem pod istniejące 
ogródki rekreacyjne, ul. Targo-
wej, która zostanie oddana 
w najem z przeznaczeniem pod 
ogródek gastronomiczny.

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. Czesława Gambiec
członka Rady Nadzorczej Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

oraz wieloletniego członka Rady Osiedla przy Administracji Nr 7 w Orzegowie
żonie oraz rodzinie zmarłego

składają
Zarząd i pracownicy

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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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. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nie-
ograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowi-
cach u zbiegu ulic Edmunda kokota i Jedności stanowiąca działkę 
oznaczoną numerem geodezyjnym 1309/1095 o powierzchni 756 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczy-
stej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/
LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 
z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1309/1095 stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2). Zbywana działka 
położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wiaty przystan-
kowej, bezpośrednio u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności, posia-
da nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt jest porośnięty 
trawą, drzewami i krzewami. Ze względu na charakterystykę układu 
drogowego ulicy Edmunda Kokota dojazd do zbywanej nieruchomości 
powinien odbywać się z ulicy Jedności, a zjazd należy zlokalizować, ze 
względu na bliskie sąsiedztwo skrzyżowania dróg, przy granicy z dział-
ką 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 zapo-

znają 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 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 Ślą-
ska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Kokota 
i Jedności” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Prze-
targowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu nota-
rialnego 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 ter-
minie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cu-
dzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nierucho-
mości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają za-
płacie 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 pono-
si 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 wpła-
cone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie 
przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do 
dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nierucho-
mości 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 Nierucho-
mościami  (pokój 222), tel. 32 244-90-56.

PREZYdENT MIasTa Ruda Śląska
OGŁasZa II PRZETaRG usTNY NIEOGRaNICZONY Na sPRZEdaŻ lOkalI MIEsZkalNYCH 

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

1. ul. Jadwigi Markowej 9/8   Nowy Bytom  3.300,00 zł
89,20  16,50  2,63  65.000,00 II piętro, 3 pok.+ kuch., łaz.,wc, piec, 
    działka nr 1076/142 o pow. 2524 m2, 
    KW nr GL1S/00007330/9 

2. ul. Piotra Niedurnego 45b/8    Nowy Bytom     3.000,00 zł
 47,48 8,97  1,60   60.000,00 III piętro, 2 pok.+ kuch., łaz. z wc, 
    działka nr 673/88 o pow. 1558 m2, 
    KW nr GL1S/00007342/6

3. ul. Chorzowska 4a/14    Nowy Bytom    2.300,00 zł
 29,20  5,00  2,50  45.000,00 IV piętro, 1 pok., kuch., łaz., piec, 
    działka nr 3109/218 pow. 1307 m2,   
    KW nr GL1S/00015470/1 

4. ul. słowiańska 2e/2   Ruda     2.400,00 zł
 28,90  2,00  0,54   45.000,00 parter, 1 pok.,+ kuch., łaz., c.o.
    działka nr 1207/29 o pow. 4429 m2, 
    KW nr GL1S/00018958/7

5. ul. Międzyblokowa 4/51    Halemba     2.500,00 zł
 28,56  5,07 0,90  45.000,00 parter, 1 pok.+ kuch., łaz., c.o. 
    działki nr 1087/3, 963/3   
    o łącznej pow. 4267 m2, KW nr GL1S 
    /00005232/8, GL1S/00010976/3  
Działy III i IV ww. ksiąg są wolne od wpisów. 
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 10.12.2012 r. – dla lokali poz. 3, 4, w dniu 13.12.2012 r. – dla 
lokali poz. 1, 2, 5.

Przetarg odbędzie się w dniu 8.05.2013 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 30.04.2013 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 ogłoszenia o przetargu, zapo-
znać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 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 nie-
ruchomości, 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 przetargu zamieszczoną 
w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka lokale mieszkalne) i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzę-
du 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 uczestnikom – zwraca po 
przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się  
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej 
o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. 

Wylicytowana cena nieruchomości (w przypadku poz. 1, 2, 5 cena lokalu i I opłaty z tytułu użytkowania wie-
czystego z VAT) jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej. 

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 22.04.2013 r. – lokalu poz. 1

– w dniu 23.04.2013 r. – lokali poz. 2, 3
– w dniu 24.04.2013 r. – lokalu poz. 4
– w dniu 25.04.2013 r. – lokalu poz. 5 

PREZYdENT MIasTa Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  

Urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego  
w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska

ul. Słowiańska 5/22
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemców.



Rowery
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– Nawet przez chwilę nie zastana-
wialiśmy się nad tym, aby odwołać dzi-
siejszą masę. W innych miastach masa 
jeździ przez cały rok, w Rudzie Śląskiej 
od marca do października i tego się 
trzymamy – mówił Tadeusz Domżalski, 
współorganizator wydarzenia. – Jak za-
wsze chcemy zwrócić uwagę na bez-
pieczeństwo rowerzystów i kierowców. 

Rowerowa masa

Rudzka Krytyczna Masa Rowerowa

Padający w piątek śnieg nie zdołał ostudzić zapału kilkunastu miłośników dwóch kółek, którzy 29 
marca wsiedli na swoje rowery, by tradycyjnie już, jadąc w odblaskowym peletonie, zwrócić uwagę na 
bezpieczeństwo na drogach.

Zimowa aura nie odstraszyła rowerzystów 

Karol Werner ma 24 lata i odkąd pamięta, jeździ na rowerze. Prawdopodobnie nie różniłby się niczym od innych zapalonych fanów pedałowania, gdyby nie 
fakt, że w trakcie swoich podróży wyrusza tysiące kilometrów poza granice Rudy Śląskiej.

Kołem w podróży

– Do tej pory brałem udział 
w dwóch dużych wyprawach ro-
werowych. Pierwsza z nich odbyła 
się w 2011 roku, gdy pojechałem 
na dwa tygodnie w Alpy. Rok temu 
natomiast byłem na Bałkanach, 
tam przejechałem przez jedena-

ście państw – mówi rowerzysta 
z Wirku. 

Tegoroczne wakacje dla Karola też nie 
będą stracone, ponieważ nowa wyprawa 
jest już dopięta niemal na ostatni guzik. 

– Podczas wyprawy będzie mi to-
warzyszył rowerzysta z Jaworzna – 

Piotrek. Zaplanowaliśmy, że wylecimy 
do Gruzji 16 lipca, tam i w Armenii 
będziemy jeździć przez jakieś dwa ty-
godnie. Potem zgodnie z planem, 
chcemy dostać się do Iranu, lecz naj-
pierw musimy zdobyć wizę do tego 
kraju. W Iranie naszym pierwszym ce-

Karol Werner podczas wyprawy na Bałkany.  Foto: Arch.

lem będzie Teheran – pojedziemy tam 
autokarem, a stamtąd udamy się na 
południe w całkowicie pustynne tere-
ny. Kolejnym punktem podróży będzie 
Kurdystan Iracki, a następnie Turcja. 
Na koniec ponownie wjedziemy do 
Gruzji, skąd wrócimy samolotem – 
tłumaczy Karol. 

Całość wyprawy będzie trwała oko-
ło 50 dni, a przejechany dystans będzie 
oscylował w granicach 4000 km. Pod-
czas przemierzania poszczególnych 
krajów, znaczenie ma nie tylko przygo-
towanie techniczne, ale także zapozna-
nie się z różnicami kulturowymi. 

– Iran to w stu procentach islamski 
kraj o niespotykanej nigdzie indziej 
gościnności. Nie można jeździć na ro-
werze w krótkich spodenkach i tego 
trochę się boję, gdyż przy temperatu-
rach często przekraczających 35 stop-
ni, może być to uciążliwe. Trzeba tak-
że uważać na rozmowy z kobietami, 
dla których przebywanie z obcym 
mężczyzną jest niedopuszczalne. Z te-
go też powodu np. w autobusach czy 
teherańskim metrze są oddzielne prze-
działy dla obu płci. Picie alkoholu jest 
tam także całkowicie zabronione i je-

śli złamiemy ten zakaz, grozi nam pu-
bliczne wymierzenie kary w postaci 
99 batów – mówi rowerzysta. 

O dotychczasowych wyprawach 
Karola można przeczytać na jego blo-
gu: http://boney.bikestats.pl. Znajdą 
się tam też na pewno wpisy z tego-
rocznej wyprawy. Rudzianin poszu-
kuje również ludzi oraz firm, które 
zechciałyby wesprzeć finansowo wy-
prawę. 

– Niestety, koszty takiej podróży 
przerastają moje możliwości finan-
sowe. O ile zakup biletów lotni-
czych i koszty wyżywienia będę 
w stanie pokryć sam, niestety nie 
wystarczy mi już pieniędzy na opła-
cenie wiz, których ceny idą w setki 
złotych. Myślę nad wysyłaniem kar-
tek na przykład z Gruzji bądź Iranu. 
Wtedy ludzie będą mogli wspomóc 
mnie finansowo jakąś drobną kwo-
tą, a w zamian za to otrzymaliby 
kartkę wysłaną z wybranego przez 
siebie kraju. Jeśli ktoś byłby chętny, 
wszelkie informacje na ten temat 
zostały zamieszczone na stronie in-
ternetowej – dodaje Karol.

Robert Połzoń

REKLAMA

Zauważamy już pewną poprawę. Coraz 
więcej osób jeździ w kamizelkach od-
blaskowych. Jesteśmy lepiej widoczni 
i to potwierdzają statystyki – dodał.

Wśród rowerzystów, którzy wzięli 
udział w pierwszej organizowanej 
w tym roku Rudzkiej Rowerowej Ma-
sie Krytycznej, znalazła się także jedna 
kobieta.

– Jeżdżę na rowerze przez cały 
rok, nawet do pracy. Dzisiejsza 
pogoda jest super do jeżdżenia. 
Biorę udział w różnych masach 
rowerowych. Polecam jazdę na 
rowerze każdemu. To fajna od-
skocznia od ciągłego siedzenia 
przed komputerem – mówiła Aga-
ta Kocur.



Górnik Zabrze przełamał w końcu 
złą passę. W piątek trójkolorowi 
pewnie pokonali Widzew Łódź 3:1. 
Na listę strzelców wpisali się kolej-
no: Jeleń, Kwiek i Danch. To spotka-
nie było jubileuszowe dla trenera 
Nawałki. Mecz z Widzewem Łódź 
był bowiem jego setnym spotkaniem 
na ławce trenerskiej Górnika.

Adam Nawałka (trener Górnika 
Zabrze): – Brawa dla zawodników 
za determinację i zaangażowanie w 
grę! To było trudne spotkanie, bo po 
trzech porażkach nigdy nie gra się 
łatwo. Tym bardziej w tak wyrówna-
nej lidze jaką jest polska Ekstraklasa 
– mówił trener – Zdobyliśmy dziś 
bardzo ważne trzy punkty. Jeszcze 
bardziej cieszy gra i zaangażowanie, 
szczególnie w pierwszej połowie 
oraz fragmentach drugiej. Dążyli-
śmy do zdobycia gola, kontrolowali-
śmy przebieg wydarzeń w centralnej 
strefie boiska, przeprowadzaliśmy 
płynne akcje, stosowaliśmy wysoki 
pressing, zmuszaliśmy przeciwników 
do popełniania błędów i wreszcie - 
kreowaliśmy okazje bramkowe – do-
dał.

Aleksander Kwiek (pomocnik 
Górnika Zabrze): – Byliśmy dzisiaj 
bardzo zdeterminowani. Zależało 
nam na przełamaniu i zdobyciu 
trzech punktów po tych trzech poraż-
kach z rzędu. Od początku dyktowa-
liśmy warunki na boisku. Do prze-
rwy zdobyliśmy dwie bramki. Bardzo 
cieszy mnie mój gol, ale muszę przy-
znać, że bramkarz Widzewa sporo mi 
pomógł, popełniając błąd. Mam na-
dzieję, że zażegnaliśmy ten lekki kry-
zys. W każdym kolejnym meczu bę-
dziemy na pewno walczyć o punkty. 
Na tabelę na razie nie spoglądamy. 

Górnik Zabrze - Widzew Łódź 
3:1 (2:0) 

1:0 - Jeleń 24’ 
2:0 - Kwiek 29’ 

2:1 - Pawłowski 52’ 
3:1 - Danch 64’

Górnik: Skorupski - Olkowski, 
Danch, Kopacz, Magiera - Nakoul-
ma (80’ Iwan), Przybylski, Mączyń-
ski, Łuczak (80’ Zahorski) - Kwiek 
- Jeleń (70’ Bonin).
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Piłkarskie roszady

Piłka nożna

Dużo zmian zaszło w barwach 
KS Slavia Ruda Śląska. Karierę 
zakończyli Tomasz Szaton i Paweł 
Kaizik. Nie wiadomo co dalej bę-
dzie z Kamilem Magierą. W dru-
żynie rezerwowej będzie można 
zobaczyć Łukasza Jentrzoka. Z Ja-
strzębia Bielszowice przeszedł do 
Slavii Adrian Foryś. Trener Ro-
man Cegiełka mówił w przerwie 
między rozgrywkami o chęci do-
kooptowania do drużyny młodzie-
żowców i słowa dotrzymał. W bar-
wach Slavii będzie można zoba-
czyć Michała Goczoła (Jedność 
Przyszowice), Dominika Piechę 
(Ruch Chorzów SSA) i Bartka La-
cha (wychowanek). Slavia wygra-
ła z grającą niżej Pogonią Ruda 
Śląska (4:0), Jastrzębiem Bielszo-
wice (5:1), Uranią Ruda Śląska 
(4:1), AKS-em Mikołów (5:0), 
Wawelem Wirek (3:2). Zremiso-
wała z Orłem Nakło Śląskie (1:1) 
i Polonią Łaziska Górne (0:0), For-
tecą Świerklany (3:3), Górnikiem 
II Zabrze (1:1). Dużą niespodzian-
ką była porażka z Wawelem Wirek 
0:1. Ponadto Slavia przegrała 
z Nadwiślanem Góra (0:1) i Gwar-
kiem Ornontowice (1:2).

Bez zmian nie obyło się także 
w Grunwaldzie Ruda Śląska. Do 
zespołu dołączył z Górnika Weso-
łej Michał Brzozowski, Michał Zu-
ga, któremu skończyło się wypoży-
czenie do Unii Bieruń Stary oraz 
Łukasz Lein. Drużynę opuści Do-
minik Śmiałkowski, który był wy-
pożyczony z Ruchu Chorzów. Da-
wida Porwika będzie można oglą-
dać w barwach konkurencyjnego 
Wyzwolenia Chorzów, zaś Mate-
usz Karcz zagra w drużynie Orzeł 
Mokre. Pod znakiem zapytania stoi 
występ Ferdita Veseljia, który 
w poprzedniej rundzie doznał po-
ważnej kontuzji. Grunwald odniósł 

zwycięstwa w spotkaniach sparin-
gowych z drużyną Małapanew 
Ozimek (4:0), Czarnymi Piasek 
(4:0), Czarnymi-Góral Żywiec 
(6:0). Remisami zakończyły się 
pojedynki z LZS-em Piotrówka 
(2:2) i Fortecą Świerklany (3:3), 
zaś porażką mecze z: Unią Bieruń 
Stary (1:3), LKS-em Czaniec 
(1:4), GTS-em Bojszowy (4:5) i 
GKS-em II Katowice (3:2).

Stosunkowo najmniej zmian 
zaszło w składzie grającej w lidze 
okręgowej Uranii Ruda Śląska. 
Zespół opuścił Albert Bujny, zaś 
dołączyli Wojciech Musiał i Pa-
tryk Zawisza. Drużyna pod wodzą 
Stanisława Mikusza zwyciężyła 
w spotkaniach sparingowych z: 
Sokołem Orzech (3:0), Orłem Na-
kło Śląskie (8:5), Śląskiem Świę-
tochłowice (3:1), Unią Kalety 
(0:5). Kochłowiczanie ulegli 
Szombierkom Bytom (2:1), MKS
-owi Lędziny (3:4), Spójni Lan-
dek (0:5), Slavii Ruda Śląska 

Przerwę między rozgrywkami rudzkie kluby spędziły na intensywnych treningach.

(4:1), AKS-owi Mikołów (1:2), 
a zremisowali z Unią Bieruń Sta-
ry (3:3).

W Wawelu Wirek przede 
wszystkim zmienił się trener. 
Zgodnie z wcześniejszą zapowie-
dzią głównodowodzącym został 
Jarosław Zajdel. Z zespołu od-
szedł Łukasz Lein, który oficjalnie 
wrócił do Grunwaldu Ruda Ślą-
ska. W zespole będzie można zo-
baczyć Piotra Jaronima (wolny 
zawodnik), Przemysława Kożdo-
nia (Kuźnia Ustroń) i Michała 
Zajdla (wolny zawodnik). Kontu-
zji palca doznał dotychczasowy 
bramkarz, w związku z tym na po-
czątku rundy między słupkami 
możemy zobaczyć Łukasza Gaw-
lika ze Slavii. Wawel wygrał ze 
Spartą Katowice (1:2), Gazobudo-
wą Zabrze (2:3) i MK Katowice 
(8:1), a przegrał z Górnikiem II 
Zabrze (4:2), Slavią Ruda Śląska 
(3:2), Sokołem Orzesze (1:3), ju-
niorami Górnika Zabrze (5:1), 

Po raz kolejny pogoda spłatała nam figla. Chociaż zgodnie z czwartkowym komunikatem Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej spotkania czwartej ligi i Klasy Okręgowej powinny odbyć się w miniony weekend, to ze względu na obfite 
opady śniegu inaugurację rozgrywek po raz drugi już trzeba było przesunąć. Postanowiliśmy skorzystać z okazji i 
sprawdzić, jak przebiegały przygotowania rudzkich zespołów do rundy rewanżowej oraz czy zapowiadane wzmoc-
nienia faktycznie mają miejsce.

Ruchem Chorzów ME (1:2) 
i Szombierkami Bytom (1:2).

Prezesi walczącego o utrzyma-
nie Jastrzębia Bielszowice także 
dokonali pewnych zmian w skła-
dzie drużyny. Dotychczasowego 
trenera – Piotra Gierczaka będzie 
można w tej rundzie zobaczyć 
w akcji. Stał się on bowiem grają-
cym trenerem. Na boisku pojawią 
się także inne nowe twarze – Jacek 
Janiak (Unia Ząbkowice), Krzysz-
tof Żelozko (Gazobudowa Za-
brze), Jarosław Tonder (Gwiazda 
Chudów). Zespół opuścili nato-
miast wspomniany już Adrian Fo-
ryś, którego teraz będziemy mogli 
oglądać w barwach czwartoligo-
wej Slavii oraz Mateusz Mzyk – 
aktualnie będzie grał w Unii Ząb-
kowice. Jastrząb Bielszowice prze-
grał spotkania z: GKS-em Katowi-
ce (5:0), Stalą Zabrze (3:4), KS 
Rachowice (1:3), a zremisował z: 
Gazobudową Zabrze (1:1) i MK 
Katowice (1:1).

REKLAMA
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Zapasy

Pogoń z medalami

22 i 23 marca w Kartuzach odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w sty-
lu klasycznym. Wicemistrzem Polski został Michał Kalinowski w kategorii 120 kg. 

Łucznictwo

Nasz klub wystawił pięcioosobową 
reprezentację, w skład której weszli: 
Justyna Wyciślik (kategoria „Mło-
dziczka”), Bartłomiej Rymarz i Mar-
cel Pilarek (kategoria „Młodzik”) 
oraz Mateusz i Szymon Porębscy (ka-
tegoria „Młodzik Starszy”). Zgodnie 
z programem, w pierwszy dzień mi-
strzostw odbyły się strzelania kwalifi-
kacyjne, w których „grotowcy” za-
prezentowali się bardzo dobrze, osią-
gając: Justyna – po dwóch rundach na 
odległości 15 m i 10 m – 22 pozycję, 
Marcel – po dwóch rundach na odle-
głości 15m i 10 m – 25 pozycję, Bar-
tek – po dwóch rundach na odległości 
15 m i 10 m – 10 miejsce, Szymon – 
po dwóch rundach na odległości 18 
m. – piąte miejsce, Mateusz – po 
dwóch rundach na odległości 18 m – 
czwarte miejsce.

Jak widać, sobotnie kwalifikacje 
zakończyły się dla naszych zawod-

ników bardzo dobrze, ponieważ 
wszystkim udało się pewnie awan-
sować do niedzielnych rund indy-
widualnych.

Niestety, niedzielna rywalizacja 
nie była już tak udana w wykonaniu 
naszych reprezentantów. Poza Ma-
teuszem Porębskim, który swój 
pierwszy pojedynek wygrał bardzo 
wyraźnie, nasi pozostali zawodnicy 
solidarnie nie przebrnęli pierwszej 
rundy. Szymon uzbierał w swojej 
rozgrywce 4 pkt., natomiast trójka 
„młodszych” przegrała pojedynki 
w takim samym stosunku 2:6 (choć 
Marcelowi Pilarkowi, jako debiu-
tantowi na mistrzostwach Polski 
należą się duże brawa, ponieważ 
startował bez najmniejszych kom-
pleksów, a swojemu przeciwnikowi 
„urwał” jednego seta).

Niestety w drugiej rundzie Mate-
usz Porębski dopasował się do swo-

Brązowy mikst UKS Grot

23 i 24 marca hala sportowa w Jasienicy gościła młodych zawodników ubiegających się o tytuły Halowych Mistrzów Polski Młodzików na rok 2013. W szranki 
zawodów stanęło ponad 200 zawodniczek i zawodników w dwóch kategoriach wiekowych.

ich kolegów klubowych i choć wal-
czył dzielnie, po wyrównanym boju 
uległ późniejszemu złotemu meda-
liście mistrzostw, kończąc swój 
udział w zawodach na 1/8 finału  
i zajmując 12 miejsce.

Ostatnią nadzieją na poprawę 
humorów był start naszego mikstu, 
w składzie: Justyna Wyciślik i Bar-
tłomiej Rymarz. Po pierwszych 
niepewnych strzałach udało się 
wreszcie zobaczyć takie oblicze 
naszych zawodników, jakiego 
oczekiwaliśmy i do jakiego jeste-
śmy przyzwyczajeni. Pozbawieni 
presji zaczęli strzelać zdecydowa-
nie lepiej technicznie, dzięki cze-
mu swoich kolejnych rywali odpra-
wiali wyraźną różnicą punktową. 
Przeciwnicy zatrzymali ich dopiero 
w półfinale, choć po jego trzech se-
riach nasz mikst prowadził jeszcze 
dwoma punktami. Niestety jakiś 

Sport szkolny – minisiatkówka chłopców

Piłka nożna:
6 kwietnia, sobota, godz. 16.00 TS Gwarek Tarnowskie Góry – GKS 

Grunwald Ruda Śląska
6 kwietnia, sobota, godz. 16.00 KS Slavia Ruda Śląska – TS Szom-

bierki Bytom
6 kwietnia, sobota, godz. 11.00 GKS Urania Ruda Śląska – GKS

Wawel Wirek
6 kwietnia, sobota, godz. 16.00 KS Rymer Rybnik – TP Jastrząb

Bielszowice

Piłka ręczna:
6 kwietnia, sobota, godz. 18.00 SPR Grunwald – MOSM HIT Bytom
6 kwietnia, godz. 16.00 Zgoda Ruda Śląska – Otmęt Krapkowice

Futsal – ekstraklasa:
7 kwietnia, niedziela, godz. 14.30. GKS Futsal Tychy – Gwiazda Ruda Śl.

Tenis stołowy:
5 kwietnia, piątek, godz. 18.00 LKS 45 Bujaków Mikołów – UKS 

Halembianka
5 kwietnia, piątek, godz. 18.30 Klub AZS PWSZ II Nysa

– UKS Wolej

REKLAMA

SP nr 6 na szóstkę
W pierwszym spotkaniu SP nr 30 

podejmowała SP nr 6. Z potyczki 
zwycięsko wyszli ci drudzy, wy-
grywając 1:2. W drugim spotkaniu 
rozgrywanym tego dnia SP nr 30 
bez najmniejszych problemów 
w dwóch setach pokonała SP nr 1. 
W trzecim pojedynku SP nr 6 poko-
nała w dwóch setach SP nr 1.

W klasyfikacji końcowej pierw-
sze miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa nr 6 i to ona zyskała prawo 

do reprezentowania miasta w za-
wodach rejonowych. Na drugim 
stopniu podium stanęła Szkoła 
Podstawowa nr 30, zaś na trzecim 
Szkoła Podstawowa nr 1. Na dal-
szych miejscach znalazły się: SP 
nr 3, SP nr 16, SP nr 15, SP nr 24, 
SP nr 8.

Organizatorem a zarazem sę-
dzią tych zawodów był nauczyciel 
wychowania fizycznego Piotr Ku-
bizna.

W Jasienicy łucznicy UKS-u ,,Grot” po raz kolejny pokazali swoją dobrą dyspozycję. Foto: Arch

We wtorek 26 marca w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się 
finał zawodów minisiatkówki chłopców. Spotkały się w nim 
drużyny z SP nr 30, SP nr 6 i SP nr 1.

błąd techniczny (a może rozpręże-
nie w wyniku widocznej perspek-
tywy walki o złoty medal) spowo-
dowało, że przegrali wyraźnie 
ostatnią serię, a w całym pojedyn-
ku ulegli trzema punktami. I choć 
szkoda straconej szansy, Justynie 
i Bartkowi należą się ogromne bra-

wa za wolę walki, dzięki której 
udało im się odebrać z rąk organi-
zatorów dyplomy i brązowe meda-
le za zajęcie trzeciego miejsca 
w Halowych Mistrzostwach Polski 
Młodzików i zdobyć tytuł II Wice-
mistrza Polski Młodzików w mik-
ście. GRATULUJEMY!

Michał Kalinowski na drugim stopniu podium. Foto: Arch

W drodze do złota pokonał Rado-
sława Zrobka z GKS-u Katowice, 
Bartosza Dorosza z Agrosu Żary oraz 
Mariusza Kowalskiego z ZKS-u Ra-
domsko. Dopiero w finale Michał 
musiał uznać wyższość Eryka 
Roszkowskiego z GKS-u Kartuzy. 
Sukces cieszy tym bardziej, że Mi-
chał Kalinowski to ubiegłoroczny 
brązowy medalista. Za rok nie po-
zostaje mu zatem nic innego niż 
zdobycie złota.

Dobrze spisali się także zawod-
nicy walczący na turnieju w Dorok 
na Węgrzech. Marek Noga wywal-
czył brąz. Filip Chrząszcz uległ 
swojemu rywalowi w ćwierćfinale.
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Zadowolenie naszych Klientów 
jest dla nas najważniejsze!

– Trwa akcja ,,Bezpieczny Samochód, Bezpiecz-
na Rodzina”. Jak duże jest zainteresowanie ak-
cją?

– Ogromne. Przyjeżdża wiele osób, które chcą 
sprawdzić stan swojego auta i korzystają z promocji, 
jakie daje ta akcja.

– W jakim stanie są auta, które przyjeżdżają na 
przegląd?

– W różnym stanie, ale szczerze mówiąc – niezbyt 
dobrym. Na razie na 100 aut wydaliśmy tylko trzy 
certyfikaty gwarantujące bezpieczną jazdę. Najwięk-
sze problemy są z układem kierowniczym, zawie-
szeniem, ogumieniem, układem wydechowym – 
wszystko to, co może stać się z autem po zimie. Te 
auta nie zagrażają ludzkiemu życiu, ale przeglądu 
rejestracyjnego na pewno nie przejdą – w tak kiep-
skim są stanie. 

– Dlaczego jest aż tak źle?
– Przede wszystkim w kość dała nam zima, mamy 

też kiepskie drogi. Efekt? Uszkodzenia układu kie-
rowniczego, zawieszenia, problemy z ogumieniem, 
często też wysiadają amortyzatory. Gdyby nasze dro-
gi były lepsze, to myślę, że i nasze auta byłyby teraz 
w znacznie lepszym stanie. Mróz też daje popalić, po-
winniśmy dbać o akumulatory, paski klinowe. 

– Czy warto zatem skorzystać z naszej akcji?
– Zachęcam wszystkich do skorzystania z akcji ,,Bez-

pieczny Samochód, Bezpieczna Rodzina”. Warto prze-
konać się, czym naprawdę jeździmy i co dzieje się pod 
maską naszego samochodu. Naprawdę jest co spraw-
dzać. Uczulam na to. Bo chodzi nie tylko o nasze bez-
pieczeństwo, ale również innych użytkowników dróg  
i chodników. Musimy mieć świadomość tego, że na 
drodze nie jesteśmy sami. 

Prezes Zarządu Jerzy Seremak 
o swoich współpracownikach: 

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

Zdaniem Klienta 

– Zdecydowałem się na przegląd, bo regularnie 
sprawdzam stan swojego auta. Jest miła obsługa, 
mam tutaj blisko i dlatego postanowiłem przyjechać 
właśnie na Bykowinę. Z moim autem jest wszystko 
w porządku. Nie lubię kiedy auto mnie zaskakuje ,,nie-
dyspozycyjnością”, więc dbam o nie regularnie. 

Leszek Sieroń, Ruda Śląska-Wirek

FIRMA AUTO-BUD LIDER NA RYNKU 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Andrzej Izydorczyk – kierownik Stacji Kontroli Pojazdów na Bykowinie ul. Szpa-
ków 51, tel. 510-049-787.
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