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Rudzianie dla Andżeliki

Nowa odsłona
Strzelnicy
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Unijny zastrzyk
na drogi
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Biznesowo
przy śniadaniu

REKLAMA

Andżelika ma wadę, która zdarza się raz na milion urodzeń. Czterolatka 
mieszka w Rudzie 1 i od urodzenia boryka się z codziennością. Nie ma pisz-
czela i rzepki kończyny dolnej lewej, ma także rozszczep wargi i podniebie-
nia oraz niedrożność przełyku. Mimo tego na jej twarzy zawsze widnieje 
uśmiech. Polscy lekarze skazali dziewczynkę na amputację nogi. Teraz poja-
wiła się iskra nadziei zza oceanu.

Andżelika Polak czeka na naszą pomoc. Foto: arch.

Dziewczynka choruje od urodzenia, 
już po porodzie musiała na cztery mie-
siące zostać w szpitalu. Do tej pory 
przeszła mnóstwo zabiegów, jednak 
pojawiła się szansa, która dzięki rudzia-
nom może stać się realna. 

– Wszyscy lekarze mówią, że to nie-
możliwe, żeby dziecko po tylu zabie-
gach było tak pogodne i tak dobrze zno-
siło to co wokół niej się dzieje – mówi 
Urszula Polak, babcia dziewczynki. – 
Andżelika lubi bawić się z dziećmi, 
uwielbia zwierzęta. Najlepiej jest jej 
wtedy, gdy trzyma pędzel w ręce, bo ko-
cha malować. A śpiewać może całymi 
dniami – dodaje babcia.

Rodzina wędrując od jednego do 
drugiego lekarza słyszała tylko jedno 
słowo, które brzmiało niczym wyrok: 
amputacja. Jednak lekarz rodzinny 
udzielił państwu Polak kilku wskazó-
wek dotyczących poszukiwania alter-
natywy.

– Pomoc w Stanach Zjednoczonych 
znaleźliśmy na stronie internetowej. Dr 
Paley, do którego się zwróciliśmy, szyb-
ko odpisał na maila – zdecydował, że 
podejmie się leczenia nogi – tłumaczy 
pani Urszula, która dodaje, że wyjazd 
na Florydę zaplanowany jest na 3 
czerwca.

Leczenie wiąże się z ogromnymi 
kosztami, które obejmują wyjazd, bile-
ty, rehabilitację oraz pobyt. Z tym pro-
blemem rodzina trafi ła do Aleksandry 
Poloczek, która po raz kolejny zaanga-
żowała się w pomoc.

– Do pani Poloczek szłam wystraszo-
na, ale powitana zostałam tekstem: 
„Czym się pani martwi? Jak  powie-
działam, że załatwię, to załatwię” – 
o spotkaniu opowiada babcia. 

W ten sposób podczas najbliższej 
sztafety pływackiej organizowanej 
przez MOSiR oraz na zbliżających się 
rudzkich festynach odbędą się zbiórki 
pieniędzy dla czterolatki. Potrzebne jest 
30 tysięcy złotych. Jak informuje Ola 
Poloczek na Facebooku: „ 21 groszy od 
każdego mieszkańca Rudy i wygramy”.

– Wierzę, że to wszystko się uda. Wie-
rzę, że ludzie w Polsce tak pomagają 
dzieciom. Tylu dzieciom już pomogli, że 
jeszcze mojej Andżelice pomogą. Wierzę, 
że ona wstanie na te nogi i będzie cho-
dziła, będzie normalnie funkcjonować – 
mówi Izabela Polak, mama Andżeliki.

Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą 
wpłacać pieniądze na konto: 67 1020 
2401 0000 0802 0423 3110, z dopi-
skiem: Dla Andżeliki Polak.

Magdalena Szewczyk
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OGŁOSZENIE
Informujemy, 

że 2 maja 2014 r. 
redakcja 

,,Wiadomości 
Rudzkich” 

będzie nieczynna. 

Do tej chwili przygotowywały się 
ponad miesiąc. Już 26 kwietnia 

okaże się, która z nich zdobędzie 
upragniony tytuł. 

Zobacz piękne kandydatki do 
tytułu Miss Rudy Śląskiej 2014! 

Otrzymaj zaproszenie. Jak? 
Wyślij SMS-a o treści 

wiad.miss+imię  i nazwisko 
pod numer 71100 

(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT
tj. 1,23 brutt o). Na SMS-y 

czekamy od 23.04.2014 od 
godziny 10.00 do 24.04 2014 

do godziny 14.00.
Czeka dziesięć podwójnych 

zaproszeń.

ZAPROSZENIE
Z okazji kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów oraz wybuchu III Powstania Śląskiego, a także święta Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski, serdecznie zapraszam na uroczystą Mszę św. w intencji 
Ojczyzny i Mieszkańców Miasta Ruda Śląska.

Nabożeństwo odbędzie się 3 maja br. o godzinie 10.30 w Parafi i Trójcy Przenaj-
świętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach. Po Mszy św. odbędzie się przemarsz 
pocztów sztandarowych pod pomnik Powstańców Śląskich.

Grażyna Dziedzic 
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska

OGŁOSZENIE
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Zmodernizowani królowie

Narodowy Bank Polski od po-
czątku kwietnia stopniowo wy-
puszcza do obiegu nowe banknoty 
o nominałach 10, 20, 50 i 100 zło-
tych. Zmiany dotyczą głównie 
kwestii zabezpieczeń. Nieznacznie 
też zmienił się wygląd banknotów. 

Zmiana zabezpieczeń pieniędzy 
jest operacją czysto techniczną. Na 
banknotach zobaczyć będzie moż-
na odkryte pole znaku wodnego, 
wprowadzenie farby opalizującej 
i ulepszone zabezpieczenia recto-
verso, czyli uzupełniający się druk 
obustronny. Projekt graficzny  
banknotów nie uległ zmianie, jed-
nak wyżej wymienione zabezpie-

czenia sprawiły, że zmodernizowa-
ne banknoty różnią się od dotych-
czas używanych.

Celem zmian jest zwiększenie 
bezpieczeństwa obrotu gotówko-
wego. Będąca obecnie w obiegu 
seria banknotów „Władcy polscy” 
autorstwa Andrzeja Heidricha zo-
stała wprowadzona w 1995 roku. 
NBP zmieni zabezpieczenia tej se-
rii banknotów po raz pierwszy. Ta-
kie działania są podejmowane co 
jakiś czas przez banki centralne 
wszystkich krajów.

Banknot o nominale 200 złotych 
na razie pozostanie bez zmian.

Robert Połzoń

Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec jak zmieniły się nowe banknoty. Foto: RP

Rudzki projekt jednym z dwudziestu 
najlepszych! Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej otrzyma ponad 100 tys. zł 
w ramach konkursu „Gminne programy 
aktywizacji społeczno-zawodowej na 
rzecz budownictwa socjalnego – edycja 
2014 r.” – Nasz projekt zakłada przede 
wszystkim  kompleksową  pomoc miesz-
kańcom Rudy Śląskiej zagrożonym wy-
kluczeniem  społecznym, w  szczególno-
ści z powodu bezdomności oraz bezro-
bocia – podkreśla Krystian Morys, dy-
rektor ośrodka.

 W konkursie zorganizowanym przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej udział wzięły 54 miasta z całej Pol-
ski. Projekt Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Rudzie Śląskiej zna-
lazł się na drugim miejscu wśród 20 
najlepiej przygotowanych merytorycz-
nie, dzięki czemu ośrodek otrzyma 
kwotę 110 tys zł. na realizację swoich 
działań. –  Projekt  będzie  realizowany 
dwutorowo  – mówi Anna Rucińska 
z Klubu Integracji Społecznej, będące-
go działem rudzkiego MOPS. – Obej-

mie działania na rzecz poprawy i zwięk-
szenia gminnego zasobu mieszkaniowe-
go  w  dziesięciu  lokalach  socjalnych 
oraz  w  dwóch  mieszkaniach  chronio-
nych, jak i aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych,  będących  klientami  po-
mocy społecznej – dodaje.

Wspomniana aktywizacja realizo-
wana będzie poprzez udział w cyklu 
zajęć z zakresu aktywizacji społeczno-
zawodowej w Klubie Integracji Spo-
łecznej. Zajęcia ukierunkowane będą 
na pracę nad motywacją do podjęcia 
zatrudnienia oraz przygotowanie 
uczestników do skutecznego poszuki-
wania pracy, w tym rozmowy z praco-
dawcą. W trakcie spotkań uczestnicy, 
dzięki specjalistom z Powiatowego 
Urzędu Pracy, zapoznają się z działal-
nością spółdzielni socjalnych. Po 
ukończonych zajęciach realizowane 
będą prace społecznie użyteczne na 
terenie miasta, które obejmą m.in. od-
śnieżanie w okresie zimowym, sprzą-
tanie otwartych terenów czy likwida-
cję nielegalnych wysypisk śmieci.
–  Działania  w  ramach  projektu 

przyczynią  się do wzmocnienia naby-
cia  nawyków  pracowniczych  wśród 
uczestników. Projekt pozwoli także na 
poprawę wizerunku Rudy Śląskiej po-
przez  systematyczne  porządkowanie 
najbardziej  zaniedbanych  terenów 
– tłumaczy Anna Rucińska. 

DR

Nagrodzony projekt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma ponad 100 tys. zł.  Foro: RP
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FORUM MIESZKAŃCÓW

Prezydent Grażyna Dziedzic 
zaprasza wszystkich rudzian na dyskusję 

z cyklu „Forum Mieszkańców”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 
kwietnia o godz. 16.00 w sali sesyjnej 
Urzędu Miasta (sala 213, II piętro, budy-
nek przy pl. Jana Pawła II 6).-

Tematem dyskusji będzie szeroko rozu-
miana infrastruktura rowerowa w Rudzie 
Śląskiej. Podczas spotkania będzie można 
zaproponować ciekawe rozwiązania 
w tym temacie oraz wskazać miejsca 
przebiegu tras rowerowych, które mogły-
by być realizowane w najbliższych latach.

OGŁOSZENIA

www.dworklewiny.pl

„Powiedz dokąd znów wędrujesz, 
czy daleko jest twój dom, 

hen w krainy buczynowe ze mną 
tam układa pieśni wiatr...”

Kazimierz i Mariusz 
Oszmiańscy, Klewiny 3, 
19-520 Banie Mazurskie
tel. +48 604-752-210
e-mail: info@dworklewiny.pl

Zapraszamy na niezapomniany

wypoczynek na łonie natury!

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
NOWEGO BYTOMIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic
zaprasza mieszkańców dzielnicy Nowy Bytom 

na spotkanie, które odbędzie się
w środę 23 kwietnia o godz. 18.00

w Gimnazjum nr 11 przy ul. Ratowników 15.

OGŁOSZENIA

REKLAMA

Karol Wojtyła urodził się w 1920 roku w Wa-
dowicach, jako pierwszy potomek Wojtyłów. 
Będąc dzieckiem lubił grać w piłkę nożną i jeź-
dzić na nartach. Nazywano go zdrobniale Lo-
lek. W wieku gimnazjalnym zakochał się w te-
atrze, później rozpoczął studia polonistyczne, 
jednak gdy wojna zmusiła go do przerwania na-
uki, w 1942 roku zdecydował się podjąć studia 
na teologii, które były pierwszym krokiem 
w drodze do Stolicy Piotrowej. 16 października 

Ten błogosławiony, a już niedługo święty, jest ważną częścią wszystkich Polaków, 
w tym również mieszkańców Rudy Śląskiej. W mieście możemy znaleźć wiele zna-
ków, które to potwierdzają. Jeszcze trzy lata temu świętowaliśmy jego beatyfi kację, 
teraz przyszedł oczekiwany czas kanonizacji naszego rodaka. 

Santo Subito!

1978 roku został wybrany pierwszym 
papieżem pochodzącym z Polski i tak 
odnotowaliśmy na kartach historii naro-
du wielkie wydarzenie. Choć Jan Paweł 
II odszedł od nas dziewięć lat temu, bę-
dzie czuwać nad nami zawsze.

Rudzianie na każdym kroku podkre-
ślają, jak ważny jest dla nich dorobek 
naszego Papieża – zaczynając od placu 
Jana Pawła II, który jest centralnym 

miejscem Rudy Śląskiej, poprzez Hospi-
cjum Domowe im. Jana Pawła II, aż do 
rudzkich szkół: Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 3 czy Gimnazjum nr 9. Dla 
tych właśnie placówek, zbliżająca się wiel-
kimi krokami kanonizacja jest podwójnie 
ważnym wydarzeniem.

– Udaliśmy się już na pielgrzymkę do Ła-
giewnik, w szkole stworzono wystawy i ga-
zetki upamiętniające Papieża, współpracu-
jemy także z pobliską parafi ą, w której odbę-
dzie się specjalne nabożeństwo z okazji ka-
nonizacji – opowiada Wojciech Kołodziej, 
dyrektor Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II.

10 kwietnia odbyła się również IV Piel-
grzymka Szkół im. Jana Pawła II Archidie-
cezji Katowickiej do Sanktuarium Matki 
Bożej z Lourdes w Kochłowicach, w której 
uczestniczyło kilkadziesiąt szkół z regionu.

Jednak to nie wszystkie wydarzenia, któ-
re mają być celebracją wyniesienia Polaka 
na ołtarze. Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji organizuje sztafetę pływacką „Wypłyń 
na głębię”, by w ten sposób uczcić wybit-
nego Polaka oraz kapłana. Chętnych do 
upamiętnienia kanonizacji zapraszamy 26 
kwietnia na Basen Kryty przy ulicy Chry-
zantem 10. Sztafeta rozpocznie się o godzi-
nie 12.00 a zakończy w godzinie śmierci 
Papieża – o 21.37.

26 kwietnia odbędzie się również Między-
narodowy Rudzki Bieg 12-godzinny, który 
o 7.00 wystartuje z placu Jana Pawła II. – 
Bieg ten odbywa się w przededniu kanoni-
zacji błogosławionego Jana  Pawła II i te-
mu szczególnemu wydarzeniu będzie po-
święcony. Grupa 14 specjalnie dobranych 
zawodników będzie miała za zadanie poko-
nanie dystansu dzielącego Rudę Śląską od 
Watykanu – tłumaczy startujący w biegach 
ultramaratończyk August Jakubik.

 Jednak najlepszym sposobem na święto-
wanie tego wyjątkowego dnia jest msza 
święta. 25 kwietnia o godzinie 18.00 w ko-
ściele pod wezwaniem św. Pawła Apostoła 
odbędą się uroczystości z okazji kanoniza-
cji Jana Pawła II. 

– Serdecznie zapraszam wszystkich 
mieszkańców na mszę świętą. Warto wziąć 
udział w tej uroczystości, podczas której bę-
dziemy wspominać Wielkiego Papieża Po-
laka – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. 

 Magdalena Szewczyk
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Ruda Śląska to moje miasto nad 60 uczestników, którzy startowali 
w 22 drużynach.

– Poziom tegorocznej edycji kon-
kursu był rzeczywiście wysoki. Do-
strzegamy to, że szkoły coraz bardziej 
angażują się i chcą odnieść zwycię-
stwo – mówił Krzysztof Gołąb, czło-
nek jury.

O receptę na sukces zapytaliśmy 
uczniów SP nr 40, która zdobyła 
pierwsze miejsce w swojej kategorii 
wiekowej: – Podzieliliśmy między sie-
bie różne zagadnienia. Przygotowywa-
liśmy się od września – opowiadała 
Kornelia Gawron. 

– Ja interesuję się sportem, więc za-
jąłem się tym tematem. Najbardziej 
podobały mi się pytania dotyczące 
Otylii Jędrzejczak i najskuteczniejsze-
go piłkarza polskiej ekstraklasy Erne-
sta Pohla – dodał Maciej Kuropatwa

– Zwycięstwo nas bardzo cieszy. 
Przygotowania się opłaciły – podsu-
mował Dominik Twardoch.

Pełna lista laureatów dostępna jest 
na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl.

Sandra Hajduk

Musieli się wykazać nie tylko zna-
jomością historii miasta, ale również 
współczesną topografią Rudy Śląskiej 
czy sytuacją społeczno-gospodarczą. 
We wtorek (15.04.) w Muzeum Miej-
skim im. Maksymiliana Chroboka od-

był się finał konkursu wiedzy o Rudzie 
Śląskiej pt. „Ruda Śląska to moje mia-
sto – miasto, w którym mieszkam, 
uczę się i wypoczywam”.

Konkurs odbył się już po raz 22. 
W tym roku przystąpiło do niego po-

Nagrody wręczyła wiceprezydent Anna Krzysteczko. Foto: SH
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Mistrzowskie stylizacje Trwają już ostatnie przygotowania polskiej 
kadry fryzjerstwa na mistrzostwa  świata we 
Frankfurcie. Czwarty i piąty maja będą dniami 
pasjonujących, fryzjerskich zmagań. W ścisłej 
polskiej czołówce reprezentującej nasz kraj za-
meldował się rudzianin – Damian Duda.

– W kadrze zmienił się trochę skład. Doszło do 
niej  kilka doświadczonych osób. Bardzo mnie to 
cieszy, ponieważ mamy teraz dość silny zespół. 
Przygotowania zaczęliśmy już grubo pół roku 
przed mistrzostwami – tłumaczy Damian Duda.

Polscy zawodnicy wezmą udział w dwóch ka-
tegoriach: fryzura kreatywna oraz fryzura kla-
syczna. – Nastroje w kadrze są bojowe.  Na suk-
ces składa się wiele czynników: dyspozycja dnia, 
szczęście, ale wiadomo, że najważniejsze zawsze 
jest doświadczenie i umiejętności – podkreśla 
fryzjer. Robert Połzoń

Rudzianin zajął piąte miejsce podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy w Moskwie.
Foto: arch.
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Pstryczek elektryczek

– Nie powinno się wsadzać niczego 
poza wtyczką do gniazdka, wspinać po 
słupach elektrycznych i dotykać skrzy-
nek z prądem – przestrzegał Maciej Fi-
trzyk z SP nr 4. Na temat elektryki on 
i jego koledzy ze szkoły wiedzą dużo 
i ta wiedza została doceniona. W odby-
wającej się bowiem we wtorek (15.04.) 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 6 im. M. Kopernika dziewiątej edycji 
Międzyszkolnego Konkursu Małolatów 
„Pstryczek elektryczek” reprezentanci 
SP nr 4 zajęli pierwsze miejsce. Na dru-

gim stopniu podium stanęła SP nr 7  
a na trzecim SP nr 8. Wyróżnienia przy-
znano SP nr 16 i SP nr 14.

– Przede wszystkim chcemy nauczyć 
dzieci właściwego posługiwania się 
urządzeniami elektrycznymi. Jak wyni-
ka ze statystyk, liczba wypadków zwią-
zanych z niewłaściwym użyciem tego 
typu sprzętu nie maleje, dlatego cały 
czas staramy się uświadamiać jakie są 
zagrożenia – tłumaczyła Aleksandra 
Tułaj, nauczycielka w ZSP nr 6 i organi-
zatorka konkursu. Sandra Hajduk

Dzieci nie tylko musiały odpowiadać na pytania, ale także wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.
 Foto: SH
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Sukces ZSP 7
Uczniowie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 7 od-
nieśli sukces w ramach XIX 
Regionalnego Konkursu „Naj-
sprawniejszy”, w którym 
uczniowie śląskich szkół rywa-
lizują w zawodach takich jak 
sprzedawca, krawiec, technolog 
robót wykończeniowych w bu-
downictwie, cukiernik i pie-
karz. W kategorii sprzedawca 
I miejsce zajęła Elżbieta Zul-
czyk, zaś II miejsce Barbara 
Zielińska. W zawodzie techno-
log robót wykończeniowych 
w budownictwie I miejsce zajął 
Patryk Dybała, II był Kamil Bi-
nek, a III miejsce zdobył To-
masz Pałka. Pierwsze miejsce 
w kategorii krawiec zdobyła 
Alicja Piprek.

Bigel Haus
Co można robić w weekend 

po świętach? 25 kwietnia, przed 
pubem Bigel Haus przy ulicy 
Bankowej, o godzinie 17.00 od-
będzie się Bigel Haus Ro(c)k, 
czyli koncert promujący płytę 
„Oberschlesien I”. Wystąpią 
zespoły: Oberschlesien, Gang 
Olsena, Bullet Rage i Slutoca-
sters. Wstęp na koncert darmo-
wy. Konieczność wcześniejszej 
rezerwacji pod numerem  
tel. 698-268-490. Zapraszamy 
wszystkich  fanów śląskich 
twórców. 

Rozlicz się!
Jeszcze do końca miesiąca 

w Urzędzie Miasta będzie moż-
na rozliczyć się z fiskusem. Pra-
cownicy rudzkiej skarbówki 
będą przyjmowali roczne rozli-
czenia oraz udzielali porad przy 
Biurze Obsługi Mieszkańców 
(plac Jana Pawła II 6) w godzi-
nach pracy Urzędu Miasta.

W SKRÓCIESpotkanie w Bielszowicach
Prawie dwie godziny trwało spotka-

nie w DK Bielszowice prezydent mia-
sta Grażyną Dziedzic z mieszkańcami 
dzielnicy. Wtorkowe spotkanie (15.04.) 
było przedostatnim z cyklu spotkań 
wiosennych. Ostatnie odbędzie się 23 
kwietnia w Nowym Bytomiu. 

– Cieszę się, że w tym wyjątkowym, 
świątecznym już okresie znaleźliście 
państwo czas, by się ze mną spotkać – 
mówiła Grażyna Dziedzic.

 Na spotkaniu w Bielszowicach po-
ruszano kwestie terenów zielonych –  
ich zagospodarowania i utrzymania,  
wiele mówiono też o budowie nowych 
placów zabaw i skwerów. W ramach 
programu „Radosna szkoła” powsta-
nie kosztem 140 tys. złotych plac za-
baw przy Zespole Szkół nr 4 Specjal-
nych na ul. Bielszowickiej. Jednak 
najważniejszą inwestycją jest budowa 
nowego placu zabaw na terenie parku 
Strzelnica.

– Komisja przetargowa jest w trakcie 
prac związanych z wyborem najkorzyst-
niejszej oferty. Budowa tego placu za-
baw pochłonie ok. 350 tys., a wraz 
z nim powstanie w tym miejscu system 
monitoringu wizyjnego – mówiła pre-
zydent Grażyna Dziedzic. 

Mieszkańcy poruszyli również temat 
związany z bezpieczeństwem w dziel-
nicy, szczególnie w parku Strzelnica, 
gdzie młodzież wieczorami spożywa 
alkohol. 

–  Mamy w planach zainstalowanie 
dwóch kamer w parku Strzelnica, 
a o dofinansowanie zakupu kolejnych 
będziemy się starali poprzez pozyska-
nie dotacji unijnych –  uspokajała pre-
zydent Dziedzic.

Prezydent informowała również o ro-
botach drogowych. Wyremontowana 
będzie nawierzchnia drogi ul. Kokota na 
odcinku od ul. Dolnej do ul. Gęsiej, wy-
konana naprawa asfaltowej nawierzchni 

ul. Szkolnej, Szymanowskiego, a także 
ul. ks. Niedzieli od ul. Na Piaski do ul. 
Jasnej. W ramach budżetu obywatel-
skiego zostanie również wykonana do-
kumentacja projektowa utwardzenia 
nawierzchni jezdni ul. Cichej. 

– Zachęcam państwa do składania 
kolejnych wniosków do budżetu obywa-

telskiego. Przypominam, że wnioski już 
można składać, a do podziału jest pra-
wie 2,4 mln złotych. Bielszowice mogą 
otrzymać ok. 125 tys., a oprócz tego mi-
lion można przeznaczyć na realizację 
dużego projektu dla całego miasta – 
mówiła prezydent.

Monika Herman-Sopniewska

Wtorkowe spotkanie w Dk Bielszowice. Foto: mHS
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Galeria w magistracie
Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej 

jest miejscem otwartym dla artystów. 
Trzecie piętro magistratu, na którym 
co jakiś czas prezentowane były pra-
ce artystyczne, zamienia się w „Gale-
rię artystycznych osobowości”. Wy-
starczy ciekawa praca i chęć pokaza-
nia się, by zaprezentować tam swoją 
twórczość.

– Chcielibyśmy, aby na trzecim pię-
trze Urzędu Miasta powstała stała 
wystawa prezentująca twórczość lo-
kalnych artystów malarzy. Zachęca-
my do udziału w wystawie szczególnie 
osoby, które nie miały okazji wcze-
śniej prezentować swoich prac – 
uczniów, studentów czy też artystów 
nieprofesjonalnych – informuje Re-
nata Młynarczuk, naczelnik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta. – Zapraszamy do luźnej 
współpracy osoby zdolne, chcące za-
prezentować swoje umiejętności szer-

szemu gronu publiczności – dodaje. 
By wystawić swoją pracę należy 
przynieść sztalugę, obraz oraz krótki 
opis własnej sylwetki. W pracy nie 
mogą znajdować się treści obraźliwe. 
Czas prezentowania pracy uzależnio-
ny będzie od woli autora.

Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej już 
od dawna jest przyjazny artystom. 
Aktualnie na pierwszym piętrze moż-
na zapoznać się z wystawą „Z Mynki 
Pański Zmartwychwstanie” przygo-
towaną przez Marka Wacława Judyc-
kiego oraz Bronisława Wątrobę. W 
gablocie zaś do poniedziałku 14 
kwietnia prezentowana była ekspozy-
cja podsumowująca 20 lat twórczości 
Barbary i Adama Podgórskich. Nie 
zapominajmy także o wielu inicjaty-
wach artystycznych, między innymi 
„Modnej Rudzie”, w czasie której 
rudzki dorobek artystyczny prezento-
wany był podczas warsztatów.

– Wystawa, która powstała w domu 
handlowym „Kaufhaus”, łączyła 
w sobie prace przeróżnych osób, od 
starszych po dzieci, artystów profe-
sjonalnych oraz amatorów. Zależy 
nam na podobnej ekspozycji w urzę-
dzie – podkreśla Renata Młynarczuk.

Artyści, którzy chcą wziąć udział 
w wystawie, proszeni są o kontakt 
z Wydziałem Komunikacji Społecz-
nej i Promocji Miasta (pokój 325), 
pod adresem internetowym media@
ruda-sl.pl lub telefonicznie pod nr 
32 342-36-06. Robert Połzoń
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Na pierwszym i trzecim piętrze już od dawna pojawiały się prace artystyczne. Foto: RP
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Megaloteria po sąsiedzku trwała od 
listopada do lutego. By wziąć w niej 
udział wystarczyło zrobić zakupy na 
kwotę 10 złotych lub więcej i kupić 
trzy produkty z listy rzeczy objętych 
loterią w danym miesiącu. Następnie 
trzeba było wypełnić kupon i wraz 
z paragonem wrzucić do urny. Co 
miesiąc z puli nadesłanych zgłoszeń 
losowano nazwiska 20 osób, które 

wygrywały wygodny, oszczędny 
i funkcjonalny samochód. Jeden z nich 
powędrował do Eweliny Bartosiewicz 
z Nowego Bytomia.

– W sklepie Lewiatan robię zakupy 
codziennie. Przychodzę tutaj po 
wszystkie produkty, które są mi po-
trzebne na co dzień. Bardzo lubię to 
miejsce, bo zawsze znajduję produkty 
wysokiej jakości. W dodatku wszystko 

jest tak poukładane, że nie mam naj-
mniejszych problemów ze znalezie-
niem tego, co potrzebuję. Kupon wy-
pełniłam robiąc codzienne zakupy 
i w zasadzie stało się to przez zupełny 
przypadek. Wypisując go zażartowa-
łam, że przydałoby mi się nowe czer-
wone autko. Do tej pory też jeździłam 
czerwonym samochodem i uznałam, 
że chętnie wymieniłabym go na nowy 
– opowiada Ewelina Bartosiewicz. – 
Momentu, gdy odebrałam telefon z in-
formacją o wygranej nie zapomnę 
chyba do końca życia. Na początku 
myślałam, że ktoś sobie ze mnie żartu-
je. Dopiero w momencie, gdy osoba 
dzwoniąca powiedziała, że przecież 
kupon był wypisany fi oletowym dłu-
gopisem to uwierzyłam w to, bo rze-
czywiście takim kolorem go wypisa-
łam. Ogromnie się ucieszyłam – doda-
je.

Szczęśliwy kupon został wypełnio-
ny w Markecie Łukasz znajdującym 
się przy ulicy Pokoju 14.

– Nasza fi rma obchodzi w tym roku 
20-lecie istnienia. Cieszymy się, że 
przy okazji tej rocznicy udało nam się 

To było bardzo proste. Wystarczyło zrobić zakupy na kwotę 10 złotych lub więcej, wypełnić kupon i czekać na losowanie. W takiej promocji mogli wziąć udział klienci 
Supermarketu Ania i Marketu Łukasz należących do sieci Lewiatan. Do jednego z nich – pani Eweliny Bartosiewicz z Nowego Bytomia los się uśmiechnął. W Megaloterii 
po sąsiedzku wygrała ona nowy samochód. Teraz przed szansą wygranej mogą stanąć kolejni rudzianie. Już 24 kwietnia rusza kolejna edycja Megaloterii.

Zrobiła zakupy – wygrała samochód

Ruda Śląska – Wirek, ul. Obr. Westerplatte 7
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-20.00

REALIZUJEMY BONY ŻYWIENIOWE
 KWK HALEMBA-WIREK, 

KWK POKÓJ I KWK BIELSZOWICE 
ORAZ BONY SODEXO 

I CHEQUE DEJEUNER-SUBIEKT.
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Ruda Śląska – Nowy Bytom , ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. nieczynne

PARÓWKOWA 

9,39 zł/kg

KIEŁBASA
GRILLOWA

7,99 zł/kg

PASZTET
FIRMOWY

7,89 zł/kg

MASŁO
MOŃKI 82% 

3,69 zł/szt.

GRAAL
DANIE GOTOWE 700 ML

4,10 zł/szt.

SAŁATA 
ZIELONA

1,49 zł/szt.
HORTEX 

WARZYWA NA PATELNIĘ 450 g

4,19 zł/szt.

KLUSKI
ŚLĄSKIE 450 G JAWO

3,85 zł/szt.

LODY
ROŻEK LEWIATAN

0,99 zł/szt.

RZODKIEWKA

0,69 zł/pęczek
WĘGIEL
DRZEWNY 2 kg

6,49 zł

PASZTET
FIRMOWY

7,89 zł/kg

3,69 zł/szt.

WARZYWA NA PATELNIĘ 450 g

ZRÓB

 ZAKUPY

WYGRAJ 

SAMOCHÓD

sprawić taki prezent naszej stałej 
klientce. Jednocześnie zachęcamy 
wszystkich do udziału w kolejnej edy-
cji Megaloterii. Rusza ona już 24 
kwietnia, a do wygrania będą kolejne 
samochody. Mamy nadzieję, że także 
tym razem los uśmiechnie się do ko-
goś z Rudy Śląskiej – mówi Ryszard 
Blicharski, właściciel Supermarketu 

Ania i Marketu Łukasz należących do 
sieci Lewiatan.

Nowa Megaloteria będzie obowią-
zywała zarówno w Supermarkecie 
Ania jak i Markecie Łukasz. Trwać 
będzie do 10 września. Może tym ra-
zem szczęście uśmiechnie się do Pań-
stwa.

 Sandra Hajduk

Pani Ewelina już cieszy się jazdą nowym samochodem.

Ryszard Blicharski, właściciel Marketu Łukasz, w którym wypełniony został szczęśliwy kupon ze zwy-
ciężczynią.
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Dzieci i plac śmieci
Na redakcyjną skrzynkę mailo-

wą wiadomość wysłała jedna 
z mieszkanek tej dzielnicy, przed-
stawiając sprawę: – „W poniedział-
kowe popołudnie wybrałam się 
z dziećmi na jedyny plac zabaw 
w dzielnicy Bielszowice, przy ul. ks. 
Niedzieli. Jest to teren w pobliżu 
kościoła. To co tam zastałam, 
jest niewiarygodne: poprzewra-
cane kosze na śmieci, potłuczone 
butelki, szkło na całym placu. Kto 
odpowiada za porządek na tym 
placu zabaw i czy ktokolwiek tam 
sprząta?” – pisze Anna Połap. – 
„Dodatkowo na placu wiele urzą-
dzeń jest połamanych i pokrzywio-
nych. Ciekawe kiedy był ostatni 
przegląd techniczny tych urzą-
dzeń?” – dodaje.

Na placu zabaw zastaliśmy ma-
mę bawiącą się z czteroletnim Kac-
perkiem: – Rzeczywiście często się 
zdarza, że jest tu brudno. Z braku 
laku jednak tutaj przychodzimy, bo 
syn nie ma się gdzie bawić, ale wo-
lałabym, żeby nie biegał czy skakał 
wśród szkła i innych śmieci. Zdarza 
się także, że na placu puszczane są 

psy. Tego już chyba nie trzeba na-
wet komentować. Nie raz widzia-
łam czworonoga chodzącego po 
piaskownicy – mówiła rozgoryczo-
na pani Sylwia.

– Lubię się bawić na zjeżdżalni 
i huśtawkach. Ale w piaskownicy 
nie lubię, bo tam jest dużo śmieci 
– wtórował bawiący się Kacperek.

O rozwiązanie tej kwestii popro-
siliśmy Urząd Miasta: – W dniu 
10.04.2014 roku przeprowadzono 
oględziny w terenie i stwierdzono, 
iż plac zabaw w dzielnicy Bielszo-
wice przy ul. ks. Niedzieli został 
posprzątany, usunięte zostały 
wszystkie zanieczyszczenia znajdu-
jące się na zieleńcu. Przegląd tech-
niczny placu został przeprowadzo-
ny w marcu bieżącego roku, w któ-
rym zostało ujęte usunięcie wadli-
wego urządzenia zabawowego  
i zostanie ono zlikwidowane do 
końca kwietnia – tłumaczy Romu-
ald Pasternok z Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta.

Wspomniane urządzenie zaba-
wowe to lokomotywa, której w tym 

Uporządkowanie placu zabaw to nie koniec problemu. Rudzianie muszą zacząć dbać o takie 
miejsca. Foto: MS

W Polsce nadal jest spory problem w postaci braku placów zabaw. Jeśli 
jednak już są, to często pojawia się kolejny: wielu ludzi nie potrafi szano-
wać tego co mają na swoim podwórku. Taka sytuacja pojawiła się w Biel-
szowicach.

miejscu już nie ma, przez co plac 
zabaw zrobił się nieco uboższy. 
Nie wiadomo, czy lokomotywa 
wróci naprawiona, czy zostanie za-
stąpiona innym urządzeniem.

Posprzątanie placu zabaw oraz 
naprawienie urządzeń to połowa 
sukcesu. Ciągle zastanawia jednak, 
dlaczego ludzie nie potrafią szano-
wać udogodnień z jakich mogą ko-
rzystać na co dzień. 

– Próbuje się zabezpieczać pla-
ce zabaw, stawiane są płoty, kame-
ry i wiele innych zabezpieczeń. 
Jednak ciągle dochodzi do tak 

przykrych sytuacji. Podejrzewam, 
że miejsca te niszczone są przez lu-
dzi, którzy nie mają małych dzieci 
i nie korzystają z placów zabaw. 
Nie rozumiem, dlaczego rudzianie 
nie potrafią dbać o wspólne mienie 
– mówi pani Sylwia, mieszkanka 
Bielszowic i dodaje: – Mam na-
dzieję, że świadomość mieszkań-
ców Rudy Śląskiej w końcu wzro-
śnie, bo jeśli my się nie postaramy 
i będziemy przymykać oczy na wy-
rządzane szkody, to nikt się tym nie 
zajmie.

Magdalena Szewczyk

– Na ulicy Kościuszki we wczesnych godzi-
nach porannych wielu właścicieli czworonogów 
wyprowadza je na spacer. Psy te załatwiają swoje 
potrzeby na trawniku. Co najgorsze, ludzie nie 
sprzątają potem odchodów po swoich pupilach. 
Czy byłaby możliwość zwiększenia rano kontroli 
Straży Miejskiej? Można by też wysłać jakiegoś 
funkcjonariusza w odzieży cywilnej, by straż 
przekonała się jak duży jest to problem? – pisze 
do nas pan Damian, mieszkaniec Nowego By-
tomia.

Sprawę spróbowaliśmy rozwiązać z pomocą 
rudzkiej Straży Miejskiej: – Ciąg ulicy Kościuszki 
w Rudzie Śląskiej 9 został objęty prewencyjną 
służbą patrolową funkcjonariuszy. Działania te 
w głównej mierze mają za zadanie wyciągnięcie 
konsekwencji prawnych w stosunku do właścicie-
li/opiekunów czworonogów, którzy nagminnie ła-
mią prawo w tym temacie – informuje Andrzej 
Nowak, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Ru-
dzie Śląskiej. – Pomimo prowadzonych licznych 
działań w tej materii, które zmierzają do wyelimi-
nowania bądź chociażby ograniczenia nieprawi-
dłowych postaw i zachowań właścicieli czworo-
nogów, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Je-
stem przekonany, że tylko wspólnymi inicjatywa-
mi, odpowiednią postawą, przykładem dla innych 
a także całkowitym brakiem tolerancji i co nie-
zwykle ważne – brakiem przyzwolenia na zacho-
wania, które nas irytują i drażnią, jesteśmy  
w stanie zmienić sposób funkcjonowania nieod-
powiedzialnych mieszkańców naszego miasta – 
dodaje.

*  Z redakcyjnej skrzynki
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

Inteligentna, ironiczna, przewrotna historia otłusz-
czania oraz odtłuszczania Jasi i Baśki, dwóch pozornie 
niemających ze sobą nic wspólnego pań.

Roztrwonić urodę można z różnych powodów. Uza-
sadnionych i wydumanych. Ale skutek ten sam. Wczasy 
odchudzające. Dwie kobiety, które kryją wiele w nad-
miarach swoich sylwetek. Obie wytresowane, by dobrze 
wyglądać. Usiłują lepiej żyć. Choć nie zawsze z przekona-
niem. Starania o lżejsze ciała utrudniają ciężary z prze-
szłości.

Schudnąć! – cel życiowy przyświecający trzydziesto-
paroletniej, gniewnej i zasupłanej Baśce. Schudnąć? – 
zastanawia się starsza o kilkanaście lat, pogodna i pozor-
nie spokojna Janina. Obie mają problem z nadwagą, ale 
na wakacjach bardziej niż ciało, leczyć będą duszę.

Od autorki: Nie ja jedna żałuję, że nie dano mi możli-
wości przeredagowania własnego życia, albo wręcz 
przejścia go od początku, z większą wiedzą i doświadcze-
niem, dzięki czemu za drugim razem mogłabym uniknąć 
mylnych wyborów i kretyńskich błędów. Na szczęście 
mogę dać taką możliwość moim bohaterkom. Po co? A dla-
tego, że mój debiut, „Straszne historie o otyłości i pożą-
daniu” miał rozmaite zalety, ale i liczne wady pierwszej 
książki. Ta powieść powstała z tamtej. Jest jednak od niej 
grubsza i mądrzejsza, zupełnie jak dzisiejsza Anna Frycz-
kowska jest grubsza i mądrzejsza od tamtej. To nie jest ta 
sama książka. Jest tylko do niej podobna, jak dojrzała 
kobieta do młodej dziewczyny. Tak. Nadal uważam, że 
potyczki kobiet z ich własnymi ciałami to bardzo ważny 
temat. Zarówno w życiu, jak w literaturze. 

W tej rodzinie nie ma miejsca na nudę! Nowa, prze-
śmieszna powieść Izabeli Pietrzyk! Trzydziestoośmioletnia 
Wiktoria kończy związek z hojnym, lecz agresywnym partne-
rem. Ma nadzieję, że wraca do otoczenia, które wręcz kipi od 
miłujących się istot. Czy aby na pewno…?

Układając swe życie od nowa, dochodzi do niezbyt od-
krywczego wniosku, że dziwny jest ten świat, a ludzie na nim 
jeszcze dziwniejsi. Próbuje odbudować relacje z pełną nietu-
zinkowych charakterków rodziną: gderającą matką, wiecznie 
obrażonym ojcem, nieustannie kłócącym się nastoletnim ro-
dzeństwem oraz dobroduszną Melą – starszą siostrą, która 
robi co może, by zapanować nad całym tym hardym stadłem.  
Jakby tego było mało, kalendarz nieuchronnie odmierza czas 
dzielący Wiktorię od spotkania z przebywającym chwilowo 
na morzu szwagrem – twardym, silnym, skończenie mądrym 
mężczyzną, który nigdy jej nie lubił i z pewnością zrobi 
wszystko, aby pozbyć się ze swojego domu miękkiej, słabej, 
nieskończenie głupiej baby. Na szczęście jest też wizja lepsze-
go jutra. Oparta głównie na słodkich siedmiolatkach oraz si-
kającym wszędzie szczeniaku labradora, bo zdaje się, że 
w tym oszalałym świecie już chyba tylko dzieciom i psom 
można ufać. Każdy dzień upewnia w przekonaniu, iż normal-
ni faceci podzielili los pterodaktyli i trzeba bardzo uważać, 
kogo wpuszczamy do własnych biografi i… A jeśli dodać do 
tego swaty i intrygi zrzędzącej matki? Dramat! Niestety, 
wszystko wskazuje na to, że kobiety same są temu winne i to 
one „stworzyły potwora”… Ale czy aby na pewno…?

POLECAMY...
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Histerie 
rodzinne

Diablica

Z silną i piekielnie zaangażowaną Sylwią Łuksik, kapitanem rudzkiego ze-
społu DIABLICE IGLOO RUGBY CLUB rozmawialiśmy w orzegowskiej hali 
sportowej MOSiR-u, przy której niedługo powstanie nowe boisko do rugby. 
Zawodniczka opowiedziała „Wiadomościom Rudzkim” o początkach żeń-
skiej sekcji oraz swojej przygodzie z tym interesującym sportem.

– Jak to się stało, że zaczęłaś 
grać w rugby?

– Na rugby namówił mnie kolega 
z liceum. Grał już wcześniej przez 
dwa lata w rugby i powiedział mi, 
że w rudzkim klubie otworzono 
sekcję żeńską. Zachęcił mnie do te-
go, bym spróbowała swoich sił.

– Nie przeraziło Cię to, że rug-
by uważane jest za brutalny 
sport?

– Jeżeli chodzi o zasady i stronę 
techniczną rugby, to kompletnie na 
początku nie miałam pojęcia 
„z czym to się je”. Jeśli chodzi 
o kontuzje, to niekiedy byłam prze-
rażona gdy widziałam swojego ko-
legę, który po meczach przychodził 
poobijany, z jakimś złamaniem lub 
wstrząsem mózgu.

– Jak wyglądała drużyna w mo-
mencie gdy zaczynałaś?

–  Byłam pierwszą zawodniczką 
w sekcji, która przyszła na trening. 
Na pierwszy trening udało mi się 
jeszcze wyciągnąć kilka koleżanek 
z najbliższego otoczenia. Z czasem 
dochodziła do nas reszta dziew-
czyn. Wtedy jednak nigdy nie uda-

prawdę mogłam. Ciało 
dawało mi na początku 
popalić, nie jestem 
zbytnio kontuzyjna, ale 
kilka urazów mi się 
przytrafi ło.

– Jakich urazów 
najczęściej można się 
nabawić podczas gry 
w rugby?

– To zależy od pozy-
cji na boisku. Dziew-
czyny z formacji młyna 
najczęściej narażone są 
na urazy pleców i szyi. 
Po za tym u wszystkich 
zawodników generalnie 
zagrożone są stawy.

– Zakochałaś się 
w rugby od pierwszego 
wejrzenia, czy jednak potrzebowa-
łaś czasu, by się przekonać do tej 
dyscypliny?

– Można powiedzie inaczej: Ja 
znalazłam swoją miłość dzięki rugby, 
ponieważ mój chłopak też trenuje. 
Wydaje mi się jednak, że aby w pełni 
poczuć tę grę, potrzeba czasu. Trzeba 
poznać ten świat, ludzi, którzy w nim 
są i pojeździć na turnieje. 

– Rugby powszechnie uchodzi 
za męski sport. Jak reagują Twoi 
znajomi, gdy dowiadują się, że 
uprawiasz taką dyscyplinę?

– Zazwyczaj wzbudza to cieka-
wość. Wielu też myli rugby z futbo-
lem amerykańskim, jednak szybko 

wyprowadzam ich z błędu. Zazwy-
czaj zachęcam ich po prostu do te-
go, by zobaczyli jak wygląda mecz 
rugby.

– Czego życzyć Diablicom 
w nadchodzącym sezonie?

– Przede wszystkim tego, by no-
we dziewczyny miały serce do gry, 
a doświadczone zawodniczki nie 
popadły w rutynę. Musi między na-
mi panować fajna atmosfera, bo 
jest to zespołowy sport, w którym 
bez zaufania i dobrej komunikacji 
na boisku jak i po za nim, niczego 
się nie osiągnie.

– Dziękuję za rozmowę.
Robert Połzoń

wało nam się zebrać na treningu 
w więcej niż sześć zawodniczek.

– Gdy było was mniej, treno-
wałyście na pewno jeszcze z za-
wodnikami z sekcji męskiej?

– Ciężko było rozdzielić te tre-
ningi, szczególnie dlatego, że była 
nas tylko piątka. Dość długo trwał 
taki okres, pamiętam, że jeszcze 
pierwsze turnieje już na mistrzo-
stwach Polski grałyśmy z wypoży-
czonymi zawodniczkami z innych 
klubów. Tak więc zanim zagrały-
śmy naszą siódemką, minęły chy-
ba trzy lata. 

– Trzy lata minęły zanim wy-
startowałyście. Nie miałaś w tym 
okresie ochoty by zrezygnować?

– Nie miałam. Zawsze ta gra 
mnie fascynowała, cały czas chcia-
łam poszerzać swoje informacje  
i poznawać zasady. Przyznam się 
z ręką na sercu, że nawet po prawie 
sześciu latach gry wciąż dowiaduję 
się czegoś nowego o rugby. Myślę, 
że wtedy siłę dawały mi moje kole-
żanki, w których widziałam ogrom-
ny zapał do gry. Dla nich dawałam 
często z siebie więcej niż tak na-

 Foto: arch.

WYBORY MISS 
RUDY ŚLĄSKIEJ 2014 

26 kwietnia 2014 r.
godz. 18.00
Miejskie Centrum 
Kultury im. H. Bisty, 
ul. Niedurnego 69, 
Ruda Śląska 
Nowy Bytom

Bilety w cenie 20 zł (parter), 10 zł (balkon) do nabycia w kasie MCK im. H. Bisty. 
Więcej informacji: 512-799-211

GWIAZDA WIECZORU

MICHAŁ GROBELNY

Bilety w cenie 20 zł (parter), 10 zł (balkon) do nabycia w kasie MCK im. H. Bisty. 
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– Myślę, że teraz nadchodzi „złoty 
okres” dla firm z branży IT – mówiła 
podczas śniadania Joanna Sochacka 
prezes Rudzkiego Inkubatora Przed-
siębiorczości. – Nowa perspektywa fi-
nansowa Unii Europejskiej kładzie 
szczególny nacisk na wdrażanie tech-
nologii ICT, zarówno w sektorze pu-
blicznym jak i prywatnymi i takie pro-
jekty będą dofinansowane ze środków 
UE. Z tego faktu mogą się cieszyć za-
równo przedsiębiorstwa ICT jak i ich 
klienci, niezależnie czy jest to przy-
chodnia, czy firma budowlana.

Klaster aktywnie działa na arenie re-
gionalnej i międzynarodowej. Wywo-
łuje coraz większe zainteresowanie 
wśród firm na terenie Polski. Na Wiel-
kanocne Śniadanie Biznesowe klastra 
do Rudy Śląskiej przyjechały  
firmy z Gdańska, Warszawy, Łodzi  
i Krakowa.

Marcin Warzocha Ambasador kla-
stra zapoznał uczestników śniadania 
z programem współpracy i wymiany 
przestrzeni biznesowej oraz progra-
mem wsparcia sprzedaży, które w naj-
bliższym czasie uruchomione zostaną 
dla klastrowiczów. Zaprezentował re-
lację z targów CeBIT 2014 i targów IT 
w Goteborgu, gdzie na stoiskach naro-
dowych prezentował się Śląski Klaster 
ICT & Multimediów. Reprezentanci 
Raiffeisen Bank Polska S.A. przedsta-
wili dostępne instrumenty finansowe 
dla wsparcia firm z branży IT.

– Aktualnie przygotowujemy się do 
udziału w targach IT Japan Week 14-16 
maja 2014 – mówi prezes Sochacka. – 
Rozpoczynamy również przygotowania 
do organizacji imprezy branżowej, któ-
ra w tym roku dzięki współpracy z Re-
gionalną Izbą Gospodarczą w Katowi-
cach, odbędzie się w trakcie IV Euro-
pejskiego Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw 22-24 września w Ka-
towicach.

Spotkania Hub Club dają możliwość 
nie tylko zbudowania sieci powiązań 
biznesowych, ale są też okazją do spo-
tkania z ciekawymi osobami. I tak pod-
czas świątecznego śniadania członko-
wie klastra mogli spotkać się z Andrew 
Caruso, konsulem USA ds. polityczno-
ekonomicznych, który mówił o roli 
rządu Stanów Zjednoczonych w roz-

woju innowacji w Polsce. Kolejnym 
gościem był architekt firmy Microsoft, 
Tomasz Kopacz, który opowiadał, „jak 
tworzone są aplikacje w czasach, 
w których grzechotka ma swój mikro-
procesor”. – Chciałbym opowiedzieć 
o tym, w jakim kierunku zmierza 
świat, gdzie można szukać inspiracji 
i jakie nowe produkty można projek-
tować – mówił. – Podejrzewam, że 
większość z nas ma w tej chwili przy 
sobie trzy procesory, które są kom-
pletnie niepołączone: telefon, tablet 
czy jakiś laptop. Pytanie, czy tak ma 
być cały czas, czy już nie najwyższa 
pora, żeby coś nowego wymyślić – 
komentował. 

Klaster skupia ponad 30 śląskich 
mikro, małych i średnich przedsiębior-
ców, dwie instytucje otoczenia biznesu 
oraz dwie śląskie uczelnie – Uniwer-
sytet Śląski oraz Akademię Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Nazwa kla-
stra nawiązuje do jego misji. Hub, czy-
li rozdzielnik USB, jest narzędziem 
umożliwiającym niezależne działanie 
wielu urządzeń jednocześnie. Zapew-
niając przepływ informacji oraz 
wspólną platformę, pozwala na przy-
spieszenie lub ułatwienie procesów. 
Podobnie klaster zapewnia przestrzeń 
do pracy oraz przestrzeń porozumienia 
zarówno między samymi jego człon-
kami, jak i przedsiębiorcami z branży 
z całego świata. Propagując nawiązy-
wanie kontaktów biznesowych, Śląski 
Klaster Multimedialny jest więc po-
dobną do huba platformą współpracy. 
Słowo club definiuje z kolei elitarny 
charakter instytucji, w której członko-
stwo jest synonimem innowacyjności 
i przedsiębiorczości firmy. Misja kla-
stra zawiera się w świeżym podejściu 
do biznesu, opartym na konstruktyw-
nej konkurencji i propagowaniu inno-
wacji.

Warto dodać, że klaster z Rudy Ślą-
skiej jako pierwszy Polski klaster zna-
lazł się na światowej mapie międzyna-
rodowej sieci klastrów Business Ro-
aming Agreement. Dzięki temu jego 
członkowie mają możliwość nawiąza-
nia współpracy z firmami skupionymi 
w klastrach ICT w 67 miejscach w Eu-
ropie, Ameryce, Azji oraz Australii  
i Oceanii. 

15 kwietnia br. podczas śniadania biznesowego Śląskiego Klastra ICT & Multimediów HubClub w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości inspiro-
wali swoimi wystąpieniami Andrew Caruso konsul USA ds. ekonomiczno-politycznych oraz Tomasz Kopacz z firmy Mikrosoft. Gości powitała prezy-
dent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic, której klaster wręczył podziękowanie za stworzenie warunków do rozwoju tej cennej innowacyjnej inicjatywy. 
Wyróżnienie otrzymała również firma członkowska Silesia Games Sp. z o.o., która w tym roku w Barcelonie na Mobile World Congress zdobyła pierw-
szą nagrodę w kategorii Game App i zachwyciła cały świat swoją grą. To pokazuje niesamowity potencjał śląskich firm. 

Śniadanie biznesowe z udziałem Konsula USA i Microsoftu
w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, tel. 32 342 22 30

www.inkubatorrudzki.pl
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Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy jest podstawowym dokumen-
tem tworzącym jej politykę przestrzen-
ną. Dokument ten ma charakter obo-
wiązkowy i odnosi się do terenu całej 
gminy. – Sporządzenie nowego stu-
dium uwarunkowań to przede wszyst-
kim efekt wpływających do urzędu 
miasta wniosków o zmianę ustaleń ak-
tualnie obowiązującego dokumentu – 
tłumaczy Grażyna Dziedzic, prezydent 
miasta. – Na zmianę studium ogromny 
wpływ ma także kwestia zmiany strate-
gii rozwoju miasta. Działania w przy-
padku obu dokumentów prowadzone 
były równolegle – dodaje.

Prace nad studium uwarunkowań 
rozpoczęły się z początkiem 2013 r. 
– W ramach konsultacji na przełomie 
stycznia i lutego ubiegłego roku wpły-
nęło do nas przeszło 100 wniosków 
o zmianę studium, głównie ze strony 
mieszkańców i przedsiębiorców. Na 
tej podstawie oraz na podstawie wy-
maganych opinii powstał projekt, 
z którym już teraz można zapoznać 

się w Wydziale Urbanistyki i Archi-
tektury – mówi Daniel Nowok. 
Z projektem studium zapoznać się 
można do 13 maja w pokoju nr 320, 
w godzinach pracy urzędu. Po tym 
terminie, do 4 czerwca, mieszkańcy 
będą mogli wnieść na piśmie swoje 
uwagi wraz z uzasadnieniem.

Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy musi być zgodne z  zapisa-
mi dokumentów nadrzędnych, który-
mi w tym przypadku są: koncepcja 
przestrzennego zagospodarowania 
kraju, strategia rozwoju wojewódz-
twa, plan zagospodarowania prze-
strzennego województwa oraz strate-
gia rozwoju gminy. Projekt musi być 
również zaopiniowany przez liczne 
jednostki, w tym także sąsiadujące 
gminy. Dokument ten składa się 
z części grafi cznej i pisemnej,  a jego 
zapisy są wiążące przy sporządzaniu 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Aktualnie obo-
wiązujące studium uchwalone zostało 
w 2009 roku. DR

Studium na fi niszu

Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Rudy Śląskiej wkraczają w decydującą fazę. Z projektem dokumentu zapo-
znali się już rudzcy radni. – To ostatnia szansa na to, by wnieść swoje uwagi do 
powstałego projektu studium. Na ewentualne uwagi ze strony mieszkańców cze-
kamy do czwartego czerwca – informuje Daniel Nowok, naczelnik Wydziału 
Urbanistyki i Architektury.  

Swoje uwagi do studium mieszkańcy mogą wnosić do 4 czerwca.

Podobny plac zabaw powstanie już niedługo w Parku Strzelnica.

Nowa odsłona Strzelnicy

W maju ma ruszyć budowa nowego placu zabaw w parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. – To jeden z najpięk-
niejszych rudzkich parków, chętnie odwiedzany przez wielu mieszkańców. Mam nadzieję, że inwestycja ta przywróci mu 
należne miejsce na zielonej mapie naszego województwa – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. Plac wraz z monitoringiem 
będzie kosztować ok. 350 tys. złotych. 

To najbardziej wyczekiwana tego-
roczna inwestycja przewidziana do re-
alizacji w Bielszowicach. Prace obej-
mą roboty rozbiórkowe i przygoto-
wawcze, korytowanie, ułożenie obrze-
ży betonowych, wykonanie bezpiecz-

nej nawierzchni syntetycznej i w końcu 
montaż urządzeń zabawowych oraz fi t-
ness. Zostanie również zbudowana 
alejka z kostki betonowej – grafi towej 
z pasami granitowymi, przy której zo-
staną zamontowane elementy małej 

architektury, czyli ławki parkowe, ko-
sze do segregacji odpadów i stojaki na 
rowery. Przy placu zabaw stanie także 
tablica informacyjna określająca wa-
runki i zasady korzystania z placu za-
baw. – Zadbaliśmy o to, by to miejsce 

było bezpieczne dla każdego dziecka – 
mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału 
Inwestycji. – Plac będzie ogrodzony 
i przede wszystkim monitorowany. My-
ślę, że dzięki urządzeniom fi tness rów-
nież dorośli mieszkańcy będą tam chęt-
nie spędzać czas – dodaje.

Plac zabaw będzie wyposażony 
w huśtawki, kiwaki, karuzelę i pia-
skownicę. Strefa dla osób starszych 
będzie miała rowerek, biegacz, odwo-
dziciel, twister i prasę nożną. Termin 
rozpoczęcia budowy planowany jest na 
pierwszą połowę maja. Realizacja in-
westycji potrwa ok. 2 miesięcy. – 
Mieszkańcy dopytują się o inwestycje 
na Strzelnicy na każdym spotkaniu – 
mówi prezydent Dziedzic. – Interesuje 
ich, co powstanie na tym terenie, zgła-
szają potrzeby wycinki drzew czy inne-
go porządkowania, a także zwiększenia 
liczby patroli, by również po zmroku 
wszyscy spacerowicze czuli się tam 
bezpiecznie – informuje. – Mam na-
dzieję, że powstanie placu zabaw w tym 
roku będzie początkiem odrodzenia się 
tych zielonych płuc Bielszowic – doda-
je prezydent.

W tym roku powstanie w Bielszowi-
cach jeszcze drugi plac zabaw, przy ul. 
Bielszowickiej 108. – W ramach pro-
gramu „Radosna Szkoła” kosztem 140 

tys. złotych powstanie plac zabaw przy 
Zespole Szkół nr 4 Specjalnych – przy-
pomina Piotr Janik. – Miejsce to będą 
mogli odwiedzać mieszkańcy okolicz-
nych ulic, także ul. PCK, którzy doma-
gali się takiego miejsca – dodaje.

Ogólna powierzchnia parków i zie-
leńców w Rudzie Śląskiej wynosi pra-
wie 730 tys. m². Składa się na nią 8 
dużych parków oraz 61 zieleńców 
utrzymywanych przez miasto. W ostat-
nich pięciu latach znacznemu wzrosto-
wi uległa powierzchnia miejskich tere-
nów zieleni oraz zieleni przyulicznej, 
co jest wynikiem przejęcia przez mia-
sto nowych terenów oraz budowy Dro-
gowej Trasy Średnicowej, a także włą-
czenia do stałego utrzymania miejskich 
terenów do tej pory nieutrzymywa-
nych. W ostatnich latach powiększa się 
też ilość miejskich placów zabaw. 
Ogółem w latach 2011-2013 na terenie 
miasta wybudowano 22 takie place 
o łącznej wartości 3,7 mln zł.

AS
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– Przekazanie projektu Regional-
nego Programu Operacyjnego do Ko-
misji Europejskiej, to bardzo ważny 
moment – podkreśla prezydent Gra-
żyna Dziedzic. – W tym etapie oce-
niany będzie m.in. postęp prac przy-
gotowawczych. W przypadku zgłoszo-
nego przez  nas projektu, są one bar-
dzo zaawansowane – dodaje. 

Trasa N-S ma być ważnym regio-
nalnym szlakiem komunikacyjnym, 
łączącym autostradę A-4 z Drogową 
Trasą Średnicową. Dalsze etapy bu-
dowy trasy mają kosztować około 
413 mln zł. – Śmiało można powie-

dzieć, że dla całego regionu jest to 
inwestycja kluczowa, ponieważ jej re-
alizacja usprawni m.in. przemiesz-
czanie się mieszkańców między połu-
dniową częścią województwa a lotni-
skiem w Pyrzowicach. Ponadto dzięki 
realizacji inwestycji zmniejszy się na-
tężenie ruchu na drodze wojewódzkiej 
925 pomiędzy DTŚ a autostradą – tłu-
maczy prezydent Dziedzic. 

Trasa N-S przewidziana została ja-
ko droga o prędkości projektowej 70 
km/godz. Będzie posiadała dwie jezd-
nie o szerokości 7 m z pasem dzielą-
cym o szerokości 4 m. Inwestycja ma 

być realizowana etapami. Pierwszy 
z nich został przekazany do użytko-
wania na początku 2013 roku. Prowa-
dzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi  
nr 925, do Drogowej Trasy Średnico-
wej, wraz z węzłem dwupoziomo-
wym z ul. 1 Maja. Inwestycja koszto-
wała 43,5 mln zł, a na jej realizację 
miasto otrzymało dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w kwocie 
36,9 mln zł. To nieco ponad 10 proc. 
środków, na jakie liczą władze Rudy 
Śląskiej przy kolejnych fazach budo-
wy tej drogi.  

Kolejnym etapam budowy trasy 
N-S będzie wykonanie odcinka drogi 
od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Roboty 
przygotowawcze na tym fragmencie 
trasy mają się rozpocząć jeszcze 
w tym roku. Pochłoną one około  11 
mln złotych z tegorocznego budżetu 
drogowego Rudy Śląskiej. Następny-
mi odcinkami N-S-ki mają być frag-
menty drogi od ul. Bukowej do ul. 
Kokota oraz od ul. Kokota do Auto-
strady A4. Na wykonanie dokumenta-
cji projektowej ostatniego z wymie-
nionych zadań, trwa właśnie procedu-
ra przetargowa. – Długość tego od-
cinka trasy to ok. 1,9 km – mówi Piotr 
Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. 

Komisja Europejska zadecyduje o dofinansowaniu trasy N-S

300 mln zł dofinansowania ma szansę otrzymać Ruda Śląska na kolejne etapy budowy trasy N-S. Inwestycja znalazła się na liście projektów, które Urząd Marszał-
kowski zarekomendował do dofinansowania z funduszy na lata 2014-2020. Zestawienie zostało właśnie przekazane Komisji Europejskiej. O tym, które projekty otrzy-
mają pieniądze, zdecydują negocjacje z unijnymi urzędnikami.

– Droga będzie przebiegać w okoli-
cach ogrodów działkowych i skrzyżu-
je się z ul. Bielszowicką i 1 Maja. Za-
łożeniem budowy tego odcinka trasy 
jest zapewnienie bezkolizyjnych połą-
czeń z ul. 1 Maja i przejście wiaduk-
tem nad ul. Bielszowicką – wyjaśnia.

Oprócz zakresu wpisanego do ak-
tualnego RPO, władze Rudy Śląskiej 
planują jeszcze wybudowanie odcin-
ka północnego trasy N-S – od DTŚ do 
ul. Magazynowej. Na wykonanie tego 
fragmentu opracowywana jest już do-
kumentacja projektowa. W przyszło-
ści N-S-ka ma być jeszcze przedłużo-
na od ul. Magazynowej do granicy 
z Bytomiem.

O dofinansowanie dalszych etapów 
trasy N-S Ruda Śląska stara się już od 
trzech lat. W kwietniu zeszłego roku 
przedsięwzięcie znalazło się na li-
stach rankingowych projektów trans-
portowych przewidywanych do reali-
zacji z funduszy unijnych w latach 
2014-2020. Następnie, w grudniu 
2013 roku, inwestycja trafiła do tzw. 
Mandatu Negocjacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego. Kolejnym etapem było 
wpisanie inwestycji do projektu Re-
gionalnego Projektu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego i przekaza-

nie go do negocjacji z Unią Europej-
ską. 

Budowa trasy N-S, to nie jedyna 
inwestycja, którą władze Rudy Ślą-
skiej planują wykonać w najbliższym 
czasie z funduszy unijnych. Miasto 
zgłosiło aż 44 projekty, które chce 
zrealizować ze środków europejskich 
na lata 2014-2020. Zgłoszone przez 
miasto projekty dotyczą zarówno in-
westycji infrastrukturalnych, jak rów-
nież działań „miękkich”, które reali-
zowane będą w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. – Same 
tylko projekty związane z termomo-
dernizacją warte są 27 mln zł – pod-
kreśla prezydent Dziedzic. – Chodzi 
tu zarówno o budynki użyteczności 
publicznej, placówki oświatowe, jak 
również o możliwość dofinansowania 
do termomodernizacji budownictwa 
jednorodzinnego. Zgłosiliśmy też do 
dofinansowania projekty termomo-
dernizacji 7 budynków wspólnot 
mieszkaniowych – wyjaśnia. 

Ruda Śląska planuje też budowę  
z pieniędzy unijnych węzła przesiad-
kowego, instalację kolektorów sło-
necznych w obiektach sportowych, 
termomodernizację placówek oświa-
towych, modernizację oświetlenia 
ulicznego oraz rewitalizację skwerów 
i podwórek. Ogółem wartość zgłoszo-
nych do unijnego dofinansowania 44 
projektów wynosi ponad 105 mln zł.

KP

Szansa na uzyskanie unijnej dotacji 
na wybudowane w ubiegłym roku tzw. 
„ronda turbinowe”, pojawiła się w lu-
tym obecnego roku. Władze miasta 
otrzymały wówczas informację, że 
Urząd Marszałkowski ma jeszcze do 
wydania 14 mln złotych na inwestycje 
drogowe w ramach „starego budżetu 
unijnego”. – Mieliśmy do wyboru dwie 
inwestycje – budowę II etapu trasy N-S 
oraz modernizację ul. 1 Maja, czyli 
słynne już ronda turbinowe – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic. Decyzja, 
którą z inwestycji wybrać, nie była 
trudna. II etap budowy trasy N-S ma 
kosztować ponad 100 mln złotych. – 
Zakres inwestycji jest tak duży, że przy 
sprzyjających warunkach atmosferycz-
nych i pracy na dwie zmiany non stop, 
II odcinek trasy N-S udałoby się ukoń-
czyć najwcześniej w ciągu 15 – 18 mie-
sięcy. Tymczasem warunek uzyskania 
dotacji był taki, że prace budowlane 
powinniśmy zakończyć do czerwca 
2015 roku. Był to termin nierealny – in-

Unijny zastrzyk na drogi

Ponad 5,5 mln zł więcej na modernizację rudzkich dróg w tym roku! Ruda 
Śląska otrzyma zwrot części poniesionych wydatków, związanych z przebudową 
ul. 1 Maja w ubiegłym roku. Chodzi  o tzw. ronda turbinowe, które przez cały 
czas znajdowały się na liście rezerwowej inwestycji drogowych przeznaczonych 
do unijnego dofinansowania. Urząd Marszałkowski, dzięki zwolnionym środkom 
z innych inwestycji wybrał 14 projektów z listy rezerwowej.  

formuje prezydent Dziedzic. Poza tym 
budowa trasy N-S od ubiegłego roku 
jest na pierwszym miejscu listy projek-
tów kluczowych Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020.  – To ozna-
cza, że na budowę drugiego etapu trasy 
N-S mamy szansę otrzymać ponad 85 
mln złotych, a nie co najwyżej 14 mln zł 
– podkreśla prezydent Rudy Śląskiej. 

Przebudowę ul. 1 Maja na odcinku 
od ul. Klary do ul. Szyb Walenty, któ-
rej najistotniejszym elementem była 
budowa tzw. rond turbinowych, miasto 
zakończyło we wrześniu ubiegłego ro-
ku. Decyzję o tym, żeby starać się 
o pozyskanie środków na tę inwesty-
cję, podjęto jednak dużo wcześniej. 
Już w styczniu 2012 r. został złożony 
odpowiedni wniosek aplikacyjny. Po 
pozytywnej ocenie formalnej i meryto-
rycznej projekt, z uwagi na ograniczo-
ną ilość dostępnych środków, znalazł 
się na 13 miejscu listy rezerwowej. – 
Uznaliśmy, że w przypadku niektórych 

kryteriów ocena była zaniżona, dlate-
go zdecydowaliśmy się na skorzystanie 
z przysługującego nam środka odwo-
ławczego, jakim jest protest. Został on 
rozpatrzony pozytywnie i w ten sposób 
nasz projekt przesunął się na 6 miejsce 
listy rezerwowej – informuje wicepre-
zydent  Michał Pierończyk.

To nie koniec starań władz Rudy 
Śląskiej o unijne dofinansowanie.  
W maju 2013 r. zwróciły się one do 
Marszałka Województwa Śląskiego 
z prośbą o wzięcie pod uwagę rudzkie-
go projektu w przypadku pojawienia 
się oszczędności. Poinformowano rów-
nież wtedy o rozpoczęciu realizacji in-
westycji oraz o uzyskanych oszczęd-

nościach. W grudniu ubiegłego roku na 
prośbę Urzędu Marszałkowskiego, 
miasto przekazało informacje o stanie 
realizacji projektu, zaś w marcu tego 
roku, po informacji z Urzędu Marszał-
kowskiego o wolnych środkach, rudz-
cy samorządowcy zaktualizowali har-
monogram rzeczowo-finansowy oraz 
koszty projektu. 

Wybrane przez zarząd województwa 
śląskiego 14 projektów dotyczy inwe-
stycji już ukończonych, bądź  których 
realizacja zakończy się najpóźniej 
z końcem czerwca 2015 r. Ogółem na 
ich realizację przeznaczonych zostanie 
ponad 71,4 mln zł. Pieniądze te pocho-
dzą m.in. ze zwolnienia części środ-

ków z budowy Drogowej Trasy Śred-
nicowej oraz z oszczędności, które po-
wstały przy realizacji innych inwesty-
cji dofinansowywanych ze środków 
unijnych w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Priorytet VII. 
Transport na lata 2007-2013. 

5,5 mln zł z tej kwoty, które przy-
padnie Rudzie Śląskiej, miasto otrzy-
ma w ciągu najbliższych kilku miesię-
cy. – Pieniądze te w całości przezna-
czymy na kolejne inwestycje drogowe 
w Rudzie Śląskiej – zapewnia Grażyna 
Dziedzic.

Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku 
od ul. Klary do ul. Szyb Walenty kosz-
towała miasto 8,7 mln zł. Najważniej-
szą częścią inwestycji była budowa 
rond turbinowych, które ułatwiają te-
raz wjazd na ulicę 1 Maja z ulic Klary 
i Szyb Walenty. W ten sposób została 
usprawniona komunikacja w strate-
gicznym gospodarczo obszarze miasta. 
– Dzięki dwóm pasom ruchu przez ron-
da może przejechać więcej pojazdów 
– wyjaśnia Jacek Otrębski z Wydziału 
Dróg i Mostów Urzędu Miasta. W ra-
mach inwestycji wykonano także 
oświetlenie drogowe, powstały ścieżki 
rowerowe, przebudowana została sieć 
teletechniczna, wodociągowa oraz ka-
nalizacja deszczowa. 

TK

Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Klary do ul. Szyb Walenty kosztowała miasto 8,7 mln zł.

Dalsze etapy budowy trasy mają kosztować około 413 mln zł.



Ochrona Środowiska – dział ochrony przyrody zajmujący się ochroną  wód, powietrza i gleby przed ich zanie-
czyszczeniem, np. ściekami przemysłowymi, środkami ochrony roślin itp. Mówiąc o ochronie środowiska rozumie się 
przez to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiające zachowanie bądź przywracanie równowagi przyrodniczej. 
Ochrona ta wyraża się w szczególności w racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środo-
wiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
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22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie niezależnie od wieku, rasy 
czy płci świętują Dzień Ziemi. Historia tego święta rozpoczęła się w roku 1970. 
Od tamtej pory każdy, komu zależy na dobru naszej planety, świętuje w tym dniu 
razem z nią.

Dzisiaj to święto ma już globalne 
znaczenie. Każdy kojarzy kwiecień 
jako miesiąc, w którym nasze myśli 
i działania skoncentrowane są wokół 
obchodów Dnia Ziemi. Happeningi, 
sprzątanie skwerów i lasów, apele, 
konkursy, wystawy, imprezy masowe. 
Wszystko po to, aby zwrócić uwagę 
na to, że czas, który otrzymaliśmy, za-
soby, z których korzystamy, nie są 
wieczne, a my musimy być odpowie-
dzialni za to jak wygląda świat wokół 
nas. Wszak Ziemia jest dobrem, które 
„pożyczyliśmy” od przyszłych poko-
leń.

 Szybki rozwój cywilizacji sprawia, 
że obciążamy Ziemię coraz nowymi 
„wynalazkami”, niekoniecznie służą-
cymi jej ochronie. W XXI wieku by-
cie „Eko” stało się wszechobecne. 
Kupujemy ekologiczne produkty spo-
żywcze, wkręcamy ekologiczne ża-
rówki i korzystamy z ekologicznych 
toreb na zakupy. Jednak czy to spra-
wia, że jesteśmy naprawdę „Eko”? 
Bycie ekologicznym powinno cecho-
wać się przede wszystkim zdrowym 
rozsądkiem, wysoką świadomością 
tego, jak indywidualne działania 
wpływają na środowisko naturalne. 

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi 
w Polsce odbywają się pod hasłem 
„Zmieniaj nawyki – nie klimat” i są 
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Oddech dla Ziemi
odpowiedzią na ogólnoświatową wal-
kę z ociepleniem klimatu. Kampania 
dofi nansowana jest ze środków Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Festyn fi -
nałowy tradycyjnie odbędzie się na 
Polach Mokotowskich w Warszawie 
27 kwietnia. Impreza ma charakter 
interdyscyplinarny ze względu na 
różnorodność instytucji, które prezen-
tują swoje działania podczas jego 
trwania. W tym dniu, niezależnie od 
opcji politycznej i przekonań, prezen-
tują się samorządowe i rządowe insty-
tucje zajmujące się ochroną środowi-
ska, wyższe uczelnie, jednostki La-
sów Państwowych i wiele organizacji 
pozarządowych. Po kilku latach prze-
rwy do programu obchodów wrócą 
prezentacje polskich parków narodo-
wych, organizatorzy zaprosili 23 par-
ki, które na Polach Mokotowskich 
przedstawią swoją ofertę przyrodni-
czą, edukacyjną i turystyczną. Tema-
tem przewodnim wszystkich prezen-
tacji będzie klimat.

Historia święta sięga roku 1970, 
obecnie obchodzone jest w 192 kra-
jach całego świata. Obchody organi-
zowane są od Singapuru do Rzymu 
i od Alaski po Australię, a organizato-
rzy ze wszystkich krajów od wielu lat 
skupieni są w Earth Day Network, 

z siedzibą w Waszyngtonie. W Polsce 
Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 
roku. Od kilku lat działania koncen-
trują się przede wszystkim na zwróce-
niu uwagi na sprawy klimatu. Trwają 
intensywne prace mające na celu zni-
welowanie niekorzystnych działań na 
rzecz środowiska przez człowieka 
w tym zakresie. 

Warto przy okazji wspomnieć 
o możliwościach jakie niesie nam no-
wa perspektywa fi nansowa Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2014-2020, który rów-
nież zakłada działania na rzecz ochro-
ny klimatu. 

Gospodarka niskoemisyjna, ochro-
na środowiska, przeciwdziałanie 
i adaptacja do zmian klimatu, trans-
port i bezpieczeństwo energetyczne 
oraz ochrona zdrowia i dziedzic-
two kulturowe – to obszary, na które 
zostaną przeznaczone środki najwięk-
szego pod względem alokacji progra-
mu na nową perspektywę. Budżet to 
27 513,9 mln euro z Funduszy Euro-
pejskich, czyli 114,94 mld zł.

Pamiętajmy – każdego dnia podej-
mujemy szereg decyzji, które wpły-
wają negatywnie bądź pozytywnie na 
otaczające nas środowisko. W tym 
wszystkim nie chodzi o ogólną glo-
balną histerię, ale o zdrowo rozsądko-
we podejście. Woda, ziemia, powie-
trze – trzy żywioły. Chrońmy je po to, 
aby przyszłe pokolenia nie zarzuciły 
nam, że niczego po sobie nie pozosta-
wiliśmy. 

Agnieszka Kominek

Ziemia to nasz największy skarb.
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nocy wiosennej na Półkuli Północnej, czyli w dniu 
równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. Ten 
dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa 
tyle samo co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych 
kulturach rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego 
się życia. Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień 
swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu 
wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras 
i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary czy przyna-
leżności etnicznej, wszyscy przedstawiciele ludzie 
dzielą między siebie tę samą planetę, która – według 
organizatorów Dnia Ziemi – jest naszym wspólnym 

dobrem. Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym 
świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell 
(ur. 1915), na konferencji UNESCO, dotyczącej środo-
wiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzień Ziemi 
został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza 
San Francisco Josepha Alioto. Ideę poparł Sekretarz 
Generalny ONZ. 26 lutego 1971 r. podpisał proklama-
cję, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako mo-
ment, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień 
Ziemi. W momencie kiedy Słońce przechodzi w Gwiaz-
dozbiór Barana, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku 
rozbrzmiewa Dzwon Pokoju. Ma to zwykle miejsce 20 
lub 21 marca. 

EKO-faktyEKO-faktyEKO-faktyEKO-faktyEKO-faktyEKO-fakty
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA KWIECIEŃ
„Biednym się jest dopiero wtedy, 

kiedy już się niczego 
więcej nie chce.” 

Erich Maria Remarque

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszka-
niowej uprzejmie informuje, że na podsta-
wie przepisów art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 
15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszka-
niowych Rudzka Spółdzielnia Mieszka-
niowa zgodnie z § 16 ust.6 Statutu RSM 
oraz uchwałą Zarządu RSM nr 06/2014 
z dnia 17.04.2014 r. przeprowadzi Walne 
Zgromadzenie Członków RSM/ZCz/ po-
dzielone na 7 części, których obrady odbę-
dą się w dniach: 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 
maja 2014 r. 

Niniejsze zawiadomienie jest pismem 
spełniającym wymogi Statutu RSM § 16 
ust. 11 i 12 o obowiązku zawiadamiania 
wszystkich członków RSM o czasie, miej-
scu i porządku obrad Walnego Zgroma-
dzenia Członków RSM.

Uprzejmie informujemy, że w obradach 
Walnego Zgromadzenia mogą uczestni-
czyć tylko członkowie RSM osobiście, za 
okazaniem aktualnego dowodu tożsamo-
ści. W celu sprawnego przeprowadzenia 
zebrania prosimy Członków, którzy wyra-
żą chęć wzięcia udziału w Walnym Zgro-
madzeniu Członków o zapoznanie się 
z przygotowanymi sprawozdaniami i pro-
jektami uchwał. 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO 
ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RUDZKIEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w 2014 r.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium – Przewodniczące-

go i Sekretarza.
3. Wybory Komisji Skrutacyjnej. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

porządku obrad.
5. Przeprowadzenie wyborów do Rady 

Nadzorczej RSM.
6. Informacja w sprawie aktualnej sytu-

acji RSM. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania Zarządu z reali-
zacji uchwał podjętych na Walnym 
Zgromadzeniu Członków przeprowa-
dzonym w dniach 20, 21, 22, 23, 27, 
28, 29 maja 2013 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia rocznego sprawozdania finan-
sowego  za 2013 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania z działalności 
Zarządu Rudzkiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej za 2013 r.

10. Przedstawienie wyników z przeprowa-
dzonej lustracji RSM za lata 2010-
2012 i podjęcie uchwały w tym wzglę-
dzie. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia 
absolutorium członkom Zarządu za 
2013 r.

12. Przedstawienie informacji z działalno-
ści Administracji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału 
nadwyżki bilansowej.

14. Podjęcie uchwał w sprawach tereno-
wo-prawnych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie kontynu-
owania rozpoczętego procesu termo-
modernizacyjnego i ustalenia sposobu 
jego finansowania.

16. Podjęcie uchwały w sprawie oznacze-
nia najwyższej sumy zobowiązań fi-

DZIEń WOLNy W MAJU BR.
Uprzejmie przypominamy, że w związku z tym, że Święto Konstytucji  

3 Maja przypada w sobotę – dzień wolny od pracy – zgodnie z przepisami  
Kodeksu Pracy – dzień 2 maja 2014 r. tj piątek będzie dniem wolnym  

od pracy dla pracowników RSM. 
W czasie dni wolnych dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby.  

Przypominamy telefony: 
32 344-78-00, 32 248 24-11 lub 993.

Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zawiadomienie członków Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej o Walnym Zgromadzeniu Członków RSM

nansowych, jaką Spółdzielnia może 
zaciągnąć w okresie obejmującym od 
2014 r. do Walnego Zgromadzenia 
Członków w 2015 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
firmy do badania sprawozdania finan-
sowego za 2014 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie kierun-
ków rozwoju działalności Spółdzielni 
na lata 2014-2017.

19. Zakończenie obrad Walnego Zgroma-
dzenia Członków.

Wybór członków Rady Nadzorczej do-
konywany jest na podstawie zapisów § 35 
ust. 2 i § 36 ust. 3, 4 i 5 Statutu RSM tj. 
przy zachowaniu zasady, że na wszystkich 
częściach Walnego Zgromadzenia wszy-
scy mogą głosować na kandydatów ze 
wszystkich części, co wymaga zgłoszenia 
kandydatów przed odbyciem pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia, by lista 
kandydatów poddana pod głosowanie na 
każdej części była taka sama.

W związku z tym Zarząd RSM prosi 
o zgłaszanie kandydatów w poniższy spo-
sób:
1. Każdy członek Spółdzielni ma prawo 

zgłoszenia osobiście kandydatów spo-
śród nieograniczonej liczby członków 
RSM. 

2. Zgłoszenie musi być poparte przez co 
najmniej 10 członków Spółdzielni 
(niezależnie od miejsca zamieszka-
nia).

3. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie za-
wierającym informacje zgodnie z wy-
mogami § 36 ust. 4 statutu.

4. Zgłoszenia dokonuje się na druku do-
stępnym w siedzibie Spółdzielni 
i w internecie (www.rsm.com.pl).

5. Zgłoszenia kandydata należy dokonać 
w siedzibie Spółdzielni osobiście 
w terminie do 15 dni przed dniem po-
siedzenia pierwszej części Walnego 
Zgromadzenia tj do 5 maja 2014 r. po-
przez  złożenie wypełnionego druku. 
Zgłoszenie internetowe, jak również 
nie odpowiadające ww. wymogom 
uważa się za nie złożone.

6. Zgłoszeni kandydaci mogą zaprezen-
tować się członkom Spółdzielni na ta-
blicy ogłoszeń w dyrekcji RSM, na ta-
blicach ogłoszeń w Administracjach 
oraz na wszystkich częściach Walnego 
Zgromadzenia. 

6. Każdy Członek RSM ma prawo do za-
poznania się z danymi odnośnie zale-
gania z wnoszeniem opłat za używanie 
lokalu przez kandydata do Rady Nad-
zorczej w rejestrze członków w dyrek-
cji RSM. 

Jednocześnie Zarząd RSM informu-
je, że: 

Wszystkie materiały na Walne Zgro-1. 
madzenie Członków RSM w tym pro-
jekty uchwał zostaną wyłożone w dy-
rekcji RSM w Rudzie Śląskiej 1, ul. 
Magazynowa 12 w Dziale Organizacji 
i Samorządu – pokój 214 oraz w każdej 
Administracji i w Internecie, począw-
szy od dnia 6 maja 2014 r. Każdy czło-
nek Rudzkiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej ma prawo do zapoznania się z tymi 
dokumentami. 
Ponadto2.  członkowie mają prawo zgła-
szać projekty uchwał i żądania za-
mieszczenia oznaczonych spraw w po-
rządku obrad wszystkich części Wal-
nego Zgromadzenia w terminie 15 dni 
przed dniem posiedzenia pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia w sie-
dzibie Zarządu RSM. Projekt uchwały 
musi być poparty przez co najmniej 10 
członków. 

3. Członek ma prawo zgłaszania popra-
wek do projektów uchwał nie później 
niż na 3 dni przed posiedzeniem pierw-
szej części Walnego Zgromadzenia. 

4. Porządek obrad może zostać poszerzo-
ny o wnioski, o których mowa w punk-
cie 2.

W obradach Walnego Zgromadzenia 
mogą uczestniczyć tylko członkowie 
RSM osobiście, za okazaniem aktualne-
go dowodu tożsamości.

Jak co roku przypominamy, że: 
1. a) jedna część Walnego Zgromadzenia 

Członków obejmuje zasoby jednej Ad-
ministracji,

b) jedna część Walnego Zgromadzenia 
Członków RSM obejmuje:

– członków Spółdzielni zamieszkałych 
na terenie objętym działaniem części 
Walnego Zgromadzenia Członków tj. 
w obrębie jednej Administracji lub po-
siadający na tym terenie spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu o in-
nym przeznaczeniu/użytkowego, gara-
żu/ lub prawo odrębnej własności tego 
lokalu.

1. Jeżeli członkowi przysługuje równo-
cześnie prawo do lokalu mieszkalnego, 
użytkowego, garażu podstawę do zali-
czenia do określonej części Walnego 
Zgromadzenia Członków stanowi 
miejsce położenia lokalu mieszkalne-
go. 

2. W przypadku przysługiwania równo-
cześnie prawa do dwóch lub więcej 
równorzędnych lokali podstawę zali-
czenia do określonej części Walnego  
Zgromadzenia Członków stanowi 
miejsce położenia lokalu, do którego 
prawo zostało nabyte wcześniej.

– członków oczekujących na zawarcie 
umowy o ustanowienie prawa do loka-
lu zgodnie z zasadami zawartymi 
w punkcie 2.

2. Członkowie oczekujący na zawarcie 
umowy o ustanowienie prawa do loka-
lu uczestniczą w części Walnego Zgro-
madzenia Członków w poniższy spo-
sób:

a) zamieszkali w dzielnicach, które obej-
muje dana Administracja w zasobach 
i poza zasobami RSM w tych dzielni-
cach – wchodzą w skład części Walne-
go Zgromadzenia Członków tej Admi-
nistracji, 

b) zamieszkali w dzielnicach, w których 
RSM nie posiada swoich zasobów tj 
w:

– Chebziu – wchodzą w skład części 
Walnego Zgromadzenia Członków 

obejmującej zasoby Administracji 
nr 1.

– Czarny Las – wchodzą w skład części 
Walnego Zgromadzenia Członków 
obejmującej zasoby Administracji nr 
5.

c) zamieszkali poza miastem Ruda Śląska 
– wchodzą w skład części Walnego 
Zgromadzenia Członków o najmniej-
szej liczbie członków tj. do Admini-
stracji nr 7.

3. Części Walnego Zgromadzenia Człon-
ków ustalone są w poniższym ukła-
dzie:

1. Walne Zgromadzenie Członków – 
część w obrębie Administracji nr 1 

– dzielnica Orzegów – os. przy ul.Wy-
sockiej, Bogusławskiego, kard. Hlon-
da, Huloka, Kr. Jadwigi, Joanny, Mo-
drzejewskiej,

– dzielnica Godula – os. przy ul.Podlas, 
Bytomskiej, Tiałowskiego, Czereśnio-
wej, Przedszkolnej, Starej 

– oraz członkowie oczekujący zamiesz-
kali poza zasobami RSM w dzielnicach 
Godula, Orzegów, Chebzie.

2. Walne Zgromadzenie Członków – 
część w obrębie Administracji nr 2 

– dzielnica Nowy Bytom, 
– osiedle przy ul. Obr. Westerplatte 

w Wirku, 
– oraz członkowie oczekujący zamiesz-

kali poza zasobami RSM w dzielnicy 
Nowy Bytom.

3. Walne Zgromadzenie Członków – 
część w obrębie Administracji nr 3 

– dzielnica Ruda Śląska 1,
– oraz członkowie oczekujący zamiesz-

kali poza zasobami RSM w dzielnicy 
Ruda Śl. 1. 

4. Walne Zgromadzenie Członków – 
część w obrębie Administracji nr 4

– dzielnica Halemba 
– dzielnica Kochłowice
– oraz członkowie oczekujący zamiesz-

kali poza zasobami RSM w dzielnicy 
Halemba i Kochłowice. 

5. Walne Zgromadzenie Członków – 
część w obrębie Administracji nr 5

– dzielnica Wirek, 
– dzielnica Bielszowice 
– oraz członkowie oczekujący zamiesz-

kali poza zasobami RSM w dzielnicy 
Wirek, Bielszowice i Czarny Las. 

6. Walne Zgromadzenie Członków – 
część w obrębie Administracji nr 6

– dzielnica Bykowina,
– oraz członkowie oczekujący zamiesz-

kali poza zasobami RSM w dzielnicy 
Bykowina.

7. Walne Zgromadzenie Członków – 
część w obrębie Administracji nr 7

– dzielnica Orzegów – os. Powstańców Śl.,
– dzielnica Godula – os. Lipa – Lipińska 
– oraz członkowie oczekujący zamiesz-

kali w dzielnicach Orzegów i Godula 
w zasobach ADM-7 oraz poza miastem 
Ruda Śląska. 

HARMONOGRAM
================================

Walnego Zgromadzenia Członków RSM podzielonego na 7 części w 2014 roku

Lp
Części Walnego 
Zgromadzenia – 
Administracja 

Dzielnica 
Termin 
i godz. 

zebrania
Miejsce Zebrania

1 ADM-2

Ruda Śl. 9  
Nowy Bytom,  

Wirek – Os.Obr. 
Westerplatte

20.05.2014 r. 
godz. 16.30 

wtorek

Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Gen.Hallera 12 

Ruda Śl. 9 – Nowy Bytom 

2 ADM-3 Ruda 1
21.05.2014 r. 
godz. 16.30 

środa

Szkoła Podstawowa nr 30 
ul. Chryzantem 10 

Ruda Śl. 1

3 ADM-4
Ruda Śl. 6 i 7 

Halemba,
Kochłowice

22.05.2014 r. 
godz. 16.30 

czwartek

Szkoła Podstawowa 
Sportowa nr 15 

ul. Energetyków 15 
Ruda Śl. 6 – Halemba

4 ADM-5
Ruda Śl. 10 

Wirek, 
Bielszowice

26.05.2014 r. 
godz. 16.30 

poniedziałek

ODK RSM „Pulsar” 
ul. Różyckiego 30 

Ruda Śl. 10 – Wirek

5 ADM-6 Ruda Śl. 5
Bykowina

27.05.2014 r. 
godz. 16.30 

wtorek

Gimnazjum nr 6 
u. Gwarecka 2 

Ruda Śl. 5 – Bykowina

6 ADM-7 Ruda Śl. 4
Orzegów

28.05.2014 r. 
godz. 16.30 

środa

Szkoła Podstawowa nr 6 
ul. Bytomska 8 

Ruda Śl. 4 – Orzegów

7 ADM-1

Ruda Śl. 3 
Godula, 

Orzegów, 
Chebzie

29.05.2014 r. 
godz. 16.30 

czwartek

Gimnazjum nr 5 
ul. Bytomska 1 

Ruda Śląska 4 – Orzegów



OGŁOSZENIA14� Wiadomości�Rudzkie�23.04.2014

Anastazja 
Salwiczek
córka Patrycji 
i Mariusza
ur. 13.04. 
(3200 g i 56 cm)

Michał Krauz
syn Kornelii 
i Łukasza
ur. 8.04. 
(2970 g i 53 cm)

Wojciech Kluger
syn Aleksandry 
i Krzysztofa
ur. 13.04. 
(3200 g i 55 cm)

Lena Bień
córka Sabiny 
i Radosława
ur. 14.04. 
(3070 g)

Maja Skoczeń
córka Anny 
i Wojciecha
ur. 14.04. 
(3250 g i 55 cm)

Gabriel Goj
syn Wiolety 
i Krystiana
ur. 12.04. 
(3350 g i 55 cm)

Najmłodsi�–�witamy�
w�Rudzie�Śląskiej!

Wojtuś 
Nowakowski
syn Sandry 
i Mateusza
ur. 14.04.
(3220 g i 54 cm)

Kuba Zawadzki
syn Barbary 
i Roberta
ur. 15.04. 
(3820 g i 57 cm)

Emil Gałek
syn Oktawii 
i Grzegorza
ur. 9.04. 
(2870 g i 48 cm)

Mateusz 
Danch
syn Beaty 
i Adriana
ur. 9.04. 
(2700 g)

ŚląSkO-DąbROWSkA�SpóŁkA�MIESZkANIOWA
Sp.�z�o.�o.�z�siedzibą�pod�adresem:�ul.�Gliwicka�204,�40-860�katowice,�
kapitał�zakładowy:�100�401�600,00�zł�NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA�przetarg�ustny�nieograniczony�w�formie�licytacji�na�ustanowienie�odrębnej�własności�nw.�lokali� 
mieszkalnych�wraz�z�pomieszczeniami�przynależnymi�i�udziałem�w�części�wspólnej�nieruchomości

1.�lokal�mieszkalny�nr�16�położony�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�kAMIENNEJ�34
– cena wywoławcza:  102�300�zł,� wadium:�10�230�zł,� postąpienie:�1�500�zł
– powierzchnia lokalu:  46,31�m²�(3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje:  elektryczna, wod.-kan, gaz, centralnego ogrzewania, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne:   piwnice o łącznej powierzchni 6,65 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej:   0,0200
Dzielnica: Kochłowice  Ilość kondygnacji: 5   Piętro: 2
2.�lokal�mieszkalny�nr�10�położony�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�kAMIENNEJ�40a
– cena wywoławcza:  66�000�zł,� wadium:�6�600�zł,� postąpienie:�1�000�zł
– powierzchnia lokalu:  36,56�m²�(1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje:  elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne:  piwnica o powierzchni 3,32 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej:  0,0108
Dzielnica: Kochłowice  Ilość kondygnacji: 5   Piętro: 3

Termin�i�miejsce�przetargu:�15�maja�2014�r.�(czwartek)�o�godz.�9.00�w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). 
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 23 kwietnia 2014 r. do 14 maja 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi 
Nieruchomości Administracji „Śląsk” przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. /32/ 342-34-75, która udzieli również dodatkowych informacji w przedmiocie 
przetargu.

Warunki�przystąpienia�do�przetargu:
1. Wniesienie wadium�przelewem�bankowym�do�dnia�13�maja�2014�r.�(wtorek)�– decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: Bank Śląski O/Katowice 
numer: 63�1050�1214�1000�0010�0201�2175.�Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu 
wyboru oferty. -Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. -Wadium złożone przez Nabywcę zostanie 
zarachowane na poczet ceny. 
2. przetarg�jest�ważny�bez�względu�na�liczbę�jego�uczestników,�jeżeli�przynajmniej�jeden�uczestnik�przetargu�zaoferuje�co�najmniej�jedno�postąpienie�powyżej�
ceny�wywoławczej.�
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 4.Koszty 
związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca. 5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od 
wpłaty wylicytowanej należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.6.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny 
legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 7. Osoby uczestniczące w przetar-
gu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy. 

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się 
z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz 

z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

KREDYTY

Ruda Śl.  Nowy Bytom, 32 340-45-34
 Godula, 32 248-26-65

–�GOTóWkOWE�RóWNIEŻ�bEZ�,,bIk”
–�kONSOlIDACYJNE,�ODDŁUŻENIA
–�CHWIlóWkI��OFERTA�20�FIRM

od�100�do�500�zł�–�od�ręki�na�30�dni�spłata�500�zł�-�541�zł•�
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USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty miesz-
kań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

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

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

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

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

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

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 
32 244-09-60.

 POŻYCZKI fi rmowe: k. podatkowa, 
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwe-
stycyjne. Dla fi rm nie wykazujących 
wszystkich przychodów, na stracie, do-
chód na oświadczenie, szybka decyzja, 
tel. 32 253-90-23, 795-406-305.

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 VAN24H TRANSPORT/PRZE-
PROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-
055!

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

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. 
Tel. 605-109-517.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 
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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

508-175-863
www.stemark.pl

 Domofony, tel. 500-540-743.

 Komputery, laptopy – serwis, naprawa 
tel. 666-360-136.

 Naprawa AGD tel. 666-360-136.

 Komputery&Serwis Wirek. VITEC, tel. 
605-338-087.

 Skóry, futra, szycie, przeróbki, farbowa-
nie, dojazd gratis. Tel. 608-247-990.

 Usługi transportowe i ogólnobudowla-
ne. Tel. 501-408-879, 889-064-078.

 Gładzie, kafelki, panele. Tel. 696-045-
930.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, 
GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NO-
WOŚĆ 888-48-48-68.

 Atrakcyjna pożyczka do 25.000 zł 
na dowolny cel. Tel. 605-848-324, 728-
874-276.

 Gotówka! Nawet 25.000 zł. Szybko. 
Tel. 535-558-185, 728-874-276.

 Szybka pożyczka na wiosenne po-
rządki. Minimum formalności. Profesjo-
nalna obsługa. Tel. 514-516-767, 728-
874-276.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profe-
sjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazie-
nek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-
057, 784-699-569.

 Transport – przeprowadzki. Tel. 505-
536-451.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Ślą-
ska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-
88, 32 242-26-27.

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

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

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 62 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 109 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 105 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bielszowice, jednopokojowe, 31 m2, 65 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885. 

 Bykowina, trzypokojowe, 60 m2, 149 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885

 Bykowina, czteropokojowe, 73 m2, 160 
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-885

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, 
od 265 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. 
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-
706-692, 691-523-055.

 Poszukujemy mieszkań, domów, parcel 
w Rudzie Śląskiej i okolicach, www.nieru-
chomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692.

 Jednopokojowe, 34 m2, 64 tys., Bielszo-
wice. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Jednopokojowe, 30 m2, 45 tys., Kochło-
wice, kominek. LOKATOR, tel. 793-396-
040. 

 Dwupokojowe, 45 m2, 98 tys., Ruda 1. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 50 m2, 95 tys., Nowy By-
tom. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 50 m2, 99 tys., Bykowina. 
LOKATOR, tel. 793-396-040. 

 Trzypokojowe, 61 m2, 129 tys., Wirek. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 50 m2, 98 tys., Ruda 1, 
c.o. miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 55 m2, 175 tys. Halemba. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 CODZIENNIE NOWE OFERTY TA-
NICH MIESZKAŃ na WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Wirek M-2 30 m2, 70 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

 Godula M-3, 38 m2, 88 tys. VestraLo-
cum.pl. Tel.  600-445-053.

 Halemba M-3, 44 m2, 115 tys.. VestraLo-
cum.pl, tel. 600-445-053.

 Bykowina M-4, 60 m2, 140 tys. VestraLo-
cum.pl, tel. 600-445-053.

 Wirek M-4 55 m2 128 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

 Sprzedam umeblowane M-3, 37 m2, Go-
dula, 89 tys. Tel. 606-257-817.

 Wynajmę umeblowaną kawalerkę w blo-
ku. Tel. 601-875-010.

 Sprzedam M-3, Halemba, Solidarności, II 
p, 45 m2, 118 tys.  (blok docieplony, po re-
moncie).  Bez pośredników. Tel. 0787315036, 
00447905905323.

OGŁOSZENIA DROBNE  Kupię garaż. Tel. 694-080-815.

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

 Sprzedam mieszkanie w kamienicy, 
2-pokojowe  50 m2,  cena 60 tys zł. GA-
BRIEL, tel. 607-706-692.

 Wynajmę na działalność gospodarczą – 
centrum Rudy ŚL. – 48,6 m2/40 m2/84 m2. 
Tel. 608-206 -636.

 Do wynajęcia mieszkanie, 48 m2. Tel. 
518-172-189.

 Biuro Obsługi Nieruchomości, www.fhu-
technika.pl, Ruda Śląska Aleja Dworcowa 2

 Poszukujemy Nieruchomości, www.fhu-
technika.pl, Ruda Śląska Aleja Dworco-
wa 2.

 Do wynajęcia mieszkanie 47 m2 w No-
wym Bytomiu. Tel. 506-768-434.

 Dom piętrowy z mieszkaniem i lokalem. 
Bujaków-centrum. Sprzedam. Tel. 601-437-
676.

 Sprzedam garaż murowany przy Kato-
wickiej. Tel. 668-998-833.

 Poszukujemy Nieruchomości , www.fhu-
technika.pl, Ruda Śląska Aleja Dworcowa 
2.

 OKAZJA! Wirek – sprzedam, 39 m2, 
79tys. GABRIEL 607 706 692

 Ruda 1 – sprzedam przedwojenny dom 80 
m2, do remontu, 179 tys. GABRIEL, tel. 
607-706-692.

NAUKA
 PISANIE PRAC MAGISTERSKICH, 
INŻYNIERSKICH, ITP.  POMOC, tel. 
504-150-238.

 matematyczny.com.pl tel. 501-730-
750.

MOTORYZACJA 
 Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 
 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo, 
Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-
572-625.

 Kupię skorodowane auta, powypadko-
we, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

 AUTO-SKUP – wszystkie marki. 
Tel. 505-049-833.

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

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

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Bliźniak Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
Zabrze-Makoszowy pow. 1022 m2  120 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Godula 36 m2  99 tys. zł 
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 43 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 47 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula 48 m2  115 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 50 m2  146 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  52 m2  147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 57 m2  140 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         143 tys. zł             
M-4 Ruda Śl.-Kochłowice 63 m2  159 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Bykowina  76 m2  195 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 69 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom 62 m2  1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 47 m2  1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Bielszowice 40 m2  1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              950 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  299 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  3 800 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5 900 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.- Nowy Bytom  37 m2  600 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  149 tys.
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 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-
669-630.

PRACA
 Firma budowlana zatrudni pracowni-
ków budowlanych (ocieplenia budynków). 
Tel. 32 242-24-11 w godz. 8-15. 

 Zatrudnię do montażu przełączników 
elektrycznych. Tel. 723-245-756.

 Zatrudnię ELEKTRYKA . Tel. 608-041-
834.

 Fryzjerkę w Wirku zatrudnię. Tel. 502-
434-143.

 Zatrudnię konserwatora na obiekt rekre-
acyjno-sportowy na terenie Rudy Śląskiej 1. 
Emeryci mile widziani. Tel. 733-258-026.

 Zatrudnię Panią do opieki nad starszą 
osobą na Wirku. Tel. 601-426-929.

 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. 
Tel. 518-103-998.

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

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

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

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

 Antyki, starocie, meble, fi gurki, zegary, 
inne kupię. Tel. 515-533-560.

 Prawa do akcji KOMPANII WĘ-
GLOWEJ i KATOWICKIEGO HOL-
DINGU kupię. Tel. 507-851-852.

 Sprzedaż kur niosek 10-miesięcznych 
oraz młodych, kaczki. Tel. 601-081-517. 
Halemba.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (re-
daktor naczelna), Monika Herman-Sopniewska (sekretarz redakcji), Krzysztof Zioło (re-
daktor techniczny). Dziennikarze: Sandra Hajduk, Magdalena Szewczyk, Robert Połzoń. 
Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketi ngu: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227, 
Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Hanna Matysek, Agnieszka Pach tel. 512-799-211, 
Joanna Fryc, tel. 503-590-069 Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn.-pt. 
8.00-16.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. 
Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 

www.wiadomoscirudzkie.pl, e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych 

w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. 
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYdENt MIAStA
RudA ŚlĄSKA 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy 
ulicy Jana Gierałtowskiego z przeznaczeniem pod 

zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Do sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przeznaczona 
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy 
ulicy Jana Gierałtowskiego nr 1451/43 o powierzchni 1052 m2, 
obręb Ruda, karta mapy 11, KW nr GL1S/00028570/6 (działy 
III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1451/43 stanowi 
teren obsługi samochodowej – stacje paliw, usługi techniczne 
motoryzacji, myjnie samochodów (symbol planu KS1). 

 Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabu-
dowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej. Działka jest nie-
zabudowana, porośnięta trawą, drzewami i krzewami, posiada 
nieregularny kształt zbliżony do trójkąta. Teren jest pochyły, 
nieogrodzony. Działka ma dostęp do drogi publicznej ulicy 
Gierałtowskiego. W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić, 
odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów 
z wnioskiem o wydanie warunków jego lokalizacji. 

Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi: 70.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie po-

większona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązu-
jącej w dacie nabycia.

Rokowania odbędą się w dniu 20.05.2014 r. o godz. 11.00 
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 
II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, 
które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska 
i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w ter-
minie do dnia 14.05.2014 r. dokonają wpłaty zaliczki w wy-
sokości 3.500,00 zł przelewem na konto, złożą pisemne zgło-
szenie w rokowaniach i przedłożą Komisji przed rokowaniami 
wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od 
dnia zakończenia rokowań. Cena nieruchomości wraz z podat-
kiem VAT. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uza-
sadnionej przyczyny.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZEtARGu 

PREZYdENt MIAStA RudA ŚlĄSKA
OGŁASZA II PRZEtARG uStNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEdAŻ lOKAlI MIESZKAlNYCH 

 
Powierzchnia Pow. Udział Cena Dzielnica  wysokość
użytkowa przynależnej w nieruch. wywoławcza opis wadium
lok. (m2) piwnicy (m2) wspólnej (%) (zł)   (zł)

1. ul. Stefana Żeromskiego 5/4    Ruda  5.000,00 zł
 62,98  18,63   17,31  100.000,00 I piętro, 3 pok.+ kuch., łaz., piec,
    działka nr 1281/43 o pow. 817 m2, 
    KW nr GL1S/00015099/6

2. ul. Jana Gierałtowskiego 32/1     Ruda   3.500,00 zł
 46,22  7,93   18,04   70.000,00 parter, 2 pok.+ kuch., łaz., c.o.,
    działka nr 1346/43 o pow. 619 m2, 
    KW nr GL1S/00015285/7

3. ul. Jarzębinowa 3e/12    Wirek  2.500,00 zł
 33,77  4,74  1,40  50.000,00 III piętro, 1 pok.+ kuch., łaz., c.o.,
    działka nr 1952/34 o pow. 3448 m2, 
     KW nr GL1S/00009801/6 

Działy IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów. W działach III ww. ksiąg wieczystych figu-
rują wpisy „wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych 
z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”. 

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 upłynęły w dniu 3.02.2014 r. 
 Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-

ska, plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium z dopiskiem 
„wadium – lokal ul.................” w podanych wyżej wysokościach w terminie do dnia 21.05.2014 r. 
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Ślą-
ska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: ponie-
działek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie Komisji 
Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. 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 prze-
targu, zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój 15, tel. 32 242-
01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań 
Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, 
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 i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta (obok pok.217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej 
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom 
– zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawar-
cia 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 jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej. 
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 223, tel. 

32-248-75-63.

Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 12.05.2014 r. – lokali poz. 1-2
– w dniu 13.05.2014 r. – lokalu poz. 3

Apisek to mądry, około 4-letni psiak. 
Jest grzeczny i zgadza się z innymi psami. 
to kochany psiak, chętny do nauki, weso-
ły i energiczny, ale też posłuszny, bo na 
spacerach bez smyczy wraca na każde 
zawołanie. Apis kocha ruch i zabawę. to 
idealny pies dla całej rodziny, do której 
wniesie wiele radości. Kontakt w sprawie 
adopcji, tel. 795-861-744.

kącik�adopcyjny
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Urania po raz kolejny traci sześć go-
li. Tym razem taką liczbę bramek za-
aplikowali kochłowiczanom w sobotę  
(19.04.) piłkarze MKS-u Lędziny.

W meczu od pierwszych minut wi-
dać było przewagę gości. Urania sta-

rała się przenosić grę pod pole karne 
MKS-u, jednak żadna z tych prób nie 
przynosiła zamierzonego efektu. 
W pierwszej części gry kibice zoba-
czyli tylko jedną bramkę zdobytą 
z rzutu karnego. W 16. minucie gry 

Ponownie rozgromieni
sędzia główny dopatrzył się zagrania 
ręką Jańczaka. Jedenastkę na gola za-
mienił Uniejewski.

W ciągu kolejnych czterdziestu 
pięciu minut następne bramki strzela-
li goście. Od 52. do 65. minuty trwało 
prawdziwe oblężenie bramki strzeżo-
nej przez Koperwasa. W tym czasie 
zawodnicy z Lędzin zdobyli aż cztery 
gole. Na jakąkolwiek odpowiedź 
Uranii czekaliśmy do 81. minuty gry. 
Wtedy piłkę w siatce gości umieścił 
głową Żak. Kilka chwil przed ostat-
nim gwizdkiem sędziego złą grę ko-
chłowiczan w obronie ponownie wy-
korzystali goście, ustalając wynik 
meczu na 1:6.

Urania Ruda Śląska 
 – MKS Lędziny 1:6 (0:1)

Urania Ruda Śląska: Koperwas, 
Zawisza (‘80 Łukaszewski), Baran, 
Jańczak, R.Grzesik, Mzyk, Baron, 
Mikusz, Kamieński (‘53 Barciaga), 
Zalewski (‘66 Krzywda), Michalski 
(‘46 Żak)

Trener: Stanisław Mikusz

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Kolejny fatalny mecz kochłowiczan.

Solidne zwycięstwo
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Piłkarze Wawelu Wirek grają na 
swoim boisku bardzo solidnie. W so-
botę (19.04.) przekonali się o tym za-
wodnicy Niwki Sosnowiec, którzy ule-
gli rudzianom 4:1.W pierwszych mi-
nutach meczu obydwie drużyny grały 

bardzo zachowawczo. Ostrożną grę 
przerwał w 29. minucie gol Kałużne-
go, który świetnie odnalazł się w polu 
karnym i zdołał pokonać bramkarza 
gości. Solidna gra w defensywie go-
spodarzy nie pozwoliła sosnowicza-

nom odrobić straty i do przerwy utrzy-
mał się wynik 1:0. Mądra gra rudzian 
sprawiła, że w drugiej połowie zwięk-
szyli oni przewagę. W 60. minucie na 
listę strzelców wpisał się Kałużny. 17 
minut później strzałem po ziemi piłkę 
do bramki skierował Jaromin. Przy sta-
nie 3:0 jeden z zawodników Niwki zo-
stał sfaulowany w polu karnym prze-
ciwnika. Sędzia podyktował jedenast-
kę, a ten stały fragment gry na bramkę 
zamienił Musiał. Gdy wszyscy myśle-
li, że wynik już nie ulegnie zmianie, 
świetną sytuację stworzyli gracze Wa-
welu i po celnym uderzeniu Przybyły 
ustalili wynik na 4:1.

GKS Wawel Wirek 
– Niwka Sosnowiec 4:1 (1:0)

Wawel Wirek: Gawlik - Pyc, Grzy-
wa, Cholewa, Kałużny K. - Majnusz 
D. (81’ Przybyła), Ostrowski, Piętoń, 
Kałużny G. - Jaromin (90’ Aleksa), 
Lux (64’ Rutkowski)

Trener: Jarosław Zajdel

Gracze Wawelu zagrali kolejny solidny mecz na swoim stadionie.

Piłka nożna – IV liga – grupa I Piłka nożna – IV liga – grupa I
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Kolejny remis odnotowała 
w tę sobotę (19.04.) Slavia Ruda 
Śląska. Tym razem rudzianie po-
dzielili się punktami z Concordią 
Knurów.

Pierwsza połowa tego spotka-
nia należała zdecydowanie do 
gospodarzy, co potwierdzili oni 
obejmując prowadzenie. W 23. 
minucie po wrzutce z rzutu wol-
nego piłkę w bramce strzeżonej 
przez Frankego umieścił jeden 
z knurowian. Taki wynik utrzy-
mał się do końca pierwszej czę-
ści gry.

Zdecydowanie bardziej emo-
cjonująca była druga połowa 
spotkania. Już na jej początku 
Slavia zdołała doprowadzić do 
wyrównania – długą piłkę dostał 
Zalewski, który znalazł się w sy-
tuacji sam na sam z bramkarzem 
i uderzeniem głową przelobował 
go. Później jednak znów na pro-
wadzenie wyszli knurowianie. 
Sędzia dopatrzył się bowiem za-
grania rudzian ręką w polu kar-
nym i podyktował rzut karny, 
którzy gospodarze wykorzystali. 
Slavia jednak walczyła do końca 
i udało jej się ponownie dopro-
wadzić do wyrównania. W za-
mieszaniu podbramkowym naj-
przytomniej zachował się Kowa-
lik, który wepchnął piłkę do 
siatki i obie ekipy podzieliły się 
punktami.

Concordia Knurów  
– Slavia Ruda Śląska  

2:2 (1:0)
Slavia Ruda Śląska: Franke, 

Nawrat, Met, Wawrzyczek, 
Bocian, Rajmanowski, Witor, 
Kowalik, Piwczyk, Gancar-
czyk, Szaruga

Trener: Marek Piotrowicz
II trener: Krzysztof Szaton

Znów remis

Bezbramkowa pierwsza połowa i fala 
emocji w ciągu kolejnych czterdziestu 
pięciu minut. Kibice przed meczem Pili-
cy Koniecpol z Grunwaldem Ruda Ślą-
ska nie przypuszczali, że przeżyją praw-
dziwy horror. Obronną ręką z sytuacji 
wyszli rudzianie wygrywając na wyjeź-
dzie 2:3.

W pierwszej połowie warte odnoto-
wania były jedynie strzały Dreszera 
i Brzozowskiego. Grunwald przeważał, 
jednak do przerwy utrzymał się bez-
bramkowy remis.

Prawdziwe emocje zaczęły się po 
gwizdku rozpoczynającym drugą poło-
wę. W 52. minucie w polu karnym sfau-
lowany został Ciołek. Sędzia podykto-
wał jedenastkę, którą na gola zamienił 
Szpoton. Kolejną bramkę strzelili go-
spodarze. W 72. minucie rzut karny po-
dyktowany za faul Łęckiego wykorzy-
stał Krawczyk. Jeszcze w tej samej mi-
nucie odpowiedział na taki stan rzeczy 
celnym trafieniem Ciołek znów wypro-
wadzając Grunwald na prowadzenie. 
Radość rudzian trwała jednak 7 minut. 
Po tym czasie po rzucie wolnym piłkę w 
pole karne odbił Maciongowski – futbo-
lówka wpadła pod nogi piłkarza Pilicy, 
który doprowadził do wyrównania. W 
nerwowej końcówce szczęście uśmiech-
nęło się do „zielonych”. Piłkę wyprowa-
dził Ciołek. Po jego strzale co prawda 
futbolówka odbiła się od zawodnika go-
spodarzy, jednak zdołał dobiec do niej 
Kot i celnym trafieniem zapewnił on 
trzy punkty swojej drużynie.

Pilica Koniecpol  
– Grunwald Ruda Śląska 2:3 (0:0) 
Grunwald Ruda Śląska: Soldak – 

Oswald, Szpoton (kpt), Łęcki – Ma-
ciongowski – Brzozowski, Dreszer, 
Jagodziński, Szczypior – Kot, Ciołek 
Trener: Teodor Wawoczny
II Trener: Jacek Bratek

Wyjazdowy 
happy end
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Niesamowite emocje towarzyszyły 
ostatniej kolejce rozgrywek I ligi grupy 
południowej w futsalu. W sobotę (19.04.) 
punktualnie o 19.00 Gwiazda Ruda Ślą-
ska zmierzyła się z Kamionką Mikołów, 
a BSF Bochnia z UKS-em Ekom Futsal 
Nowiny. Od wyników tych spotkań zale-
żało to, kto awansuje do najwyższej klasy 
rozgrywek. Gwiazda wygrała 7:4, a Boch-
nia przegrała 6:5 i tym samym to w Ha-
lembie cieszono się z awansu.

Futsaliści Gwiazdy dość długo szukali 
recepty na pokonanie bramkarza mikoło-

wian. W końcu znalazł ją Siadul, a rzut 
karny wykorzystał Łuszczek i po 11 mi-
nutach Gwiazda prowadziła 2:0. Później 
jednak tempo gry rudzian spadło. Skrupu-
latnie wykorzystali to goście, którzy prze-
prowadzili dwa skuteczne kontrataki i do 
przerwy mieliśmy remis 2:2. W przerwie 
natomiast halę obiegła wieść, że Bochnia 
wygrywa 3:2 i to właśnie ten zespół po 20 
minutach gry był bliżej awansu.

W drugiej połowie spotkania rudzianie 
znaleźli się w jeszcze gorszej sytuacji. 
W 28. minucie gry gola strzelili goście 

Gwiazda wraca do Ekstraklasy!
i po raz pierwszy w tym meczu wyszli oni 
na prowadzenie. To zadziałało na rudzian 
niczym kubeł zimnej wody. Futsaliści 
Gwiazdy coraz częściej atakowali bramkę 
gości. W końcu w 32. minucie przyniosło 
to efekty – na listę strzelców ponownie 
wpisał się Siadul, doprowadzając do remi-
su. Rudzianie poszli za ciosem i zdobywa-
li kolejne gole – dwukrotnie piłkę w siatce 
gości umieścił Krzymiński, a po jednym 
trafi eniu dołożyli jeszcze Łuszczek i Sia-
dul. Wynik spotkania ustalili w 40. minu-
cie goście, wykorzystując do tego przedłu-
żony rzut karny. Taki rezultat meczu 
w Halembie oznaczał jedno – SR-S 
Gwiazda Ruda Śląska po rocznej przerwie 
powraca w szeregi Futsal Ekstraklasy.

Futsal – I liga

 Po meczu rudzianie nie kryli radości z awansu.

Miniony rok był dla 
Kornelii Moskwy wy-
jątkowo udany. Na pier-
si siatkarki zawisł bo-
wiem złoty medal mi-
strzostw Europy kade-
tek. Wraz z reprezenta-
cją zajęła także siódme 
miejsce na mistrzo-
stwach świata kadetek. 
Na tej imprezie okrzyk-
nięto ją najlepiej bloku-
jącą turnieju. Ten rok 
stawia przed zawod-
niczką kolejne wyzwa-
nia. Kilkanaście dni te-
mu Polski Związek Pił-
ki Siatkowej ujawnił 
nazwiska siatkarek po-
wołanych do reprezen-
tacji Polski na sezon 
2014. Wśród 22 powo-
łanych zawodniczek 
znalazła się wychowan-
ka KPKS-u Halemba.

Chociaż samo powo-
łanie do kadry jest już 
dużym sukcesem, to 
przed zawodniczką 

Rudzianka w kadrze seniorek
jeszcze sporo pracy. – Trener Makowski 
postawił na odmłodzenie kadry. Kilku-
krotnie przyjeżdżał on do Sosnowca 
i przyglądał się zawodniczkom. Powołał 
kilka młodych, ale bardzo doświadczo-
nych dziewczyn. Wśród nich znalazła się 
właśnie Nela. Z pewnością będzie musia-
ła walczyć o swoje miejsce w kadrze, ale 
jest na dobrej drodze, by wiele osiągnąć 
– skomentował to powołanie trener Mar-
cin Widera.

Kornelia nie kryła zaskoczenia tym 
powołaniem: – Powołanie do kadry se-
niorskiej było dla mnie dużym zaskocze-
niem. Nie wierzyłam, że moje marzenie 
spełni się tak szybko. Mam zaledwie 17 
lat a już dostałam szansę od trenera Pio-
tra Makowskiego, by trenować w repre-
zentacji Polski seniorek. Jest to dla mnie 
ogromne wyróżnienie – mówi nasza siat-
karka. – Na razie skupiam się na najbliż-
szym celu, czyli kwalifi kacjach do mi-
strzostw Europy juniorek, a na zgrupo-
waniu w Szczyrku będę dawała z siebie 
100%. Decyzja o tym, kto pojedzie na 
kwalifi kacje do ME seniorek, będzie na-
leżała do trenera Makowskiego. Jednym 
z moich celów było dostanie się do szero-
kiej kadry seniorskiej, teraz pozostało mi 
pokazać na co mnie stać i udowodnić, że 
nie jestem tam bez powodu. Bede ciężko 
pracować, aby znaleźć się w 12 – doda-
ła.

Siatkówka

Kornelia Moskwa dotychczas reprezentowała Polskę w kategorii kade-
tek. Foto: arch..

W sobotę (19.04.) zawodnicy Jastrzębia 
Bielszowice zmierzyli się na wyjeździe z 
drużyną LKS Tęczy Błędów i zremisowali 
2:2. Od początku pierwszej połowy dużą 
przewagę mieli bielszowiczanie. Pomimo 
licznych okazji bramkowych zdołali strze-
liści tylko jednego gola, którego w 30. mi-
nucie z rzutu wolnego zdobył Petrus. Na 
nieszczęście Jastrzębia gospodarze zdołali 
jeszcze wyrównać przed przerwą.

Rudzianie wyszli na drugą część spotka-
nia bardzo zdeterminowani. Już w 50. mi-
nucie bramkę po efektownej akcji kombi-

nacyjnej strzelił Nowak. Po tym golu dru-
żyna Jastrzębia zaczęła grać bardziej za-
chowawczo. Wykorzystali to gospodarze. 
Po kolejnym ataku w końcówce meczu pił-
ka odbiła się od jednego z zawodników 
i wpadła do bramki bielszowiczan, pozba-
wiając ich kompletu punktów.

Tęcza Błędów 
– Jastrząb Bielszowice 2:2

Jastrząb Bielszowice: Majdak – Łuka-
sik, Koniorczyk, Skudlik, Sikora, Petrus, 
Wojcik, Magiera, Kubiak, Nowak, Henisz.

Trener: Damian Malujda

Wyjazd za jeden punkt

Bielszowiczanom nadal brakuje wykończenia akcji. Foto: arch.

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

OFERUJEMY
montaż klimatyzacji, wentylacji, • 
urządzeń chłodniczych
serwis gwarancyjny, pogwarancyjny• 
duży wybór, atrakcyjne ceny • 

KLIMALUX
ul. Strażacka 72, 43-190 Mikołów
tel./fax 32 322-56-11
e-mail: info@klimalux.pl

www.klimalux.pl

DOBÓR URZĄDZEŃ I WYCENA GRATIS

ul. Zabrska 4 , 44-177 Paniówki , tel./fax 32 235-01-93, kom. 605-555-280

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH   

w w w . h m b u d . p l

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

Oferujemy:
chemię budowlaną• 
materiały izolacyjne• 
cegły, pustaki, bloczki• 
kostkę brukową, palisady, • 
obrzeża, krawężniki
okładziny ścienne i sufi towe • 
z płyt g-k i akcesoria
pokrycia dachowe, rynny i akcesoria• 
folie budowlane• 
płyty OSB• 
tynki, farby• 
materiały sypkie• 
materiały metalowe• 

DYSPONUJEMY WŁASNYM 
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Bieganie

Jastrzębie na podium

Zawodnicy reprezentujący TKKF Jastrząb Ruda Śląska bardzo dobrze zaprezentowali się w Łodzi.
Foto: arch.

Zawodnicy KRS TKKF Jastrząb 
Ruda Śląska, trzecią drużyną mara-

tonu w Łodzi. W rywalizacji druży-
nowej łódzkiego maratonu, który 
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Pływanie

Szkolne zawody
Na basenie MOSiR-u w Kochło-

wicach rozegrany został w ponie-
działek (15.04.) finał zmagań w pły-
waniu szkół ponadgimnazjalnych. 
Rywalizowano zarówno w katego-
riach indywidualnych jak i w szta-
fetach. – Pływanie jest popularną 
wśród uczniów dyscypliną, stąd po-
ziom dzisiejszych zawodów można 
uznać za wysoki – tłumaczyła Boże-
na Loda-Fila, nauczycielka wycho-
wania fizycznego w ZSP nr 6 im. M. 
Kopernika, organizatorka zawodów. 
– Warto pływać, bo dyscyplina bar-
dzo wszechstronnie wpływa na ciało 
– podkreślała. 

W eliminacjach i finałach wzięło 
łącznie 68 chłopców i 40 dziewcząt. 

Rywalizowano w stylu dowolnym, 
klasycznym, grzbietowym i delfi-
nie. Oprócz tego zorganizowano 
wyścig sztafet. Jak podkreślali 
uczniowie, te zawody bardziej niż 
na rywalizacji polegały na dobrej 
zabawie.

– Udział w tych zawodach to naj-
lepsza zabawa. Nie ma mowy o żad-
nej rywalizacji – przekonywał Prze-
mysław Śmietana z ZSO nr 3 im 
Jana Pawła II, który zajął pierwsze 
miejsce płynąc delfinem.

W klasyfikacji końcowej chłop-
ców na najwyższym stopniu podium 
stanął ZSP nr 6. Drugi był ZSO nr 3, 
zaś trzecie miejsce zajął ZSO nr 1. 
W klasyfikacji końcowej dziewcząt 

Brąz zapaśnika

Bardzo dobry występ podczas silnie obsadzonego 
Międzynarodowego Turnieju w zapasach w stylu wol-
nym w Luckenvalde w Niemczech, zanotował repre-
zentant Slavii Rafał Danisz. Rafał zajął w kategorii do 
58 kg wysokie trzecie miejsce, prezentując się najle-
piej z Polaków. Trener Kadry Narodowej Kadetów 
Dariusz Grzywiński, po starcie w Niemczech, wyrażał 
się w samych superlatywach o zawodniku Slavii i za-
pewnił, iż weźmie on udział w Mistrzostwach Świata 
Kadetów w zapasach w stylu wolnym, które odbędą 
się w drugiej połowie lipca na Słowacji.

Trzecie w wojewódzkich półfinałach
Uczennice Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Kar-

skiego w Rudzie Śląskiej reprezentowały miasto na 
półfinałach wojewódzkiej gimnazjady w Gliwicach. 
15 kwietnia zmierzyły się na hali w Sośnicy z zespoła-
mi Gimnazjum nr 6 w Gliwicach, Gimnazjum w Pa-
wonkowie i Gimnazjum w Piekarach Śląskich. Zawo-
dy rozgrywano systemem pucharowym. W pierwszym 
spotkaniu rudzianki musiały uznać wyższość drużyny 
z Gliwic przegrywając 13:5, a w meczu o trzecie miej-
sce pokonały zespół z Piekar Śląskich 21:12. Pod-
opieczne Bogusławy Szulc i Andrzeja Gajczewskiego 
wystąpiły w składzie: Żaneta Tomala, Marcela Szczen-
dzina – Marlena Szczendzina 3, Sara Czerner 2, Mar-
tyna Drózd 4, Bożena Dubiel 4, Barbara Zima 7, We-
ronika Zalewska, 3 Iga Sikorska 3, Dominika Figler.

O puchar dyrektora
14 kwietnia na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 14 

odbył się III Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar 
Dyrektora. W Turnieju wzięło udział pięć zespołów 
szkół podstawowych i reprezentacja klas pierwszych 
organizatora turnieju. Po wyrównanych meczach tur-
niej zakończył się zwycięstwem SP nr 13 przed SP 1, 
SP 7 i SP 15. Puchary, nagrody indywidualne oraz sło-
dycze ufundowane przez Panią Dyrektor i KS Zgodę 
Ruda Śląska otrzymały szkoły oraz Agnieszka Iwano-
wicz SP 13 – najskuteczniejsza zawodniczka turnieju 
(21 bramek), Wiktoria Ciaś SP 15 – najlepsza zawod-
niczka turnieju oraz Oliwia Krupińska SP 1 – najlep-
sza bramkarka turnieju. Turniej zorganizowali na-
uczyciele wychowania fizycznego z Gimnazjum nr 14 
oraz trenerzy KS Zgoda Ruda Śląska.

odbył się niedzielę 13 kwietnia, sta-
nęło 18 zespołów. Pod uwagę brany 
był rezultat trzech najlepszych 
mężczyzn z danej drużyny oraz jed-
nej kobiety. Rudzcy zawodnicy 
w ten sposób uzyskali łączny czas 
12 godz. 34 min 41 s. Złożyły się na 
to rezultaty Adama Jagieły – 
2:49:04, Mirosława Połecia – 
2:52:21, Andrzeja Głuszka – 
2:59:12 oraz Doroty Szeszko – 
3:54:04.

Oprócz sukcesu drużynowego 
zawodnicy KRS TKKF Jastrząb 
Ruda Śląska uzyskali również wy-
różnienia indywidualne. Adam Ja-
gieła zdobył drugie miejsce w kate-
gorii M 40, natomiast Dorota 
Szeszko uplasowała się na trzecim 
miejscu w kategorii K 50.

W łódzkim maratonie wystarto-
wało dziewięciu zawodników re-
prezentujących rudzki klub. Mara-

ton w Łodzi to jeden z największych 
w kraju. Ogółem zawody na dystan-
sie maratońskim ukończyło ponad 
1600 osób. Zwyciężył reprezentują-
cy barwy Polski Etiopczyk Yared 
Shegumo, który uzyskał czas 2:10:41.

A już 26 kwietnia do Rudy Ślą-
skiej przyjadą najlepsi ultramara-
tończycy z całej Polski oraz goście 
z Litwy, Białorusi i Czech, by zmie-
rzyć się w „XVI Międzynarodo-
wym Rudzkim Biegu 12-godzinnym 
połączonym z V Mistrzostwami 
Śląska w Biegu 12-godzinnym. Im-
preza rozpocznie się o godzinie 
7.00 na placu Jana Pawła II. Bie-
giem towarzyszącym będzie orga-
nizowana po raz szósty Rudzka 
Sztafeta 4-godzinna, w której wy-
startuje dziesięć zespołów cztero-
osobowych reprezentujących różne 
grupy społeczne. Zachęcamy do ki-
bicowania!

 W zawodach wzięło udział ponad 100 uczniów z rudzkich szkół.

bezkonkurencyjny okazał się ZSO 
nr 3, a tuż za nim uplasowały się 
ZSO nr 4 i ZSO nr 2. Wyniki rywa-
lizacji indywidualnej dostępne są na 

portalu www.wiadomoscirudzkie.
pl. Organizatorami zawodów byli 
Bożena Loda-Fila i Piotr Bogusz  
z ZSP nr 6.

Kolumny sportowe zredagowali: Sandra Hajduk i Robert Połzoń

Sportowy rozkład jazdy:

Piłka nożna – IV liga – grupa I
25 kwietnia, piątek, godz. 17.00  

Gunwald Ruda Śląska – Gwarek Tarnowskie Góry
26 kwietnia, sobota, godz. 15.00 

Slavia Ruda Śląska – Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
29 kwietnia, wtorek, godz. 17.00 

Sarmacja Będzin – Grunwald Ruda Śląska
29 kwietnia, wtorek, godz. 17.00 

Zieloni Żarki – Slavia Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

26 kwietnia, sobota, godz. 16.00 
LKS Bełk – Urania Ruda Śląska
29 kwietnia, wtorek, godz. 17.00 

Urania Ruda Śląska – Ogrodnik Cielmice
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

26 kwietnia, sobota, godz. 15.00 
Rozwój II Katowice – Wawel Wirek

26 kwietnia, sobota, godz. 16.00 
Jastrząb Bielszowice – Unia Kosztowy

29 kwietnia, wtorek, godz. 17.00 
DERBY: Wawel Wirek – Jastrząb Bielszowice



REKLAMA20  Wiadomości Rudzkie 23.04.2014

– Wraz z wiosną wielu z nas chce 
przygotować swój jednoślad do no-
wego sezonu. Od czego warto za-
cząć?

– Wszelkie działania powinniśmy 
rozpocząć od dokładanego umycia 
motocyklu. Po takim czasie lakier 
z pewnością nie będzie lśnił. Warto 
wziąć do ręki gąbkę i wiadro z do-
brym środkiem myjącym. Myjąc jed-
noślad powinno się uważać na to, by 
nie zalać przewodów elektrycznych, 
bo to może mieć przykre konsekwen-
cje. Po wyschnięciu lakier należy wy-
polerować, by nadać mu blask. Ele-
menty gumowe natomiast warto po-
kryć specjalnym preparatem.

– Jaki powinien być następny 
krok?

– Po dokładnym wymyciu pojazdu 
należy sprawdzić stan ogumienia. Je-
śli opony liczą sobie więcej niż sześć 
lat, to mimo dobrego bieżnika powin-
niśmy pomyśleć o ich wymianie na 
nowe. Guma bowiem także ulega de-

gradacji. Informacje dotyczące tygo-
dnia i roku produkcji znajdziemy na 
boku opony. Przed wprawieniem ma-
szyny w ruch dokładnie przyjrzyjmy 
się temu jak ogumienie wygląda – czy 
nie ma pęknięć, odkształceń. Jeśli ta-
kie się pojawiły, lepiej nie ryzykować 
i kupić nowe opony. Jeśli ogumienie 
wygląda dobrze, sprawdźmy czy wła-
ściwe jest ciśnienie w kołach. Źle na-
pompowana opona w trakcie jazdy 
może zsunąć się z felgi i o wypadek 
nietrudno.

– Co należy zrobić przed urucho-
mieniem po raz pierwszy motocy-
klu pod dłuższej, zimowej prze-
rwie?

– Pierwsza czynność to przykręce-
nie akumulatora. Zapewne każdy 
właściciel jednośladu wie, że przed 
zimą warto wykręcić baterię i umie-
ścić ją w suchym i ciepłym miejscu. 
Przed ponownym zamontowaniem 
warto doładować akumulator i wy-
czyścić klemy. To ważne, by nie mieć 

Przygotuj motocykl na wiosenną przejażdżkę
większych problemów z odpaleniem 
motocykla. Trzeba także przed uru-
chomieniem motocykla spuścić pali-
wo z komór gaźników. Na dnie pozo-
staje bowiem dużo zanieczyszczeń, 
a jeśli pojazd stał przez dłuższy czas, 
to po uruchomieniu go zapchać mogą 
się dysze i kanały w gaźnikach. Na-
stępnie bak trzeba ponownie zalać 
benzyną. Pamiętajmy również o wy-
mianie oleju i filtru na nowy. Przed 
pierwszą jazdą niezmiernie ważne 
jest czyszczenie i smarowanie łańcu-
cha. Sprawdźmy przy tym luzy i zu-
życie zębatek.

– Co z innymi układami? Gdzie 
jeszcze należy zajrzeć?

– Już w trakcie mycia należy do-
kładnie przyjrzeć się układowi ha-
mulcowemu, grubości tarcz hamul-
cowych i klocków. Pamiętajmy przy 
tym o sprawdzeniu płynu hamulco-
wego. Zaleca się go wymieniać raz 
na dwa lata, jeśli jednak jeździmy 
ostro, warto robić to częściej. Oprócz 

tego zwróćmy uwagę na płyn chłod-
niczy. Jego stan także powinno się 
często kontrolować. Zweryfikować 
powinniśmy też stan zawieszenia. Je-
śli pojazd przez dłuższy czas nie był 
używany, to często dochodzi do zu-
życia uszczelniaczy. Przyjrzyjmy się 
goleniom amortyzatorów. Jeśli są po-
rysowane bądź odpada z nich chrom, 
jak najszybciej powinniśmy je wy-
mienić. Kontroli powinniśmy poddać 
również tłumienie amortyzatorów. 
Oczywiście wszystkie te czynności 
można wykonać samemu, jednak le-
piej powierzyć sprawę fachowcom. 
Pamiętajmy, że od stanu techniczne-
go naszego jednośladu uzależnione 
jest w dużej mierze nasze bezpie-
czeństwo.

– O jakich elementach zdarza 
nam się zapomnieć w ferworze 
przygotowań?

– Światła mijania, drogowe, kie-
runkowskazy, światło stopu urucha-
miane hamulcem przednim i tylnym, 

klakson – to elementy, których za-
zwyczaj nie sprawdzamy. Czasem 
wyjeżdżamy na drogę bez zweryfiko-
wania, czy działają one prawidłowo, 
a taka sytuacja może nas drogo kosz-
tować. Niedziałający kierunkowskaz 
może nawet doprowadzić do wypad-
ku. Warto poświęcić tym elementom 
odrobinę uwagi. Sprawdzenie ich nie 
zajmie nam wiele czasu, a może 
uchronić nas przed dodatkowymi 
kosztami w postaci mandatu. Zresztą 
skoro już mówimy o kontroli drogo-
wej, to pamiętajmy także o dokład-
nym sprawdzeniu dokumentów po-
jazdu. Zweryfikujmy, czy mamy waż-
ne badanie techniczne oraz polisę 
ubezpieczeniową OC. Zwróćmy uwa-
gę na odpowiedni ubiór. Przeznaczo-
ne do jazdy na motocyklu kurtka, 
spodnie, rękawice i przede wszystkim 
kask są niezbędne ze względu na na-
sze bezpieczeństwo. Pamiętajmy 
o tym, że nie ma większej wartości 
niż ludzkie życie.

Wiosna to czas, kiedy wielu miłośników jednośladów po zimowej przerwie znów może cieszyć się przyjemnością z jazdy na swojej maszynie. Nim jednak ponownie 
wprawimy silnik w ruch, warto odpowiednio przygotować motocykl do sezonu. O tym jak to zrobić, rozmawialiśmy z Michałem Kozłowskim, kierownikiem zarządzają-
cym Okręgową Stacją Pojazdów OMEGA, należącą do firmy Auto-Bud Sp. z o. o. 


	NFHWRU0423s001
	NFHWRU0423s002
	NFHWRU0423s003
	NFHWRU0423s004
	NFHWRU0423s005
	NFHWRU0423s006
	NFHWRU0423s007
	NFHWRU0423s008
	NFHWRU0423s009
	NFHWRU0423s010
	NFHWRU0423s011
	NFHWRU0423s012
	NFHWRU0423s013
	NFHWRU0423s014
	NFHWRU0423s015
	NFHWRU0423s016
	NFHWRU0423s017
	NFHWRU0423s018
	NFHWRU0423s019
	NFHWRU0423s020

