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żenia miasta do jego dochodów (naj-
wyższe miejsca w zestawieniu zajmują 
miasta z najwyższym wskaźnikiem za-
dłużenia). W Rudzie Śląskiej wyniósł 
on w zeszłym roku 30,12 proc. – To cał-
kiem niezły wynik, mając na uwadze 
fakt, że średnia wojewódzka wynosi 
31,39 proc. – ocenia prezydent Rudy 
Śląskiej.  Dokończenie na str. 3
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Jak wynika z opublikowanego rapor-
tu „Wspólnoty”, zadłużenie polskich 
miast na prawach powiatu w ciągu 
ostatnich dwóch lat wzrosło łącznie 
o ponad 5 proc. Tymczasem Ruda Ślą-
ska należy do nielicznych miast, które 
konsekwentnie i skutecznie ograniczają 
swoje zadłużenie. – Dobry wynik fi nan-
sowy Rudy Śląskiej to efekt radykalne-
go programu ratowania fi nansów gmi-
ny, który wdrażamy od prawie czterech 
lat – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Jak widać przynosi on efek-
ty, bo  zadłużenie miasta jest dziś na 
dużo niższym i nieporównywalnie bez-
pieczniejszym poziomie niż jeszcze czte-
ry lata temu. Od tego czasu udało nam 
się spłacić prawie 160 mln zł długów – 
dodaje. 

Na początku kadencji obecnych 
władz miasta, Ruda Śląska – oprócz za-
dłużenia z tytułu zaciągniętych kredy-
tów, pożyczek i obligacji oraz niezapła-
conych w terminie faktur w wysokości 

Ruda Śląska wciąż skutecznie ogranicza swoje zadłużenie! Na koniec tego roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek 
i obligacji wyniesie 156,4 mln złotych, tj. o ponad 70 mln złotych mniej niż na koniec 2010 roku. Z najnowszego rankingu dwutygodnika samorządowego 
„Wspólnota” wynika, że zadłużenie miasta w ubiegłym roku było niższe od średniej wojewódzkiej. Lokata Rudy Śląskiej w zestawieniu zadłużenia samo-
rządów jest jedną z najlepszych na przestrzeni ostatnich dwunastu lat. 

Coraz lepsza sytuacja miasta
227 mln zł – miała szereg innych fi nan-
sowych zobowiązań. Konto miasta ob-
ciążały poręczenia kredytowe w wyso-
kości prawie 337 mln zł, niezapłacone 
długi szpitala w wysokości ponad 
15 mln oraz niezapłacone faktury przez 
byłego prezydenta w wysokości ponad 
56 mln zł. W sumie wszystkie zobowią-
zania Rudy Śląskiej na koniec 2010 ro-
ku wynosiły prawie 640 mln zł, a więc 
przewyższały roczny budżet miasta. 
Obecnie sytuacja fi nansowa rudzkiego 
samorządu wygląda zdecydowanie le-
piej, co znajduje swoje odzwierciedle-
nie w rankingu miesięcznika „Wspól-
nota”. Na koniec tego roku zadłużenie 
Rudy Śląskiej z tytułu zaciągniętych 
kredytów, pożyczek i obligacji wynie-
sie dokładnie 156,4 mln zł. Wszystkie 
faktury miasto płaci na bieżąco. Długi 
szpitala zostały spłacone w ubiegłym 
roku, a udzielone przez miasto poręcze-
nia kształtują się na poziomie 
300 mln zł. To oznacza, że zobowiąza-

nia fi nansowe miasta na koniec 2014 
roku wyniosą 456 mln zł, czyli będą 
o ponad 184 mln zł mniejsze. 

W rankingu zadłużenia samorządów 
za 2013 rok Ruda Śląska zajęła 29. 
miejsce, wśród 48 powiatów grodzkich 
objętych zestawieniem. O pozycji mia-
sta w tabeli klasyfi kacyjnej decyduje 
wskaźnik, liczony jako stosunek zadłu-
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Włamywacz zatrzymany
Rudzcy policjanci zatrzymali 

21-letniego mieszkańca Nowego 
Bytomia, któremu udowodniono 
sześć włamań i trzy kradzieże ro-
werów z klatek schodowych na 
Halembie. Mężczyzna dwa mie-
siące wcześniej opuścił zakład kar-
ny. Śledczy ustalili gdzie może 
przebywać i pomimo zaprzeczeń 
domowników, udało się odnaleźć 
recydywistę schowanego w szafi e. 
Teraz grozi mu do 10 lat więzie-
nia.

Nietypowy hodowca

Konopie indyjskie rosnące 
w doniczkach zastali policjanci 
w mieszkaniu 29-letniego miesz-
kańca Wirku. Mężczyzna był już 
wcześniej karany za przestępstwa 
narkotykowe. Został zatrzymany, 
a jego hodowla zabezpieczona. Za 
dopuszczenie się tego przestęp-
stwa grozi mu do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

Obnażał się przed kobietami

Kryminalni z Rudy Śląskiej za-
trzymali 37-letniego mieszkańca 
powiatu będzińskiego. Mężczyzna 
podejrzany jest o obnażanie się 
przed dwoma kobietami i małolet-
nią poniżej 15. roku życia. Zatrzy-
many mógł działać również w in-
nych miastach województwa ślą-
skiego.

Szara strefa

W zeszłym tygodniu policjanci 
ujawnili na jednym ze stoisk targowi-
ska przy ul. Zamenhoffa (Halemba) 
ponad 3 tysiące „lewych” papierosów 
i 3 kilogramy tytoniu, sprzedawanego 
luzem. 62-letni właściciel stoiska od-
powie teraz za wprowadzanie do ob-
rotu wyrobów tytoniowych bez pol-
skich znaków akcyzy. Grozi mu za to 
wysoka kara grzywny.
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KRONIKA TYGODNIA

Przegląd samochodu traktowany 
jest często jako formalność, którą od 
czasu do czasu trzeba zrobić. Jednak 
to bezpieczeństwo jest najważniej-
szym elementem takich kontroli. Co-
dziennie przewozimy swoich bliskich, 
dlatego tak ważne jest monitorowanie 
tego co dzieje się z naszym pojazdem. 
Nasi czytelnicy wspólnie z „Wiado-
mościami Rudzkimi” już po raz szósty 
mogą zadbać o bezpieczeństwo pod-
czas podróży. Mija właśnie trzeci rok, 
kiedy to rozpoczęliśmy akcję „Bez-
pieczny Samochód – Bezpieczna Ro-
dzina”, podczas której dwa razy w ro-
ku umożliwiamy Państwu skorzysta-
nie z bezpłatnego sprawdzenia stanu 
swojego samochodu na wybranych 
stacjach diagnostycznych. Wszystko 
po to, by nie zaskoczyła niechciana 
awaria w najmniej oczekiwanym mo-
mencie. – Każda kolejna kampania 

Komfort jazdy to bezpieczeństwo
zyskuje nowych uczestników. To bar-
dzo ważne, bo akcja ma na celu po-
prawę bezpieczeństwa na drodze 
i uświadomienie kierowcom jak ważna 
jest kontrola stanu technicznego sa-
mochodu – podkreśla Anna Piątek-
Niewęgłowska, redaktor naczelna ty-
godnika „Wiadomości Rudzkie”.

– Miło jest widzieć kierowców jeż-
dżących z zapachami samochodowymi 
z logo akcji, które otrzymują kierowcy 
odwiedzający stację kontroli – dodaje.

Udział w kampanii jest bardzo pro-
sty. Wystarczy wyciąć dołączone do 
gazety zaproszenie (dodatek specjal-
ny wraz z zaproszeniem opublikuje-
my w kolejnym wydaniu WR) lub 
wydrukować ze strony www.wiado-
moscirudzkie.pl i udać się do jednej 
z czterech współpracujących z nami 
stacji. – Stacje Alfa i Omega od same-
go początku są bardzo zaangażowane 

w kampanię. Za każdym razem 
staramy się rozmawiać z kierow-
cami i tłumaczyć im, czym grożą 
usterki w samochodzie. Uczula-
my, że czasami nie widać czegoś 
gołym okiem – mówi Jerzy Sere-
mak, prezes Auto-Bud Sp. z o.o., 
partner strategiczny kampanii. 

Z akcją ruszamy już za ty-
dzień, 8 października. Z przeglądu sa-
mochodu będzie można skorzystać do 
30 października.

– Praktycznie od drugiej edycji cze-
kam na zaproszenia dołączane do 
„Wiadomości Rudzkich” i udaję się do 

jednej z podanych stacji. To naprawdę 
fajna sprawa, że można bezpłatnie 
przejrzeć swój samochód. W tym roku 
również skorzystam z tej szansy – za-
pewnia pan Artur, mieszkaniec Rudy.

Magdalena Szewczyk

– W związku ze zmianami w dyrekty-
wie Unii Europejskiej oraz z dostoso-
waniem naszego prawa do unijnego, 
kierowców czekają zmiany w przewo-
żeniu dzieci, które weszły w życie 
z końcem września. Nie będzie to jed-
nak jakaś rewolucja – komentuje Ar-
kadiusz Ciozak, rzecznik prasowy Po-
licji w Rudzie Śląskiej. 

Warto więc wspomnieć, czego kie-
rowcy mogą się spodziewać: dzieci 
poniżej 150 cm wzrostu muszą być 
przewożone w foteliku na tylnym sie-
dzeniu i zapięte pasami. Z wytycznych 
zniknęło kryterium wieku – 12 lat, po-
został wzrost. – Dopuszcza się jednak 
przewóz dzieci mających co najmniej 
135 cm wysokości przytrzymywanych 
tylko za pomocą pasów bezpieczeń-
stwa – dodaje Arkadiusz Ciozak. Pla-
nowane zmiany wprowadzają również 
zakaz podróżowania dzieci w foteliku 
na przednim siedzeniu tyłem do kie-
runku jazdy w samochodzie z aktywną 

Jak bezpiecznie przewieźć dziecko? 
poduszką powietrzną. – Każdego ran-
ka zawożę swojego malucha do teścio-
wej. Najpewniej czuję się, gdy jego 
fotelik znajduje się na przednim sie-
dzeniu. Po zapoznaniu się z nowymi 
przepisami zdecydowałam się na dez-
aktywację poduszki powietrznej w ser-
wisie, gdyż wiem, że w razie wypadku 
mogłaby pozbawić mojego syna życia 
– mówi Katarzyna mama 3-letniego 
Jasia. Siedziska dziecięce powinny 
być instalowane w pojazdach wyposa-
żonych w trzypunktowe pasy bezpie-
czeństwa lub system mocowania Iso-
Fix. – Z wymienionych wyżej przepisów 
zostały wyłączone autobusy oraz inne 
pojazdy przewożące więcej niż 8 osób 
– podsumowuje rzecznik prasowy. 

Ustawa zwraca też uwagę na kon-
kretne zalecenia producenta dotyczące 
używania fotelików samochodowych 
dla dzieci, np. na ich poprawny sposób 
montażu, czyli jeden z najbardziej po-
ważnych problemów, odnoszący się 

do bezpieczeństwa dzieci w samocho-
dach. – Opracowane zmiany powinny 
usprawnić czytelność przepisów dla 

kierowców, a służbom porządkowym 
ujednolicić ich egzekwowanie – pod-
kreśla Arkadiusz Ciozak.  DK

Dzieci poniżej 150 cm muszą być przewożone w fotelikach. Foto: arch.

PARTNERZY AKCJI
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Lokata, jaką zdobyło miasto 
w zestawieniu, jest jedną z naj-
lepszych od 12 lat, czyli od 
czasu, kiedy publikowany jest 
doroczny ranking zadłużenia 
samorządów. Lepszy wynik 
(36. miejsce) miasto zdobyło 
tylko w roku 2012. – To, że po-
szliśmy o kilka miejsc w górę 
w klasyfi kacji nie oznacza wca-
le, że sytuacja w mieście się 
pogorszyła. Jest wprost prze-
ciwnie! – komentuje Grażyna 
Dziedzic. – Na koniec 2012 ro-
ku długi miasta wynosiły 161,3 
mln zł, a na koniec 2013 roku 
158,7 mln zł. W przeciągu tego 
czasu zmniejszyliśmy zatem za-
dłużenie o ponad 2,6 mln zł – 
wyjaśnia.

Awans Rudy Śląskiej w kla-
syfi kacji zadłużenia miast jest 
efektem tego, że dochody mia-
sta w 2013 roku były niższe niż 
rok wcześniej. W 2012 roku 
wynosiły one 544,4 mln zł, 
a rok później 526,7 mln zł. – 
W 2012 roku za kwotę ponad 

36,6 mln zł sprzedaliśmy 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej. Te pieniądze zasiliły 
kasę miasta. W ubiegłym roku 
nie mieliśmy już takiego „za-
strzyku gotówki”, bo takie 
transakcje zdarzają się raz na 
wiele lat – tłumaczy prezydent 
Dziedzic.

Zdaniem autorów raportu, 
podstawowy wskaźnik rankin-
gu – wielkość zadłużenia 
w stosunku do rocznych do-
chodów samorządu – jest waż-
nym wskaźnikiem, ale nie jest 
doskonałym narzędziem dia-
gnostycznym sytuacji gminy. 
Dopiero zestawienie go z wiel-
kością nadwyżki operacyjnej 
może lepiej zobrazować sytu-
ację. – W Rudzie Śląskiej co 
roku odnotowujemy nadwyżkę 
operacyjną. W 2013 roku wy-
nosiła ona 24,2 mln zł – wyli-
cza Grażyna Dziedzic. – Te 
pieniądze pozwalają na spłatę 
części zadłużenia. Nie ma za-
tem powodów do niepokoju. 

Dokończenie ze str. 1 

Coraz lepsza sytuacja miasta

– Pani Prezydent, rozpo-
czyna Pani kolejną serię 
spotkań z mieszkańcami. 
Już pojawiają się głosy, że 
tym samym rozpoczyna Pa-
ni kampanię wyborczą?

– Od trzech lat regularnie 
spotykam się z mieszkańcami 
poszczególnych dzielnic. To 
forma dialogu, która na trwałe 
wpisała się w moją prezyden-
turę. Dzięki tym spotkaniom 
udało się rozwiązać wiele 
spraw i problemów i nie było-
by to możliwe gdyby nie uwa-
gi rudzian. Mieszkańcy pod-
suwają ciekawe pomysły 
i rozwiązania, nad którymi za-
wsze się pochylam. Od 2011 
roku w ponad 60 spotkaniach 
wzięło udział ponad 2, 5 tysią-
ca mieszkańców – to dowód 
na to, że rudzianie potrzebują 
dialogu i bezpośredniego kon-
taktu z władzami miasta. Chcą 
rozmawiać o rozwoju i przy-
szłości Rudy Śląskiej, co mnie 
bardzo cieszy. Nie wyobrażam 
sobie, że ze względu na zbli-
żające się wybory samorządo-
we miałabym to zmienić. 
Gdybym miała myśleć, że 
wszystko, co robię w tym 
okresie będzie traktowane te-

raz jako kampania wyborcza, 
musiałabym nie pracować, 
a na to nie mogę sobie pozwo-
lić, ponieważ w mieście jest 
jeszcze wiele do zrobienia.

– Co ma Pani na myśli? 
– Nie da się w ciągu 4 lat 

– zastając miasto w drama-
tycznej sytuacji fi nansowej – 
wszystkiego zrobić od razu. To 
jest proces, który wymaga cza-
su. Jest czas na sianie i czas na 
zbieranie plonów. Wiele razy 
słyszałam, że nie robię spekta-
kularnych inwestycji, ale czy 
mieszkańcom to poprawi kom-
fort życia? Spotykając się z ru-
dzianami, rozmawiając z nimi 
przy różnych okazjach utwier-
dzają mnie oni w przekonaniu, 
że chcą poprawy jakości życia 
w mieście, a nie fajerwerków. 
I to ich oczekiwanie wpisuje 
się w strategię rozwoju miasta. 
Miasta dzielnic, które nie dzie-
lą – a są dobre do zamieszkania, 
pracy i wypoczynku. W związ-
ku z tym nadal będziemy inwe-
stować w drogi, chodniki 
i w parkingi, bo zdaniem 
mieszkańców mamy na tym 
polu wciąż spore zaległości, 
choć już widać jak Ruda Ślą-
ska pod tym względem się 

zmienia. Poza tym dobra ko-
munikacja w mieście to nowi 
inwestorzy, to lepszy i szybszy 
rozwój. Ważna jest również 
oświata, dlatego też bardzo 
dużo uwagi poświęcimy 
obiektom oświatowym, aby 
po pierwsze były tańsze w eks-
ploatacji, a po drugie cieszyły 
oko mieszkańców, a przede 
wszystkim dzieci. Obiekty 
sportowe przy szkołach i place 
zabaw to także bardzo ważne 
pole do działania. Jeżeli cho-
dzi o rekreację to kolejne si-
łownie napowietrzne, rozbu-
dowa ośrodka Burloch, mo-
dernizacja parku Kozioła 
i Bielszowice, a także budowa 
nowych ścieżek i tras rowero-
wych, co zresztą potwierdzili 
mieszkańcy głosując na taki 
projekt w budżecie obywatel-
skim. 

– Czy temat budżetu oby-
watelskiego pojawi się pod-
czas spotkań z mieszkańca-
mi?

– Oczywiście, że tak. Budo-
wa „żółtej” trasy rowerowej 
łączącej wszystkie dzielnice 
miasta – to bezdyskusyjny 
zwycięzca budżetu obywatel-
skiego i trudno ten temat prze-

Gorzej byłoby, gdyby nadwyżki 
nie było, bo wtedy nie mieliby-
śmy z czego spłacać zadłużenia 
miasta – zauważa. 

Pomimo konieczności spłaty 
miejskich długów, władzom 
miasta udało się w poprzednim 
roku wygospodarować ponad 
37,5 mln zł na inwestycje. Pra-
wie 17,4 mln zł pochłonęły zaś 
remonty. Są one traktowane ja-
ko wydatki bieżące, tymczasem 
tak naprawdę dotyczą zadań, 
które mają charakter inwesty-
cyjny. Łącznie na same drogi 
przypadło 18,3 mln zł, a na 
oświatę 10 mln zł. – To bardzo 
dużo, biorąc pod uwagę skrom-
ne możliwości fi nansowe mia-
sta tak zadłużonego jak Ruda 
Śląska – mówi prezydent Dzie-
dzic. 

Możliwość wykonania tak 
wielu inwestycji to efekt syste-
matycznej polityki oszczędno-
ściowej miasta. – Cały czas 
analizujemy możliwości 
zmniejszania wydatków, aby 

W Rudzie Śląskiej rusza kolejna seria spotkań  prezydent miasta Grażyny Dziedzic z mieszkańcami. Pierwsze z nich już 6 października 
o godz.18.00 w Domu Kultury w Bielszowicach. O tym, jakie tematy będą poruszane i czy to ofi cjalny start kampanii wyborczej, z Prezy-
dent Miasta rozmawiała Anna Piątek.

Prawda zawsze się obroni
milczeć. To zadanie ogólno-
miejskie, ale są jeszcze pro-
jekty lokalne. O inwestycjach 
w poszczególnych dzielnicach 
zdecydowało blisko 4 tys. 
osób. Wszystkie projekty lo-
kalne mieszczą się w przezna-
czonej na to kwocie 1, 375 mln 
zł (125 tys. na każdą dzielni-
cę). Cieszę się, że głosujących 
przybywa, że mieszkańcy tak 
bardzo się angażują i myślą 
o swoim najbliższym otocze-
niu i że ich oczekiwania wpi-
sują się w realizowaną przeze 
mnie politykę rozwoju miasta. 

– Ale opozycja grzmi 
o „zwijaniu” a nie rozwoju 
miasta, jak Pani to skomen-
tuje?

– Można oczywiście zakli-
nać rzeczywistość, ale wystar-
czy przejechać się przez Rudę 
by zobaczyć, jak jest napraw-
dę. Mieszkańcy widzą, co się 
dzieje i wierzę głęboko w to, że 
nie dadzą się nabrać na kolejne 
kłamstwa. Ja chciałabym dys-
kutować na argumenty, na fak-
ty, a nie prowadzić polemiki, że 
komuś coś się wydaje i wma-
wia rudzianom, że jest inaczej. 
Prawda zawsze się obroni, a jak 
ktoś nie ma pomysłu, argumen-

tów i twardych dowodów na 
stawiane przez siebie tezy, to 
musi stosować coś czym się 
brzydzę, czyli kłamstwo. Nie-
stety początek kampanii wy-
borczej w naszym mieście po-
kazuje, że niektórzy zamierzają 
właśnie na nim oprzeć swoją 
kampanię wyborczą. 

Oczywiście zawsze można 
powiedzieć, że mogłam zrobić 
więcej i z tym się zgodzę, ale 
gdybym nie miała do spłaty 
przez te 4 lata 240 mln zł sta-
rych długów i odsetek. Czy 
komuś się to podoba, czy nie, 
taki stan fi nansów miasta za-
stałam i gdyby nie te długi, 
z pewnością inwestycji w Ru-

dzie Śląskiej byłoby więcej. 
Dziwię się, że ktoś próbuje 
odpowiedzialność za to zrzu-
cić teraz na mnie. A najbar-
dziej bulwersujące jest to, że 
ci, którzy doprowadzili miasto 
na skraj bankructwa, teraz 
chcą mnie wzywać do przed-
stawienia programu racjonali-
zacji wydatków, w celu obni-
żenia bieżących wydatków 
miasta. Nie wiem, gdzie te 
osoby były przez ostatnie 4 la-
ta, ponieważ tak się składa, że 
ten program realizuję i to sku-
tecznie od początku mojej ka-
dencji. Ale rozumiem, że jak 
się chce kogoś uderzyć, to kij 
zawsze się znajdzie. 

wygospodarować jak najwięk-
sze środki na inwestycje – wy-
jaśnia Grażyna Dziedzic. – 
Udaje się to np. dzięki termo-
modernizacji szkół czy grupo-
wemu zakupowi energii elek-
trycznej. Ograniczamy też wy-
datki na administrację. Dzięki 
temu w 2013 roku jej utrzyma-
nie w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca kosztowało ponad 

42 zł mniej niż w 2011 roku – 
dodaje prezydent Rudy Ślą-
skiej.

Na przestrzeni ostatnich lat 
największy poziom zadłużenia 
Ruda Śląska odnotowała na ko-
niec 2010 roku. Wtedy długi 
miasta wynosiły 227,9 mln zł. 
Z kolei najwyższy wskaźnik 
zadłużenia gmina uzyskała za 
rok 2009 – wynosił on 50,69 

proc., co dało miastu niechlub-
ne drugie miejsce w rankingu 
„Wspólnoty” (długi miasta wy-
nosiły 218,3 mln zł). Rok 2013 
Ruda Śląska zakończyła z za-
dłużeniem na poziomie 158,7 
mln zł i wskaźnikiem zadłuże-
nia wynoszącym 30,12 proc. 
Ten wynik dał miastu 29. miej-
sce w klasyfi kacji powiatów 
grodzkich. KP
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Kapryśna pogoda nie znie-
chęciła rudzian do uczestnictwa 
w festynie rodzinnym „Razem 
weselej” zorganizowanym w so-
botę (20.09.) przez Szkołę Pod-
stawową nr 18 w Kochłowicach, 

Bo razem znaczy weselej 

pod honorowym patronatem 
Prezydent Miasta Ruda Śląska. 
Na zebranych czekały liczne 
atrakcje oraz nagrody, o które 
zadbała Rada Rodziców wraz 
z pozyskanymi sponsorami. Po-

kazy aikido, samochodów i sa-
molotów zdalnie sterowanych 
z Miejskiego Klubu Sportowego 
„Gwarek” oraz motocykli Klu-
bu INVADERS MC POLAND 
to tylko niektóre z festynowych 
atrakcji. Przed zebranymi wy-
stąpił szkolny zespół taneczno-
wokalny „Fasolki na bis” wy-
wołując burzę oklasków. Chętni 
uczestnicy, chcąc zadbać o swo-
ją kondycję, mogli przebiec uli-
cami Kochłowic koordynowani 
przez ultramaratończyka Augu-
sta Jakubika. Na imprezę przy-
byli również ratownicy z Woje-
wódzkiego Pogotowia Ratunko-
wego w Katowicach, prezentu-
jąc sprzęt medyczny i ucząc jak 
ratować życie w czasie jego za-
grożenia. 

Największym powodzeniem 
wśród najmłodszych cieszyły 
się zamki dmuchane oraz ścian-
ka wspinaczkowa.  DK

Rudzkie rodziny bawiły się wspólnie w Kochłowicach. Foto: SP 18

Warsztaty taneczne, występy 
uczniów, loteria fantowa, roz-
grywki sportowe i koncert Piotra 
Herdziny – takie atrakcje przygo-
towano dla rodzin, które w sobo-
tę (27.09.) pojawiły się na festy-
nie przy Zespole Szkół nr 1 

Ci uczniowie wiedzą, co zdrowe

w Chebziu. Był on okazją do pro-
mowania zdrowego trybu życia, 
co jest wpisane w ideę szkoły.

Festyn w Chebziu ma już kil-
kuletnią tradycję. Uczniowie, ich 
rodzice, nauczyciele Zespołu 
Szkół nr 1 oraz okoliczni miesz-

kańcy spotykają się, by z jednej 
strony promować zdrowe nawy-
ki, a z drugiej – integrować.

– Poprzez wspólną zabawę 
staramy się zachęcać do większej 
dbałości o zdrowie – podkreśla 
Joanna Holewik, wicedyrektorka 
Zespołu Szkół nr 1 i jak dodaje – 
uczniowie coraz chętniej wybie-
rają zdrowe przekąski, zamiast 
słodyczy i fast foodów, co widać 
po ich zainteresowaniu progra-
mem „Mleko w szkole”, który 
realizowany jest w placówce.

Podczas sobotniego festynu 
dla rodzin zorganizowano m.in. 
sportowe zmagania, loterie fanto-
we i warsztaty, prowadzone przez 
Studio Tańca Iskra. Była to także 
okazja do zaprezentowania pro-
gramów artystycznych, przygo-
towanych przez uczniów po-
szczególnych klas.

Joanna Oreł

Podczas festynu w Chebziu odbyła się m.in. loteria fantowa. Foto: JO

Muzyka, tańce i przyśpiewki 
z tradycją śląską w tle. Tak za-
kończył się cykl tegorocznych 
„Biesiad Śląskich”. W hali 
MOSiR-u w Halembie ok. 500 
osób wzięło udział w 10., fina-

Jak zabawa to tylko w śląskich klimatach

łowej edycji imprezy. – Jeste-
śmy jedną, wielką, śląską  
rodziną – mówi Alojzy  
Makselon, mieszkaniec Halem-
by, który od lat uczestniczy  w bie-
siadach. – Mamy tutaj fanta-

stycznych ludzi, świetną atmos-
ferę i zabawę. Podczas „Bie-
siady Biesiad”, która odbyła 
się na podsumowanie tego-
rocznych „Biesiad Śląskich”,  
w hali MOSiR-u w Halembie 
wystąpili Mirosław Jędrowski, 
zespół New For You, Arkadia 
Band oraz Andrzej Miś. 

– Ślązacy bardzo lubią się 
bawić. Jak tylko rozpoczęła się 
biesiada, ludzie od razu zaczęli 
tańczyć. To jest po prostu w na-
szych, śląskich genach – pod-
kreśla prezydent miasta Graży-
na Dziedzic, która uczestni-
czyła w sobotniej „Biesiadzie 
Biesiad”. 

Impreza została zorganizo-
wana przez stowarzyszenie 
„Prawo, Rodzina, Obywatel” 
i posła Grzegorza Tobiszow-
skiego. 

Joanna Oreł

W sobotniej biesiadzie (27.09.) uczestniczyło ok. 500 osób. Foto: JO

W poniedziałkowy poranek 
(29.09.) przemierzając nowoby-
tomskie centrum, można było się 
natknąć na barwny korowód. To 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 

Zjednoczeni w uśmiechu 

14 w Bielszowicach maszerowali 
ze swej szkoły w stronę Urzędu 
Miasta, by świętować Dzień Orde-
ru Uśmiechu. – Akcja ma na celu 
zjednoczenie wszystkich szkół  

w Polsce o tym sa-
mym imieniu w rado-
snej zabawie, propa-
gowaniu idei szacun-
ku dla siebie i innych, 
uczciwości, toleran-
cji oraz dostrzeganiu 
potrzeb drugiego 
człowieka – tłumaczy 
Ewa Stepuch, dyrek-
tor placówki. Ucz-
niowie niczym praw-
dziwi ambasadorzy 
uśmiechu obdarowy-
wali napotkanych 
mieszkańców do-
brym słowem, opo-
wiadali o swoim 

święcie i jego patronach oraz wrę-
czali przechodniom baloniki lub 
karteczki z pozytywnymi myśla-
mi. 

Dominika Kubizna 

Uczniowie przemarsz zakończyli na nowobytomskim rynku. Foto: DK
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W rudzkiej firmie Madej Wróbel, dzia-
łającej od 1992 r., kiełbasa jest produktem 
najczęściej wybieranym przez konsumen-
tów. Spółka od lat kojarzona jest z produk-
tami wysokiej jakości, przez co od począt-
ku zyskiwała sobie stałych klientów. 

Kiełbasy firmy Madej Wróbel produko-
wane są z mięs najwyższej jakości oraz ze 
specjalnie wyselekcjonowanych przypraw. 
Każda partia mięsa podlega kontroli za-
równo pod względem temperatury, jak 
również obróbki elementów. Wszystkie do-

stawy przypraw są kontrolowane podczas 
przyjęcia. Jeśli nie spełniają założonych 
wymagań, zostają odesłane do dostawcy. 
Etapy produkcji kiełbasy, czyli rozdrabnia-
nie, mieszanie, nadziewanie czy obróbka 
termiczna, są nadzorowane zarówno przez 
pracowników kontroli jakości, jak i nadzór 
produkcji. Temperatura obróbki termicznej 
jest punktem krytycznym podlegającym 
podwójnej kontroli, zarówno monitoringu 
systemowego, jak również przez wyzna-
czonych pracowników. Każda partia wyro-
bu przepuszczana jest przez detektor celem 
kontroli, czy produkt nie jest zanieczysz-
czony ciałem obcym.

W dzisiejszych czasach coraz częściej 
zwracamy uwagę na jakość produktów 
mięsnych oraz ich skład, patrząc m.in. na 
procentową zawartość mięsa w wyrobach.  
Rodzinna firma Madej Wróbel dodatkowo 
stara się łączyć wysokie standardy 
z przystępną dla konsumentów ceną.

Przygotowując kiełbasy według wła-
snych receptur firma Madej Wróbel stwo-
rzyła wachlarz różnorodnych smaków, 
które trafią w każde upodobania. W ofercie 
znajdziemy kiełbasy z szynki, kiełbasy 
wędzone, klasyczne oraz przekąski, czyli 
różnego rodzaju kabanosy. 

Głogowska z szynki została okrzyk-
nięta Przebojem Wędliniarskim Roku 
2013, zajmując I miejsce na Międzynaro-
dowych Targach Wyrobów Spożywczych 
Polagra Food. Jest to kiełbasa, która 
świetnie wygląda i wyróżnia się na la-
dzie, dzięki swojej długości sięgającej 50 
cm. Jej ogromnym atutem jest delikatny 
i aromatyczny smak, którego już wielu 
zdążyło pokochać. Głogowska zawiera 
90 % mięsa z szynki. Jest doskonałym 
elementem codziennych śniadań.

Z produktów na ciemno Madej Wróbel 
może pochwalić się m.in. kiełbasą kruchą 
z galaretką, która poprzez aromat i kon-
systencję tworzy oryginalny smak. Walo-
ry tego wyrobu pozwalają przenieść się 
do czasów dzieciństwa, kiedy to ze sma-
kiem zajadano się tego typu kiełbasami. 
W tym przypadku ze 109 g mięsa po-
wstaje 100 g kiełbasy. Warto także nad-
mienić, że nie zawiera ona dodatku fosfo-
ranów.

Wyraźny i zdecydowany smak przy-
praw – to kiełbasa sołtysa. Idealnie nada-
je się zarówno do gotowania, jak i na 
grilla. Swoją uniwersalnością przez lata 
pozyskała szerokie uznanie wśród sma-
koszy kiełbas.

Dużą zawartością mięsa, bo 116 g na 
100 g produktu, poszczycić się może su-
cha staropolska. Jest to ekskluzywny wy-
rób, trafiający w gusta najbardziej wyma-
gających konsumentów. Charakteryzuje 
się wyrazistym smakiem, będącym efek-
tem grubego rozdrobnienia mięsa oraz 
kombinacji suszenia i wędzenia. Idealnie 
nadaje się do kanapek. 

Kabanosom produkowanym w Polsce 
według unikalnej receptury przyznano 
unijny certyfikat, co czyni je jednym 
z najcenniejszych mięsnych wyrobów. 
Madej Wróbel może poszczycić się kil-
koma rodzajami kabanosów (cienkie ka-
banosy w trzech wersjach, natomiast gru-

Dobro narodowe na polskich stołach

Są naszym dobrem narodowym i choć regiony, a nawet poszczególne państwa przyrządzają je na swój sposób, to właśnie 
te polskie od stuleci cieszą się największym powodzeniem. Nasza kiełbasa, bo o niej mowa, importowana jest poza Europę, 
goszcząc na amerykańskich, a nawet chińskich stołach. I to nie wstyd, ale powód do dumy, że ten właśnie specjał jest na-
szym znakiem rozpoznawczym. A fakt, że w krajach anglosaskich zamiast odpowiednika w nazwie funkcjonuje po prostu 
„polish kielbasa”, potwierdza jej popularność.

Madej Wróbel Sp. z o.o. 
ul. Magazynowa 45
Ruda Śląska 41-700 
tel. (32) 771 22 99

be w czterech wersjach smakowych), do 
których zaliczyć można m.in. wieprzo-
wego premium, wyróżniającego się bo-
gatą mięsnością (200 g mięsa na 100 g 
produktu). Są one zróżnicowane w sma-
ku, dobrze przyprawione, mocno wędzo-
ne i wysuszone. Powszechnie wiadomo, 
że kabanos sprawdza się wszędzie – 
w podróży, w pracy, czy na imprezie.

Wyroby mięsne należą do naszych za-
kupów podstawowych, goszcząc na na-
szych stołach praktycznie codziennie. 
Warto, by ten element naszej kuchni na-
rodowej był dobrej jakości oraz pocho-
dził z rodzimej produkcji doświadczo-
nych firm.

– W ubiegłym roku złożyłam projekt 
w naszym pierwszym budżecie obywatel-
skim, jednak nie wygrał – mówi Ewa 
Chmielewska, działająca w stowarzysze-
niu Razem dla Rudy Śląskiej.

Projekt dotyczył stworzenia na osiedlu 
w Bykowinie parku aktywności rodzinnej, 
który konkurował wtedy z podobnym par-
kiem w Starej Bykowinie. Pani Ewa pod-
kreśla, że twórcy tego projektu lepiej na-
głośnili inicjatywę. Ucząc się na błędach, 
w tym roku znowu postanowiła wziąć 
sprawy w swoje ręce.

Spod jej ręki wyszły trzy projekty biorące udział w budżecie obywatelskim – dwa wygrały, jeden zajął 5. miejsce. Zorgani-
zowała spotkania, by zaktywizować mieszkańców i uczulić ich na sprawy lokalne. By nagłośnić projekty, sama rozdawała 
ulotki po mszach św. przy bykowińskiej parafii. Ewa Chmielewska podkreśla, że budżet obywatelski naprawdę sprawia 
uczucie realnego wpływu na to, co dzieje się wokół nas. I zachęca do udziału, mówiąc, że warto.

Pani Ewa – budżetowa „projektantka”

– Postanowiłam zorganizować spo-
tkania „Ewa zaprasza”. Wynajęłam sal-
kę w bibliotece i co miesiąc rozmawiamy 
o tym co jest fajnego na naszym osiedlu, 
a co jest do naprawy. Przy okazji na każ-
dym spotkaniu opowiadałam o budżecie 
obywatelskim – podkreśla pani Ewa.

– Na pomysł na ścieżkę rowerową, łą-
czącą wszystkie dzielnice miasta, wpa-
dłam wspólnie z Damianem Szołtysikiem. 
Okazało się, że został on zwycięskim pro-
jektem ogólnomiejskim, zdobywając po-
nad 1700 głosów. Natomiast park aktyw-

ności w tym roku zwyciężył w projektach 
lokalnych. Podwójny sukces, podwójna 
radość – cieszy się twórczyni projektów 
i dodaje: – Trzeci projekt, czyli aleja pro-
wadząca do średniowiecznego gródka, 
to temat na przyszłość.

Jak udało się pozyskać tyle głosów 
i zaangażować mieszkańców? – Promo-
cja trwała dwa tygodnie, także wszystko 
rodziło się na „żywca”. Utworzyliśmy 
funpage na Facebooku, który trafił do  
3 tys. osób, drukowaliśmy i rozdawali-
śmy ulotki, które później mnożyły się, bo 
wiele osób prosiło o udostępnienie wzo-
ru i drukowały je we własnym zakresie. 
Tak naprawdę nawet nie wiem kto mi po-
magał. Oprócz tego zorganizowaliśmy 
rajd wzdłuż proponowanej w projekcie 
trasy – opowiada pani Ewa.

Ewa Chmielewska ma nadzieję, że 
praca włożona w promocję budżetu oby-
watelskiego zaowocuje w kolejnych la-
tach, równocześnie odczuwa jednak 
pewne obawy: – Boję się trochę jak bę-
dzie po wyborach – chciałabym, żeby 
wynik wyborów prezydenckich w naszym 
mieście nie wpłynął na wycofanie się 
miasta z realizacji zwycięskich projek-
tów.

Magdalena Szewczyk

Ewa Chmielewska (pierwsza z prawej) wraz z ekipą podczas rajdu promującego projekt ścieżki rowero-
wej. Foto: arch. Antoni Ratka urodził się 8 października 

1937 roku w obecnej Rudzie Śląskiej, 
gdzie uczył się w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Wirku (dzisiaj Zespół Szkół Ogól-
nokształcących im. Gustawa Morcinka). 
Obecnie Antoni Ratka, po kilkudziesięciu 
latach pracy na rzecz miasta, jest na eme-
ryturze.

Antoniemu Ratce Ruda Śląska zawdzię-
cza przede wszystkim rozpowszechnianie 
wśród mieszkańców wiedzy na temat mia-
sta i jego dzielnic, a także dziejów rudzkie-
go szkolnictwa. Miał też istotny wpływ na 
działalność rudzkiego PTTK, którym za-
rządzał przez 10 lat. To m.in. dzięki niemu 

w 1981 roku oddział liczył ponad 5 tys. 
osób. Pan Antoni jest jednym z pomysło-
dawców utworzenia Muzeum Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej, które dzięki jego zaan-
gażowaniu rozwinęło znacznie swoją dzia-
łalność. Antoni Ratka był członkiem  Rady 
Muzeum oraz Rady Wydawniczej Mu-
zeum. Z tą ostatnią nadal współpracuje, 
publikując artykuły w „Rudzkim Roczni-
ku Muzealnym”.

Warto dodać, że Antoni Ratka w 1974  
roku był pomysłodawcą oraz współwy-
dawcą pierwszego przewodnika po Rudzie 
Śląskiej oraz jego głównym współauto-
rem.  UM

Zasłużony dla miasta

Antoni Ratka dołączył do grona „Zasłużonych dla Miasta Ruda Śląska”. Tytuł 
ten, przyznany podczas sesji Rady Miasta (25.09.) jest uhonorowaniem dotych-
czasowej działalności na rzecz Rudy Śląskiej i jej mieszkańców.

Antoni Ratka odebrał wyróżnienie podczas sesji Rady Miasta. Foto: UM
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– Wkrótce miną dwa lata od otwar-
cia Aquadromu. Tymczasem strefa 
sucha nadal nie jest gotowa…

– Kontrakt inwestycyjny, w oparciu 
o który realizowano budowę obiektu, 
zawierał realizację strefy suchej do sta-
nu surowego. Bez strefy suchej spółka 
nie osiąga wszystkich zaplanowanych 
przychodów.

W związku z tym, w celu zwiększe-
nia sfery przychodowej spółki, obecny 
zarząd podjął działania związane z wy-
kończeniem i wyposażeniem tej strefy. 
Istotnym jest fakt, że spółka nie posiada 
środków na sfinansowanie strefy fitness. 
Konieczne zatem jest pozyskanie środ-
ków z zewnątrz. Jednym z wariantów, 
który zarząd rozważa, jest emisja no-
wych udziałów i przystąpienie do spółki 
nowego udziałowca lub dokapitalizo-
wanie spółki przez jedynego wspólnika 
– miasto Ruda Śląska.

– Kiedy budowa strefy będzie kon-
tynuowana?

– Poza kwestią finansową, niemniej 
istotne jest wyłonienie, zgodnie z obo-
wiązującą procedurą, wykonawcy. Po-
mieszczenia przeznaczone na strefę su-
chą mają niezależne wejście, więc prace 
wykończeniowe można prowadzić de 
facto 24 godziny na dobę. Prace powinny 
rozpocząć się jeszcze w tym roku – za-
kładamy, że będą realizowane w pierw-
szym kwartale 2015 roku, a spółka roz-
pocznie generowanie przychodów naj-
później od drugiego kwartału 2015 roku. 

Szacujemy, że koszt związany z wy-
kończeniem strefy suchej wyniesie oko-
ło 3,5 mln zł, natomiast zakup/wyposa-
żenie w nowy sprzęt to koszt rzędu 1mln 
do 1,3 mln złotych.

Planujemy, że 1 kwietnia 2015 roku 
strefa fitness powinna być gotowa – na 
chwilę obecną nie widzę zagrożenia te-
go terminu.

– Z jakich atrakcji będziemy mogli 
skorzystać?

– Jeszcze w tym roku mają rozpocząć się prace w strefie suchej. 1 kwietnia 2015 roku strefa fitness powinna być gotowa – na chwilę obecną nie widzę zagrożenia 
tego terminu – deklaruje Jacek Morek, prezes Aquadromu, z którym rozmawiamy  o sytuacji rudzkiego aquaparku.

Strefa sucha na 1 kwietnia. To nie żart

– Zarząd stoi na stanowisku, że Aqu-
adrom powinien świadczyć usługi kom-
pleksowo. Zgodnie z pierwotnym zało-
żeniem, w strefie fitness będą znajdować 
się korty do squasha, siłownia oraz po-
mieszczenia do zajęć fitness. Zależy 
nam, aby Aquadrom był miejscem,  
w którym nie tylko miłośnicy pływania 
oraz wodnej rozrywki znajdą coś dla 
siebie. Chcielibyśmy stworzyć wachlarz 
usług dla całych rodzin, zarówno w stre-
fie basenowej jak i suchej. 

– Rok temu poprzednia prezes 
wprowadziła nowy cennik. Jak prze-
łożył się on na frekwencję i dochody 
Aquadromu?

– Spółka ma za sobą półtoraroczny 
(od grudnia 2012 r.) okres prowadzenia 
działalności operacyjnej, w trakcie któ-
rego nastąpiła zmiana logiki funkcjo-
nowania firmy. Począwszy od września 
2013 r. spółka stosuje agresywną pro-
mocję cenową w formie codziennych 
(z wyłączeniem weekendów) upustów. 
W dniach 26 sierpnia – 1 września 
2013 r. ówczesny zarząd spółki prze-
prowadził badanie poziomu satysfakcji 
klienta, które legło u podstaw stworze-
nia nowego cennika, obowiązującego 
w Aquadromie od 23 września 2013 r.

Cennik był nastawiony na zdecydo-
waną poprawę frekwencji. Było to ryzy-
kowne działanie, biorąc pod uwagę, że 
obiekt charakteryzuje sezonowość, a 23 
września 2013 r. Aquadrom funkcjono-
wał niecały rok – trudno więc było oce-
nić jego dochodowość w długofalowym 
okresie. Niemniej jednak, jeżeli chodzi 
o frekwencję, to faktycznie widzimy 
poprawę. W porównaniu okresów od 
stycznia do sierpnia 2013 r. i od stycznia 
do sierpnia 2014 r. liczba gości w skali 
miesiąca jest wyższa, jednak biorąc pod 
uwagę przychody – tak dynamicznej 
poprawy nie odnotowujemy. 

– Czy to oznacza, że cennik znowu 
się zmieni?

Oczekujemy, że stałe rozszerzanie 
oferty i docieranie do coraz szerszej 
rzeszy klientów sprawią finalnie, że 
sprzedaż usług Aquadromu powinna 
stać się rentowna.

Mam nadzieję, że ta ryzykowna de-
cyzja z września 2013 roku będzie 
nam się opłacała w dłuższej perspek-
tywie czasu. Natomiast, niewątpliwie 
obecny zarząd musi przewartościo-
wać pewne zagadnienia związane  
z cennikiem. Jeszcze raz musimy wró-
cić do oceny grup docelowych i spraw-
dzić, kto odwiedza obiekt, a kto nie 
i ponownie dostosować naszą ofertę. 

– Czyli szykują się kolejne ankie-
ty.

– Na pewno nie będzie w naszej an-
kiecie pytania o to, czy ceny są zbyt 
wysokie, bo one nie mogą już być 
niższe. Sami klienci zwracają uwagę, 
że jesteśmy tańsi od MOSiR-u, a trze-
ba mieć świadomość, że taka polityka 
cenowa powoduje pewną deprecjację 
marki. 

Pamiętać należy, że jesteśmy par-
kiem wodnym i promujemy się jako 

najnowocześniejszy aquapark na Ślą-
sku. Musimy wyraźnie wzmocnić ten 
sygnał, biorąc pod uwagę potencjalną 
konkurencję.

– Kogo więc chcecie przyciągnąć 
do obiektu?

– Biorąc pod uwagę strukturę na-
szych klientów, są to w większości 
rudzianie. Bardzo zależy nam na tym, 
by nasi klienci wracali, przychodząc 
do Aquadromu z całymi rodzinami. 
Dlatego wrócę do cennika, który we 
wrześniu 2013 r. został tak skonstru-
owany, że obecnie zdarza się, że ro-
dzinie bardziej opłaca się kupić bilet 
indywidualny niż rodzinny – to abso-
lutnie musi się zmienić. Zarząd za-
mierza ugruntować tendencję zwyż-
kową osiąganych przychodów i przy 
pełnej współpracy z naszym właści-
cielem zmodyfikować obecny cennik 
i stosowane promocje, tak by z tej 
podwyższonej frekwencji osiągać 
większy przychód. Zarząd nie może 
kierować się wyłącznie frekwencją, 
winien pamiętać o rachunku ekono-
micznym. 

– Goście skarżyli się na kolejne 
usterki w aquaparku. Poradziliście 
sobie z nimi?

– W przypadku Mokrego Bąbla, 
ograniczenie liczby osób korzystają-
cych z tej atrakcji nastąpiło w związ-
ku z troską producenta o sprzęt. Inny-
mi słowy, gdybyśmy nie zastosowali 
tego ograniczenia, stracilibyśmy gwa-
rancję, bowiem firma, która nam tę 
atrakcję dostarczała, próbowała udo-
wodnić, że to my powodujemy uszko-
dzenie Mokrego Bąbla – wpuszczając 
nadmierną liczbę klientów.

Ponadto (od dłuższego czasu) bo-
rykamy się z usterką pryszniców mę-
skich, w których jest nieodpowiednie 
ciśnienie. Podstawowe czynności, 
które mogliśmy wykonać, nie tracąc 
gwarancji na instalację, już wykonali-
śmy. Kupiliśmy specjalistyczne urzą-
dzenie, które pozwoli nam stwierdzić, 
jaka jest przyczyna problemu i czy 
firma rzetelnie wykonała swoje pra-
ce.

Generalnie staramy się niezwłocz-
nie usuwać wszelkie niedogodności. 
Nie zawsze mamy na to bezpośredni 
wpływ. Dokładamy jednak wszelkich 
starań, aby klienci korzystający z na-
szych usług z zadowoleniem wspo-
minali czas spędzony w Aquadromie.

Joanna Oreł

OGŁOSZENIE

Strefa sucha nadal jest w stanie surowym, choć Aquadrom działa od blisko dwóch lat. 
 Foto: ARC Aquadrom
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– Jestem mieszkanką 
osiedla Norwida w dzielni-
cy Ruda. Zauważyłam, że 
na działce przed domem 
jednorodzinnym z nume-
rem 25, która przez pewien 
czas była wystawiona na 
sprzedaż, rozpoczęły się 
prace porządkowe, wykar-
czowano teren, przygoto-
wując ją do zaadaptowa-
nia. Teraz roboty zostały 
zaniechane. Chciałabym 
się dowiedzieć, kto zakupił 
tę nieruchomość i jakie ma 
związane z nią plany? 

Odpowiedzi na to pyta-
nie udzielił nam rzecznik 
Urzędu Miasta Adam No-
wak: – Decyzją nr 289-14 
z dnia 21.05.2014 r. został 
zatwierdzony projekt bu-
dowlany i wydane pozwole-
nie na budowę budynku 
us ługowo-handlowego 
wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną, tj.: 
budową trzech masztów 
flagowych, billboardu re-
klamowego, budową ukła-
du komunikacji wewnętrz-
nej i parkingów, zjazdu pu-
blicznego wraz z odcinkiem 
chodnika, oświetlenia ze-
wnętrznego, zewnętrznej 
instalacji energetycznej, 
wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. 
W skład przedsięwzięcia 
wchodzi kilka działek, które 
zostały oznaczone następu-
jącymi numerami geodezyj-
nymi 1171/48, 1172/48, 
1173/48, 930/48. Inwesto-
rem projektu jest Centrum 
Wynajmu Nieruchomości 
Sp. z o.o. 2 S.K.A. z siedzi-
bą w Krotoszynie, przy uli-
cy Ostrowskiej 122.

*  Z redakcyjnej 
 skrzynki

Ulica Piastowska to droga 
prowadząca do Bytomia, którą 
mieszkańcy dzielnicy Ruda czę-
sto udają się do swojego miej-
sca pracy. Powstające podczas 

Zalewiska na Piastowskiej

opadów zalewisko oraz odrobi-
na nieuwagi może stwarzać du-
że niebezpieczeństwo na tej 
właśnie drodze. – „Co jeśli wia-
dukt będzie zalany i nie będzie 

Zdjęcie nadesłane przez Czytelnika.

– „Postanowiłem przesłać do redakcji zdjęcia ukazujące tworzące się zalewisko pod wiaduktem przy 
ulicy Piastowskiej. Sytuacja przy większych opadach deszczu powtarza się notorycznie, rzecz jasna jest 
to uciążliwe dla kierowców oraz mieszkańców. Dodatkowo wiele osób jeździ tędy do pracy” – pisze pan 
Krzysztof Wiech, który postanowił poruszyć ten temat.

możliwości przejazdu dla karet-
ki i ktoś nie otrzyma pomocy na 
czas? To pytanie, należy zadać 
władzom miasta” – dodaje pan 
Krzysztof.

Z pytaniem zwróciliśmy się 
do rudzkiego magistratu: – Sys-
tem odwodnienia jezdni ulicy 
Piastowskiej w miejscu powsta-
wania zalewiska jest drożny, 
przy czym w trakcie krótkotrwa-
łych i jednocześnie obfitych 
opadów deszczu sieć kanaliza-
cyjna podlega przeciążeniom 
hydraulicznym. To sprawia, że 
wody opadowe częściowo nie są 
odbierane przez ten system. 
Tworzą się zalewiska. Do czasu 
przebudowy sieci kanalizacyj-
nej w układ retencyjno-przele-
wowy w tym rejonie, takie uciąż-
liwości mogą się powtarzać – 

– Przy moim osiedlu trwają 
prace rozbiórkowe torów. Miej-
sce nie wygląda najlepiej i przy-
dałoby się je uprzątnąć – zgła-
sza nam pani Ola, mieszkanka 
Halemby. – Dodatkowo wszyscy 
sąsiedzi, z którymi rozmawiam, 
zastanawiają się co tu powsta-
nie – dodaje.

Jedna z mieszkanek Halemby 
zdradza nam jakie plotki krążą 
po okolicy: – Słyszałam, że 
w tym miejscu mają powstać 
parkingi. Dodatkowo płatne, na 
zasadzie wykupu swojego miej-
sca parkingowego – mówi 
mieszkanka ul. P. Gojawiczyń-

skiej. – Inną plotką jest informa-
cja, że właśnie wzdłuż rozbiera-
nych torów kolejowych ma po-
wstać trasa rowerowa. Chcieli-
byśmy wiedzieć, czy to wszystko 
prawda – podkreśla rudzianka.

Próbowaliśmy uzyskać po-
twierdzone informacje z Urzędu 
Miasta, jednak dowiedzieliśmy 
się tylko kto jest właścicielem 
wspomnianego terenu: – Teren 
ten nie należy do miasta, ale do 
firmy Bravet Sp. z.o.o. Z uwagi 
na to, nie posiadamy informacji 
o planach związanych z wiaduk-
tem prowadzącym nad ul. Kłod-
nicką i jego pobliskimi obszara-

Prowadzone prace remontowe w pobliżu miejsca zamieszkania zawsze wzbudzają ciekawość oraz są 
pretekstem do powstawania nowych plotek. Mieszkańcy Halemby, a konkretniej ul. Kłodnickiej, Kor-
nela Makuszyńskiego oraz Poli Gojawiczyńskiej, zainteresowali się rozbiórką torów kolejowych na po-
bliskim wiadukcie.

Co powstanie po rozbiórce torów?

Mieszkańcy tego osiedla muszą uzbroić się w cierpliwość. Foto: AM 

mi – tłumaczy Adam Nowak, 
rzecznik prasowy rudzkiego 
magistratu. 

Mieszkańcy śledzący losy by-
łej halembskiej elektrowni na 
pewno kojarzą tę firmę. Bravet 
Sp. z o.o. jest także nowym wła-
ścicielem terenów po nieczynnej 
już elektrowni. Postanowiliśmy 
skontaktować się z właścicielem 
Spółki, który nieco skonkrety-
zował plany: – Informujemy, że 
teren, na którym obecnie trwają 
prace, zostanie uporządkowany 
do końca bieżącego roku. Na 
tym etapie prowadzimy rozmo-
wy z najemcami i nie potrafimy 

jeszcze definitywnie odpowie-
dzieć, czy powstanie tam par-
king, garaże czy też budownic-
two wielorodzinne. Obecnie je-
steśmy na etapie negocjacji 

z przyszłymi inwestorami lub 
najemcami – odpowiada Henryk 
Gawrzoł, prezes zarządu firmy 
Bravet.

 Magdalena Szewczyk

odpowiada Adam Nowak, 
rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta i podkreśla: – Jednak mając 
na uwadze bezpieczeństwo, jak 
również możliwość ostrzeżenia 
kierujących o utrudnieniach na 

drodze, występujących tylko 
w trakcie obfitych opadów 
deszczu, wprowadzone zosta-
nie oznakowanie ostrzegaw-
cze.

Magdalena Szewczyk

Zdjęcie nadesłane przez Czytelnika.
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Olimpijski duch unosił się nad Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Halembie, 
gdzie  w środę (24.09.) odbył się XIV Regional-
ny Turniej w Halowej Piłce Nożnej Olimpiad 
Specjalnych dla osób z niepełnosprawnością in-
telektualną. Do sportowej rywalizacji stanęło 15 
drużyn, podzielonych na cztery grupy. Repre-
zentowały one kilkanaście miast naszego regio-
nu, począwszy od odległego Raciborza przez 
Rybnik, Żory, Tychy, Zabrze, aż do Miedar w po-
wiecie tarnogórskim. W turnieju uczestniczyło  
105 sportowców, zatem rozgrywki rozłożono na 
dwie hale: halembski MOSiR oraz bielszowicką 
„Zgodę”. – Do Bielszowic skierowaliśmy siedem 
ekip, pozostałe osiem rozegra mecze w Halem-
bie. Po wyłonieniu najlepszych drużyn, w hali 
MOSiR-u odbędzie się finałowe stracie – mówił 
Dariusz Wosz, dyrektor Oddziału Regionalnego 
Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie. Z grupy 
„A” najlepszy okazał się Animusz Racibórz, 
uzyskując 9 punktów, w grupie „B” najwyżej 
uplasował się Tygrys Goczyce, osiągając  

Rywalizacja w Halembie 

7 punktów. Wśród zespołów grupy „C” najlep-
sze noty zdobył Promyk Rybnik, wywalczając 
9 punktów, z kolei zwycięzcami w grupie „D” 
zostały Gumisie Zabrze wygrywając 6 punkta-
mi.

 Dominika Kubizna  

Wszystkich zawodników obowiązywała gra fair play.
 Foto: DK

15 kg – tyle waży figurka kota, która w piątek 
(26.09.) pojawiła się na schodach Urzędu Miasta 
w Nowym Bytomiu. To pierwsze efekty zbiórki 
kluczy, która trwa już ponad rok. Kolejne figurki 
będą pojawiały się w charakterystycznych punk-
tach miasta. 

Ruda Śląska, wzorem wrocławskich krasnali, 
chce wyznaczyć mapę miejsc ważnych kulturo-
wo i znaczących dla mieszkańców. Klucze, które 
są zbierane od lipca ubiegłego roku, wysłano do 
Krakowa, gdzie zostały przetopione na figurki 
kotów. Ogółem zebrano ponad 100 kg kluczy. 
Akcja trwa dalej.

Pierwsza figurka kota o naturalnych wymia-
rach w piątek pojawiła się przy Urzędzie Miasta. 

– Z dotychczas zebranych kluczy powstały trzy 
figurki. Kolejne pojawią się przy Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej na Wirku oraz przy Muzeum 
Miejskim w Rudzie – zapowiada Renata Młynar-
czuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecz-
nej i Promocji Miasta. – Chcemy, aby to były nie 

Wrocław ma swoje krasnale, a Ruda koty

tylko koty, ale także gołębie. To nawiązanie do 
widoków utożsamianych z familokami, a także 
tych z obrazów Piotra Pilawy – wygrzewających 
się kotów, czy fruwających gołębi.

Joanna Oreł

Pierwsza figurka kota pojawiła się na schodach Urzędu Miasta.
 Foto: JO

Ponad siedem litrów krwi udało się zebrać 
podczas akcji krwiodawstwa, która w sobotę 
(27.09.) odbyła się w Bykowinie. Zorganizowała 
ją Grupa Muszkieterów (sieć Intermarché) wraz 
z PCK. Dla zainteresowanych i rodzin z dziećmi 
przygotowano także dodatkowe atrakcje.

– Akcja jak najbardziej udała się. Zgłosiło się 
bardzo dużo osób, ale niestety część z nich z przy-
czyn zdrowotnych nie mogła oddać krwi. Nie-
mniej jednak – takie zainteresowanie cieszy – 
ocenia Stefan Czerny, wiceprezes Oddziału Re-
jonowego PCK.

Oprócz ambulansu na parkingu przy Intermar-
ché w Bykowinie, gdzie odbyła się impreza, dla 
najmłodszych rudzian przygotowano atrakcje 
w postaci m.in. dmuchanej zjeżdżalni, malowa-
nia twarzy, czy drążków do skakania. – Spacero-
waliśmy w pobliżu, a tu taka fajna zabawa. Dla-
tego zajrzałam z dziećmi – mówi Renata Zapra-
wa, która pojawiła się na festynie z siedmioletnią 
córką i niespełna dwuletnim synkiem. – Cieszy-

my się z tak dużego zainteresowania ze strony 
mieszkańców. Akcja przyniosła oczekiwaną fre-
kwencję i w przyszłym roku zamierzamy ją po-
wtórzyć – zapowiada Janusz Baluch, zarządzają-
cy sklepem Intermarché w Bykowinie.

Joanna Oreł

Pomoc od serca. Inni na nią czekają

Podczas akcji przy Intermarché przygotowano także atrakcje 
dla najmłodszych. Foto: JO
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Daniec w Rudzie
Chcielibyście zobaczyć najnow-

szy program kabareciarza Marci-
na Dańca? Taką szansę daje wam 
Miejskie Centrum Kultury. Już 
10 października zapraszamy na 
występ z elementami programu 
jubileuszowego artysty. Bilety 
można zakupić w cenie 40 i 50 zł. 
Rozpoczęcie wydarzenia – godzi-
na 19.00.

Spotkanie z fraszkopisarzem
 3 października o godzinie 16.30 

w Centrum Inicjatyw Społecz-
nych „Stary Orzegów” przy ul. 
Kardynała A. Hlonda 29 odbę-
dzie się spotkanie z Bronisławem 
Wątrobą. Pan Bronisław jest au-
torem śląskich fraszek. Zaprasza-
my!

Pożegnanie przy Piekaroku
Gdzie można pożegnać odcho-

dzące lato? 2 października Mu-
zeum Miejskie oraz Urząd Miasta 
wspólnie z Bankiem Zachodnim 
WBK organizują „Pożegnanie la-
ta przy Piekaroku”. Podczas im-
prezy podsumowany zostanie 
konkurs dla dzieci i młodzieży na 
najpiękniejszy „śląski paryzol”. 
Wydarzeniu towarzyszyć będą 
także gry i zabawy na dawnym 
śląskim placu oraz specjalny po-
kaz mody jesiennej w stylu retro. 
W czasie zabawy uczestnicy za-
smakują specjałów kuchni ślą-
skiej, a przede wszystkim pach-
nącego chleba „Rudzianin” z Pie-
karoka. Start – godzina 10.00, ul. 
Bujoczka, dzielnica Ruda.

XX-lecie w kabarecie
8 października o godzinie 18.00 

w bielszowickim Domu Kultury 
wystąpi Grzegorz Poloczek z ze-
społem Bartos Band w programie 
„XX-lecie w kabarecie”. Bilety 
w cenie 35 zł.

cO, gDzie, KieDy?
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Artyści z Rudy Śląskiej podbijają 
opolskie sceny. Teatr Castello, który 
powstał pół roku temu w Zamku 
w Mosznej, będzie teraz współpraco-
wał z Domem EXPO w Opolu. Dyrek-
torem teatru jest rudzianka Barbara 
Pakura-Brzoska. 

– Teatr muzyczny Castello to wspól-
ne dziecko moje i tenora Tomasza 
Białka. Z wieloletniej przyjaźni po-
wstał profesjonalny teatr muzyczny, 
który był spełnieniem naszych marzeń. 
Długo szukaliśmy miejsca na stworze-
nie nowej sceny ze stałą siedzibą. Za-
mek w Mosznej jest pięknym zabytkiem 
przyciągającym turystów z całego kra-
ju, pomyśleliśmy, że idealnie będzie 
obudzić w nim trochę kultury – tłuma-
czy Barbara Pakura-Brzoska. 

W murach XVII-wiecznego zamku 
na dobre już zagościła muzyka z naj-
wyższej półki. Działalność teatru 

Reżyserowanie marzeń
hucznie rozpoczęła „Księżniczka 
Czardasza”. Potem śpiewano utwory 
Anny German i największe przeboje 
lat 20. i 30. Dużą sympatią widzów 
cieszył się koncert „Operetka z humo-
rem”. W tym widowisku artyści pre-
zentowali największe przeboje operet-
kowe oraz pieśni ze światowego re-
pertuaru: „Usta milczą dusza śpiewa”, 
„Brunetki blondynki”, „Funiculi funi-
cula”, „La Spagnola”. W repertuarze 
nie zabrakło też czegoś dla najmłod-
szych. Bajka „Trzy magiczne słowa’’ 
ma już swoją wierną rzeszę fanów. To 
opowieść o trzech rezolutnych mi-
siach, która bawi, uczy i przekazuje 
najważniejsze wartości.

Teraz przyszedł czas, by zarazić 
muzyką całe Opole. Dom EXPO daje 
ku temu ogromne możliwości. To tu 
znajduje się sala widowiskowa na 
1500 miejsc. W Zamku w Mosznej 

jest ich tylko 140. Taka scena od lat 
marzyła się Tomaszowi Białkowi, któ-
ry kilkanaście lat przepracował w Te-
atrze Muzycznym w Gliwicach: – Ta-
ka przestrzeń daje ogromne możliwo-
ści. Teraz nie będzie już problemu 
gdzie umieścić kwintet fortepianowy. 
Już nie mogę się doczekać kolejnych 
premier w tym miejscu. Bardzo chciał-
bym wyreżyserować tu „Wesołą 
Wdówkę”, mam nadzieję, że widzowie 
będą mogli ją zobaczyć już wiosną.

Wielkie otwarcie opolskiej sceny 
już w najbliższą niedzielę, 5 paździer-
nika. Tradycyjnie nowych widzów Te-
atr Castello przywita „Księżniczką 
Czardasza”. 

Dla Czytelników mamy jedno po-
dwójne zaproszenie na 4 październi-
ka na godz. 18.00 na ,,Operetkę 
z humorem” w Zamku w Mosznej. 
Wystarczy wysłać SMS-a o treści 
wiad.castello + imię i nazwisko pod 
numer 71100. Na SMS-y czekamy 

 Robert Bresson mawiał: „Fotogra-
fując staraj się pokazać to, czego bez 
ciebie nikt by nie zobaczył”. Ta myśl 
przyświecała również twórcom nowe-
go albumu o sanktuarium św. Józefa 
w Rudzie Śląskiej – Łukaszowi Dyk-
cie, Szymonowi Michnie oraz Klaudii 
Walczak. Praca nad publikacją zajęła 
prawie cztery lata, a pierwsze spotka-
nie z nią odbyło się w środę (24.09.)
w Muzeum Miejskim im. Maksymi-
liana Chroboka w Rudzie Śląskiej. 
Zjawiło się na nim wielu dostojnych 
gości, w tym hrabia Nikolaus Graf von 
Ballestrem, potomek mecenasów bu-
dowli. 

– Kościół św. Józefa ma dla naszej 
rodziny szczególne znaczenie. Fakt, że 
w krypcie tej świątyni spoczywają 
członkowie dwóch pokoleń naszego 
rodu, stanowi to miejsce nie tylko cen-
trum korzeni naszej rodziny, ale rów-
nież pewnego rodzaju geograficzne 
centrum, z którego się wywodzimy – 
powiedział hrabia. 

Śladami parafialnej historii 
Nawiązując do włosko-niemieckich 

korzeni fundatorów rodu Ballestre-
mów, sanktuarium nosi w swojej ar-
chitekturze znamiona bazyliki San 
Lorenzo di Campo Verano w Rzymie, 
a także nadreńskich świątyń romań-
skich. Obecnie kustoszem kościoła 
św. Józefa jest proboszcz-dziekan, ks. 
Adam Brzyszkowski, od którego wy-
szła inicjatywa stworzenia albumu: – 
Pewnego dnia poszedłem do archi-
wum, zastając tam stosy dokumentów 
spowitych kurzem. Zastanawiałem się 
jak uchronić je od zniszczenia i pomy-
ślałem o przygotowaniu pamiątkowe-
go albumu. Ucieszyłem się, gdy moja 
propozycja spotkała się z przychylno-
ścią, zarówno publicystów, jak i Urzę-
du Miasta.

Redaktorami książki zostali: Tade-
usz Bartoszek, Paweł Koptoń, Marian 
Hajduk, Krzysztof Gołąb oraz Klau-
dia Piksa. – W czasie przeglądania 
archiwalnych dokumentów, natknęli-
śmy się na przedwojenną informację 

zobowiązującą rudzkiego proboszcza 
do wybudowania kościoła w Rudzie 
Południowej, w miejscu dzisiejszej 
Starej Piecowni i sklepu „Kaufland”. 
II wojna światowa spowodowała za-

od 1.10. od godz. 10.00 do 3.10.14 r. 
do godz. 10.00 (koszt SMS-a to 1 zł + 
VAT, tj. 1,23 zł). AS

Barbara Pakura-Brzoska współzałożycielka teatru 
muzycznego Castello. Foto. arch

niechanie tych planów. Była to tylko 
jedna z wielu napotkanych przez nas 
ciekawostek – skomentował Krzysz-
tof Gołąb. 

               Dominika Kubizna 

Promocja albumu była dla rudzian okazją do poznania potomka Ballestremów.  Foto: DK
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Niniejsze zagadnienie powraca  
w wielu aspektach, m.in. przy te-
matach związanych z badaniem 
trzeźwości kierowników, pracow-
ników czy kierowców firm prze-
wozowych. Często zachodzi wąt-
pliwość, czy kierownik danej pla-
cówki lub po prostu szef w firmie 
może odsunąć od pracy pracowni-
ka swojej firmy w przypadku po-
wzięcia wątpliwości o jego stanie 
trzeźwości. Wiele osób wychodzi 
z założenia, iż taka czynność nie 
może nastąpić bez uprzedniego 
badania trzeźwości alkomatem. 
Otóż jest to błędne przekonanie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi, za-
chowanie trzeźwości w miejscu 

pracy należy do obowiązków pra-
cownika. Przepisy późniejsze tejże 
ustawy wręcz nakładają na praco-
dawcę obowiązek odsunięcia pra-
cownika od wykonywania obo-
wiązków w przypadku tylko podej-
rzenia, że jest on nietrzeźwy. Wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 11 
lutego 2000 r., (II UKN 401/99) 
jednoznacznie wskazuje, że pole-
cenie zaprzestania wykonywania 
pracy nie wymaga formy szczegól-
nej oraz nie wymaga sprawdzenia 
w danym momencie stanu trzeź-
wości pracownika.

Przesłankami odsunięcia od 
pracy określonego pracownika, 
mogą być np. zaburzenia ruchu 
lub organu mowy oraz oczywiście 
odczuwalny zapach alkoholu. Na 

Badanie trzeźwości w miejscu pracy
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Krzysztof�
Bochnia� INFORMACJE�DLA�PACJENTA

Szpakmed�Rudzkie�Centrum�Medyczne,�ul.�Szpaków�33�(Bykowina)
(przyjmujący pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie)

PORADNIA�MEDyCyNy�RODZINNEJ�
Aby uniknąć kolejek staramy się rejestrować na godziny. 
Zapraszamy do składania deklaracji.  

 
PRZyChODNIE�SPECJALISTyCZNE�
• Poradnia Okulistyczna • Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Alergologiczna • Poradnia Logopedyczna
• Poradnia Leczenia Bólu • Poradnia Chorób 
• Fizjoterapia  Metabolicznych (trenigi 
• Poradnia Neurologiczna dla dzieci  diety, leczenie otyłości)
• Poradnia Okulistyczna dla dzieci • Poradnia Leczenia
• NOWOŚĆ!�Poradnia Alergologiczna  Osteoporozy – pracownia
 dla dzieci  densometryczna (badania 
• NOWOŚĆ!�Poradnia Endokrynologiczna   w kierunku osteoporozy)
• Poradnia Kardiologiczna • Poradnia Otolaryngologiczna
 – pracownia testów wysiłkowych (wykonujemy 
 diagnostykę w kierunku choroby wieńcowej)

• Poradnia Dermatologiczna • Poradnia Chirurgiczna
• Poradnia Proktologiczna • Poradnia Chorób Naczyń
• USG Doppler

• Poradnia Medycyny Pracy • Audiometria
• Spirometria • Termometria skóry
• Palestezjometria • EKG

 
PRZyChODNIA�REhABILITACyJNA�UL.�PODLAS�34�(GODULA)
• Kinezyterapia • Magnetoterapia
• Fizykoterapia • Masaże
• Laseroterapia tel.�32�248-27-14

tel.�32-242-09-54

tel.�32-242-33-51

tel.�32-242-34-70

tel.�32�243-27-25

OD�CZERWCA�RUSZyŁA� 

NOWA PORADNIA 

hEMATOLOGICZNA!

przedstawienie m.in. wskazanych 
przesłanek, może zostać zlecone 
przeprowadzenie badanie alko-
matem. W tym miejscu należy za-
znaczyć, iż zgodnie z art. 17 ust. 3 
Ustawy powinno być ono wyko-
nane przez uprawniony organ po-
wołany do ochrony porządku pu-
blicznego, zatem pracodawca nie 
może zmierzyć trzeźwości pra-
cownika alkomatem lub innym 
urządzeniem służącym do tego 
celu. Ważną informacją jest rów-
nież fakt, iż funkcjonariusz policji 
nie może zmusić pracownika do 
poddania się badaniu alkomatem 
bez jego zgody, jeżeli nie zacho-
dzi podejrzenie popełnienia przez 
niego przestępstwa lub wykrocze-
nia.
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Czy należy się nadpłata emerytury 
przyznanej przez sąd z datą wsteczną?

Zgodnie z wyrokiem sądu, ZUS 
przyznał Panu prawo do emerytury 
od dnia 1.06.2013 r. Ponieważ jed-
nak pozostawał Pan nadal w stosun-
ku pracy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wypłata emerytury zo-
stała zawieszona. Jednym z warun-
ków podjęcia wypłaty jest bowiem 
rozwiązanie stosunku pracy. Aby 
odwiesić emeryturę, należy dostar-

czyć do ZUS świadectwo pracy po-
twierdzające fakt rozwiązania sto-
sunku pracy. ZUS podejmie wypłatę 
zawieszonej emerytury od miesiąca, 
w którym ustał stosunek pracy, a w 
przypadku gdy rozwiązanie stosun-
ku pracy nastąpiło ostatniego dnia 
miesiąca kalendarzowego – od na-
stępnego miesiąca. Świadectwo pra-
cy najlepiej dostarczyć do Zakładu 

w tym samym miesiącu, w którym 
nastąpiło rozwiązanie umowy. 

Za czas, w którym pozostawał Pan 
w stosunku pracy emerytura nie 
przysługuje. 

Z chwilą dostarczenia świadectwa 
pracy wysokość emerytury zostanie 
ustalona ponownie, z zastosowaniem 
aktualnej kwoty bazowej i z uwzględ-
nieniem przepracowanych miesięcy.

W kwietniu 2013 r. złożyłem do ZUS wniosek o przyznanie emerytury górniczej bez względu na wiek, po przepra-
cowaniu 25 lat pod ziemią. Dostałem odpowiedź odmowną, oddałem więc sprawę do Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych. Sąd prawomocnym wyrokiem z dnia 14.05.2014 r. przyznał mi emeryturę od dnia 1.06.2013 r. Przez 
cały ten okres pracuję nadal w tym samym zakładzie. ZUS przesłał mi decyzję, w której wykonując wyrok sądu 
przyznaje mi emeryturę od dnia 1.06.2013 r. Warunkiem odwieszenia emerytury jest zwolnienie się z pracy, co 
obecnie czynię. Mam dwa pytania: 1. Czy wysokość emerytury podanej w decyzji zostanie mi ponownie przeliczona 
po nowej kwocie bazowej? – doszło mi bowiem kilkanaście miesięcy, 2. Czy należy mi się nadpłata emerytur od 
dnia 1.06.2013 lub inna forma rekompensaty?  Krzysztof z Halemby

W zdecydowanej większości 
przypadków klienci klubów fitness 
stawiają sobie za cel treningu mo-
delowanie sylwetki oraz utratę 
zbędnych kilogramów. Osiągnięcie 
zamierzonego celu gwarantuje im 
jednak nie tylko intensywny tre-
ning, ale przede wszystkim prawi-
dłowo ułożona dieta. Zarówno die-
tetyk jak i trener powinni być oso-

bami wykwalifikowanymi. Często 
zdarza się, że trenerzy klubów fit-
ness starają się pomóc swoim pod-
opiecznym, jednak bez odpowied-
niej wiedzy potwierdzonej dyplo-
mem ukończenia studiów w zakre-
sie żywienia nie są w stanie zrobić 
tego w profesjonalny sposób. Ża-
den prawdziwy dietetyk nie ułoży 
diety bez przeprowadzenia szcze-

gółowego wywiadu żywieniowo-
zdrowotnego i poznania parame-
trów ciała pacjenta. Dietetyk powi-
nien również zapytać o stosowaną 
aktywność fizyczną, jej rodzaj, in-
tensywność, czas trwania jednora-
zowo i tygodniową częstotliwość. 
Suplementacja powinna być jedy-
nie uzupełnieniem diety a nie jej 
podstawą.

Od miesiąca uczęszczam na zajęcia fitness. Głównym powodem rozpoczęcia aktywności była chęć zrzucenia 
wagi. Od trenera w klubie otrzymałam dietę. Obawiam się jednak, że może ona nie być dobrze zbilansowana, po-
nieważ trener nie przeprowadził ze mną żadnego wywiadu, a pomiary ciała zrobił na mało profesjonalnym urzą-
dzeniu. Dodatkowo już na samym początku zalecił szereg suplementów. Kto powinien układać dietę w treningu 
sportowym? Dietetyk czy trener?  Alicja 30 l., Nowy Bytom
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Sytuacja w zakładach KW S.A. 
od kilku miesięcy jest gorąca. Spół-
ka nadal oficjalnie nie przedstawiła 
szczegółów planu naprawczego. Nie 
wiadomo więc, czy i które kopalnie 
będą zamykane, łączone lub sprze-
dawane. Zamiast tego zarząd Kom-
panii podjął decyzję o zaprzestaniu 
wypłat deputatów węglowych 
dla emerytów, rencistów i innych 
uprawnionych osób. Prezes KW 
S.A. broni się, że od tego zależało 
być albo nie być dla spółki.

– To była trudna, ale i niezbędna 
decyzja. Alternatywą była utrata ka-
pitałów własnych i złożenie wniosku 
o upadłość. Zarząd temu zapobiegł. 
Uzyskaliśmy stabilizację finansową 
firmy i utrzymaliśmy miejsca pracy 
dla 47 tysięcy ludzi – wyjaśnia Mi-
rosław Taras, prezes Kompanii Wę-
glowej i dodaje, że teraz spółka sku-
pi się na poprawie finansów.

Sprawa dotyczy ogółem ok. 160 
tys. byłych pracowników kopalni 

Koniec deputatów węglowych dla górniczych emerytów i rencistów – to decyzja Kompanii Węglowej S.A. wobec 
byłych pracowników m.in. trzech rudzkich kopalń. Ogółem dotyczy ona 160 tys. osób. Związkowcy są zbulwersowa-
ni posunięciem zarządu KW S.A. Zapowiadają, że dziś w Warszawie będą walczyli o swoje prawa u Ewy Kopacz.

Koniec deputatów. Górnicy jadą do premier
Kompanii Węglowej, a roczny koszt 
świadczeń to ok. 260 mln zł. Uchwa-
ła o likwidacji uprawnień oznacza 
zerwanie porozumienia zawartego 
z organizacjami związków zawodo-
wych w 2004 roku. 

– Oczywiście nie zgadzamy się 
z kolejną decyzją Kompanii Węglo-
wej, opierając się na artykule 241 
Kodeksu pracy, który dotyczy zakła-
dowych układów zbiorowych, a tak-
że opinii Państwowej Inspekcji Pra-
cy – komentuje Grzegorz Umywal-
nik, przewodniczący Związku Za-
wodowego Górników przy 
KWK Pokój. – Kompania chce od-
bierać premie, „czternastki” i wy-
sprzedaje swoje bogactwo. Nato-
miast nie robi nic, by poprawić 
sprzedaż węgla. Tylko na zwałach 
kopalni Pokój zalega teraz ok. 600 
tys. ton.  

Emeryci i renciści z bezpłatnego 
węgla będą mogli korzystać jeszcze 
przez dwa miesiące. Kompania Wę-

glowa zarezerwowała na ten cel  
2 mld 891 mln zł. Związkowców 
nie satysfakcjonuje jednak ta dekla-
racja. Podobnie zresztą jak milcze-
nie Kompanii Węglowej, co do dal-
szych losów kopalni.

– Dzisiaj planujemy pojawić się 
w Warszawie. Podczas exposé Ewy 
Kopacz zamierzamy dowiedzieć się, 
jaka będzie przyszłość kopalń i ja-
kie są plany, co do górnictwa w Pol-
sce – zapowiada Grzegorz Umy-
walnik.

Być może jednak byli górnicy nie 
zostaną na lodzie, jeżeli chodzi 
o deputaty. Bowiem Kompania Wę-
glowa wraz z pozostałymi spółkami 
wydobywczymi wystąpiła do rządu 
z wnioskiem o przejęcie przez Skarb 
Państwa finansowania świadczenia.

– To jest obowiązek państwa, któ-
re te prawa przyznało i gwarantuje. 
Tak jak w przypadku kolejarzy ich 
uprawnienia do deputatu węglowe-
go realizowane są przez państwo, 

tak powinno być też z górnikami – 
uważa Mirosław Taras.

Kompania planuje jednak od  
1 stycznia 2015 roku wypłacać re-
kompensaty finansowe dla wdów 
i dzieci po tragicznie zmarłych pra-
cownikach kopalni. Ich wysokość 
ma być równoważna utraconemu 
świadczeniu. Joanna Oreł

N O W A  O F E R T A 

K R E D Y T O W A
bez badania zdolności kredytowej• 
bez ograniczeń wiekowych• 

SPECJALNA OFERTA 
DLA EMERYTÓW 
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tel. 514 567 530
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POLECAMY...

Marcin Michnikowski
Wiesław Michnikowski

Tani drań
Wiesław Michnikowski należy do czołowych postaci 

polskiego kabaretu i estrady. Całe pokolenia zachwycały 
się jego piosenkami z Kabaretu Starszych Panów. „Ad-
dio, pomidory”, „Mija mi” i „Wesołe jest życie staruszka” 
czy wreszcie niezapomniany skecz „Sęk” w wykonaniu 
z Edwardem Dziewońskim. Młodzi bezbłędnie rozpoznają 
jego głos jako Papę Smerfa. Unikający wywiadów i przez 
ostatnie lata wycofany z życia zawodowego i towarzyskie-
go, teraz w szczerej rozmowie ze swoim synem, Marci-
nem. Od przedwojennej Warszawy, przez wspomnienia 
z aktorskiej garderoby, aż po ostatnie lata. A jeśli do tego 
dodać ujmujący uśmiech i diabelnie złośliwy dowcip? 
Proszę Państwa, przed Wami Wiesław Michnikowski!

Marcin Michnikowski (ur. 1958) ukończył Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Warszawie, 
a następnie Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki 
Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra w specjalności 
Inżynieria Biomedyczna (1986). Od czasu ukończenia 
studiów pracuje nieprzerwanie w Instytucie Biocyberne-
tyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN 
w Warszawie, gdzie w 2000 roku uzyskał tytuł doktora. 
Zajmuje się zagadnieniami związanymi ze wspomaga-
niem oddychania, budową aparatury medycznej, sztucz-
ną inteligencją.

Artur Górski

Masa o pieniądzach 
polskiej mafii 
Jarosław Sokołowski „Masa” w rozmowie 
z Arturem Górskim

Niecenzurowana opowieść o bogactwie wielkich ma-
fiozów. Jak rodziła się i wyglądała fortuna polskiej mafii? 

Tony kokainy od kolumbijskich karteli płynące do Pol-
ski statkami handlowymi. Arcydzieła światowej sztuki 
w gangsterskich rezydencjach. Szalone moskiewskie ban-
kiety z bossami rosyjskiej mafii pośród pięknych kobiet 
i luksusowych limuzyn. Wystawne przyjęcia, które nigdy 
się nie kończyły. I przekupny świat polityki, który od sa-
mego początku towarzyszył polskiej mafii. 

Na czym zarabiano najwięcej? Jakich interesów dobi-
jano na europejskim rynku? Jakimi pieniędzmi obracała 
polska mafia? 

Grupa pruszkowska zbiła taki majątek, że przeciętne-
mu zjadaczowi chleba po prostu trudno to sobie wyobra-
zić. Rzeka pieniędzy płynęła do kieszeni szefów Pruszko-
wa każdego dnia. To była codzienność Masy, bohatera tej 
książki, oraz jego kompanów. Dziś tego świata już nie ma, 
ale wciąż budzi on wielkie namiętności: jedni go przekli-
nają, inni żałują, że nie mieli do niego wstępu. Są też tacy, 
którzy powątpiewają, że kiedykolwiek istniał. Istniał, za-
pewniamy, że istniał… 

 Artur Górski 

Związkowcy m.in. z kopalni Pokój zapowie-
dzieli, że dzisiaj pojawią się w Warszawie.

Foto: arch.

REKLAMA
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Dzięki pożyczkom zmodernizowane mają zo-
stać 3 placówki: Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 6 przy ul. Kałusa w Wirku, fi lia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy ul. Grzegorzka w By-
kowinie oraz  Szkoła Muzyczna przy ul. Niedur-
nego w Nowym Bytomiu. Inwestycje pozwolą 
ograniczyć koszty utrzymania tych budynków. 

– Najlepszym sposobem na zmniejszenie ra-
chunków za ogrzewanie jest termomodernizacja 
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – 
Ocieplenie ścian, wymiana okien, drzwi i insta-
lacji grzewczych gwarantuje oszczędność ener-
gii, a to z kolei przekłada się na obniżenie ra-
chunków. W Rudzie Śląskiej w ostatnich trzech 

latach poddaliśmy termomodernizacji dziewięć 
miejskich obiektów, kolejne trzy są w trakcie re-
alizacji robót – dodaje.

Realizacja inwestycji termomodernizacyjnych 
to odpowiedź władz miasta na wysokie i stale 
rosnące ceny energii w Polsce. Znaczna część 
miejskich budynków została wybudowana w la-
tach, kiedy ceny energii były niskie, a stosowane 
rozwiązania budowlane nie uwzględniały izola-
cji cieplnej budynków. Odpowiednią temperatu-
rę pomieszczeń zapewniały wtedy rozbudowane 
systemy grzewcze, które dziś generują ogromne 
straty cieplne, a co za tym idzie – fi nansowe. 

– Doskonałym narzędziem fi nansowania ter-
momodernizacji są niskooprocentowane pożycz-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej – zaznacza prezydent 
Dziedzic. – Przy okazji ich zaciągania możemy 
się także starać o bezzwrotne dotacje. Do tego 
dochodzi możliwość częściowego umorzenia po-
życzanej kwoty, a przy spłacie można skorzystać 
z 12-miesięcznej karencji – wyjaśnia. 

O tym, ile pieniędzy Ruda Śląska otrzyma, 
zdecyduje Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Na wysokość 
pożyczek wpłyną też wyniki przetargów na wy-
konanie inwestycji, ponieważ znaczenie mają 
ostateczne koszty ich realizacji.

Przypomnijmy, że w tym roku na termomo-
dernizację placówek oświatowych miasto zare-

Będą kolejne termomodernizacje

Ruda Śląska konsekwentnie obniża koszty utrzymania miejskich budynków! Władze miasta planują pozyskać prawie 3,9 mln zł na termomodernizację kolejnych 
dwóch szkół i biblioteki. Rudzcy radni jednomyślnie podjęli uchwałę w tej sprawie. Teraz władze miasta będą mogły wnioskować o niskooprocentowane pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ostatnim czasie 7,5 mln zł pożyczek oraz 2 mln zł dotacji pozwoliło na modernizację w Ru-
dzie Śląskiej 12 budynków użyteczności publicznej.

zerwowało w swoim budżecie około 7 mln zł. 
Inwestycje tego typu są już wykonywane w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących nr 4, Szkole 
Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 
4. W lipcu br. zakończyła się natomiast termo-
modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 8. 

W zeszłym roku termomodernizacje pochło-
nęły z budżetu miasta ponad 6 mln zł. Za te pie-
niądze zakończono termomodernizację budyn-
ków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 2, Gimnazjum nr 
8 oraz Domu Pomocy Społecznej „Senior”. Roz-
poczęto też termomodernizację Miejskiego 
Przedszkola nr 47. Z kolei w roku 2012 dzięki 
środkom z WFOŚiGW wykonano termomoder-
nizację 3 obiektów (Szkoła Podstawowa nr 15, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz bu-
dynek przy ul. Hallera 61, gdzie swoją siedzibę 
ma Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 
rudzka Straż Miejska). 

Oprócz inwestycji realizowanych z udziałem 
środków WFOŚiGW, władze Rudy Śląskiej za-
mierzają w ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego dokonać termomodernizacji kolejnych 
siedmiu placówek oświatowych oraz oddać 
w zarządzanie energią pięć kolejnych. W tym 
celu rudzki magistrat ogłosił tzw. dialog konku-
rencyjny. Oferty wykonawców powinny zostać 
złożone w tym miesiącu.

KP

Termomodernizacja przedszkola przy ul. Sobieskiego zakończyła się w lipcu tego roku. Obecnie inwestycje tego typu są realizowane 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 , Szkole Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 4.

– Program ma na celu popularyzację tematy-
ki związanej z rudzkim dziedzictwem kulturo-
wym, zakłada m.in. oznakowanie obiektów, pu-
blikację broszury informacyjnej oraz stworzenie 
szlaku po obiektach militarnych – tłumaczy dr 
Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabyt-
ków. – To działania, które mają pokazywać 
mieszkańcom, jak różnorodne i ciekawe mamy 
obiekty oraz jak należy o nie dbać, aby zacho-
wać je dla przyszłych pokoleń – dodaje.

W ramach programu w przeciągu najbliż-
szych czterech lat opracowany zostanie kom-
pleksowy plan remontów zabytków należących 
do miasta. Regularnie kontrolowany będzie 
także stan techniczny rudzkich zabytków. Po-
nadto stworzony zostanie jednolity system 
oznakowania zabytków w mieście, infrastruk-
tura informacji przestrzennej oraz program ilu-
minacji najcenniejszych i najciekawszych za-
bytków gminy. Przewidziany został także kon-
kurs na najbardziej udane remonty zabytków.

Jeszcze w tym roku przy kilkudziesięciu za-
bytkach znajdą się tablice informacyjne. Część 
z nich zostanie przytwierdzona na kościołach – 
po dwie na każdym z nich – jedna z informacja-

mi ogólnymi, druga zaś z rozbudowaną historią 
kościoła. Reszta tablic znajdzie się na najważ-
niejszych obiektach poprzemysłowych, kamie-
nicach, budynkach użyteczności publicznej 
oraz małych obiektach, np. przy piekaroku. – 
Oznakowanie obiektów jest jednym z zadań 
planu, ale jednocześnie zostało ujęte w strategii 
rozwoju miasta – mówi Marta Lip-Kornatka 
z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. – 
Na kolejne lata zaplanowaliśmy oznakowanie 
reszty zabytków oraz montaż tablic informacyj-
nych w centrach dzielnic. Zostaną na nich za-
znaczone najciekawsze obiekty w okolicy. My-
ślimy także o tablicach z sylwetkami najważ-
niejszych dla miasta postaci – dodaje.

Sporządzenie gminnego programu ochrony 
i opieki nad zabytkami to obowiązek ustawowy 
każdej gminy. Program ten musi być spójny z do-
kumentami ogólnokrajowymi oraz wojewódz-
kimi  z zakresu ochrony zabytków, zaś na po-
ziomie lokalnym odpowiada założeniom miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, lokalnego pro-
gramu rewitalizacji oraz strategii rozwoju mia-

sta. – Powstanie programu uwarunkowane było 
istnieniem gminnej ewidencji zabytków. Doku-
ment ten zaś w mieście funkcjonuje od roku 
2012 – informuje konserwator zabytków.

Gminna Ewidencja Zabytków, z którą zapo-
znać się można na stronie www.mkzruda.pl, 
obejmuje przeszło 2000 obiektów, z których 
każdy posiada swoją kartę adresową, w której 
oprócz fotografi i znajdują się takie informacje, 

jak: czas powstania, adres oraz formy ochrony 
konserwatorskiej, obejmujące dany obiekt. – 
Ewidencja to spis zabytków, zaś program to do-
kument, który wyznacza kierunki działania wo-
bec tych obiektów oraz kierunki polityki zwią-
zanej z popularyzacją oraz zachowaniem dzie-
dzictwa kulturowego naszego miasta – tłumaczy 
konserwator zabytków.

DR

Poprawa stanu zabytków, popularyzacja wiedzy o nich oraz wzmocnienie ich roli w budowaniu lo-
kalnej tożsamości – z myślą o tych założeniach powstał Gminny Program Ochrony Zabytków i Opieki 
nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2018. Dokument ten już niebawem wejdzie w życie 
dzięki uchwale podjętej na ostatniej sesji Rady Miasta.

W trosce o zabytki

Jeszcze w tym roku przy kilkudziesięciu zabytkach znajdą się tablice informacyjne.
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Harmonogram spotkań z mieszkańcami 
6.10. poniedziałek, godz. 18.00

Bielszowice, Dom Kultury, ul. Kokota 170
8.10. środa, godz. 18.00 

Kochłowice, SP 18, ul. Łukasiewicza 7
9.10. czwartek, godz. 18.00

Godula i Orzegów, SP 40, ul. Joanny 13   
13.10. poniedziałek, godz. 18.00 
Ruda, MP 8, ul. Sobieskiego 49
16.10. czwartek, godz. 18.00 

Halemba, Gimnazjum nr 8, ul. ks. Lexa 14
20.10. poniedziałek, godz. 18.00 

Halemba, Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 12
22.10. środa, godz. 18.00 

 Nowy Bytom i Chebzie, Gimnazjum nr 11, ul. Ratowników 15
27.10. poniedziałek, godz. 18.00

Wirek i Czarny Las, SP 8, ul. Główna 1
29.10. środa, godz. 18.00

Bykowina, R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa  
3.11. poniedziałek, godz. 18.00

Ruda, MDK, ul. Janasa 28  

Spotkanie podsumowujące rok funkcjonowania projektu odbyło się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

W projekcie biorą udział przedstawiciele trzech miast: Rudy Śląskiej, Chorzowa i Świętochłowic.

Główna idea projektu, który od września ubie-
głego roku realizują wspólnie samorządy Rudy 
Śląskiej, Chorzowa i Świętochłowic, to stworze-
nie koncepcji zagospodarowania obszaru trzech 
miast. – Nasze miasta mają wiele podobnych 
problemów, dlatego niezwykle ważne jest, że mo-
żemy wspólnie wymieniać się doświadczeniami 
i w ten sposób wypracowywać rozwiązania, które 
pozwolą na rozwój całego obszaru naszych miast, 
jak i każdego z osobna – ocenia prezydent Graży-
na Dziedzic. – Co ważne, wypracowane przez 
nas dokumenty pozwolą sięgnąć po środki unijne 
na realizację części naszych zamierzeń – dodaje.

To właśnie kontekst nowej perspektywy finan-
sowej i stojących za tym realnych środków jest 
tak niezwykle ważny. – Na najbliższych siedem 
lat dla całego regionu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go zarezerwowano 3,4 mld euro – wylicza Anna 
Jedynak z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego. Prawie 400 mln zł z tej puli może 
trafić też do Rudy Śląskiej. Na liście regional-
nych projektów kluczowych znalazła się dalsza 
budowa trasy N-S, ponadto władze miasta zgło-

Utworzenie centrum przesiadkowego w Chebziu, rewitalizacja podwórek oraz zagospodarowanie kilku innych przestrzeni publicznych - to inwestycje, które w ciągu kilku lat mogą powstać w Rudzie Śląskiej. 
W mieście podsumowano rok realizacji wartego ponad 2,9 mln zł wspólnego projektu trzech miast: Rudy Śląskiej, Chorzowa i Świętochłowic, który pozwoli przygotować dokumenty umożliwiające ubieganie 
się o środki z budżetu unijnego na lata 2014 – 2020 właśnie na te inwestycje.

Trzy miasta, jeden cel

siły 44 projekty w ramach tzw. Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych.

Droga do realizacji niektórych z tych ostatnich 
inwestycji prowadzi właśnie przez projekt, który 
wspólnie realizują Ruda Śląska, Chorzów i Świę-
tochłowice. – Chodzi tu o możliwość przygoto-
wania dokumentacji projektowych, jak również 
programów, które umożliwią sięgnięcie po te 
środki – wyjaśnia Aleksandra Kruszewska, na-
czelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Jak się okazuje, przez ostatni rok, dzięki 
współpracy trzech miast, udało się już sporo zro-
bić. M.in. opracowano strategie rozwoju po-
szczególnych miast, jak również strategię dla 
całego obszaru trzech miast. Dokumenty te z ko-

lei stały się podstawą do rozpoczęcia prac nad 
przygotowaniem pozostałych programów opera-
cyjnych, m.in.: strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych, a także lokalnych programów 
rewitalizacji dla poszczególnych miast i zinte-
growanego programu rewitalizacji dla wszyst-
kich trzech miast. Ponadto trwają prace nad pro-
gramami polityki mieszkaniowej, rewitalizacji 
podwórek, optymalizacji użytkowania budyn-
ków, przekształcenia kluczowych przestrzeni pu-
blicznych.

Istotnym elementem prac było wykonanie ana-
liz i ekspertyz, które posłużyły do opracowania 
koncepcji zagospodarowania terenów zdegrado-
wanych. Finałem zaś będzie wykonanie doku-
mentacji projektowo-technicznej wraz z koszto-
rysową oraz studium wykonalności, pozwalają-
cych na zagospodarowanie wybranych terenów 
zdegradowanych. – W naszym przypadku przygo-
towujemy dokumentacje dla utworzenia centrum 
przesiadkowego w rejonie dworca w Chebziu, 
nadania nowych funkcji Szybu Mikołaj oraz dla 
kolejnego etapu rewitalizacji osiedla Kaufhaus 
– wymienia Grażyna Dziedzic. Ponadto w ra-

mach realizacji wspólnego projektu z Chorzo-
wem i Świętochłowicami przygotowywana jest 
koncepcja zagospodarowania hałdy przy kopalni 
Pokój oraz terenu w rejonie Szybu Andrzej.

Kolejnym ważnym dokumentem, nad którym 
trwają obecnie prace, jest program rewitalizacji 
podwórek. – Chcemy nie tylko przygotować kon-
cepcję renowacji tych miejsc, ale również póź-
niej, dzięki środkom unijnym, faktycznie ten pro-
gram realizować – podkreśla Grażyna Dziedzic. 
–  Dla wielu mieszkańców to najbliższe otoczenie 
w pobliżu swojego miejsca zamieszkania jest 
przestrzenią dla wspólnych spotkań. Musimy też 
pamiętać, że w niektórych środowiskach im trud-
niejsze jest bycie w mieszkaniu, tym częściej ko-

rzysta się z podwórka – ocenia Maciej Huculak 
z Instytutu Rozwoju Miast.

O tym, że warto stawiać na projekty związane 
z rewitalizacją przestrzeni publicznej, przekona-
ny jest dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach. – Nigdy do tej pory nie 
było takiej mody na rewitalizację i odnowę ener-
getyczną miast, dlatego niezwykle ważne jest, by 
szansę tę wykorzystać. Tym bardziej, że rewitali-
zacja miast i dzielnic to jeden z obszarów proble-
mowych określonych w umowie partnerstwa 
z Komisją Europejską. Dlatego jeżeli nie ruszymy 
z mądrą rewitalizacją, to odsetek osób nie korzy-
stających z własnej łazienki w naszych miastach 
nadal będzie taki, jaki jest – podkreśla.

Co istotne, w czasie realizacji projektu trzech 
miast w proces tworzenia dokumentów zaanga-
żowani są mieszkańcy. – Mają oni realny wpływ 
na ostateczny ich kształt. Konsultacje społeczne 
prowadzone są w formie spotkań z udziałem 
mieszkańców, ekspertów oraz osób zaintereso-

wanych – wyjaśnia Aleksandra Kruszewska.  
W Rudzie Śląskiej do tej pory odbyło się kilka 
paneli konsultacyjnych. Warto też w tym miejscu 
podkreślić udział ponad 4,6 tys. mieszkańców 
Rudy Śląskiej w konsultacjach społecznych 
w czasie prac nad strategią rozwoju miasta.

Projekt „Zintegrowane podejście do proble-
mów obszarów funkcjonalnych na przykładzie 
Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, któ-
rego liderem jest Chorzów, zakończy się w mar-
cu 2015 roku. Koszt projektu to 2 915 000 zł, 
partnerzy pozyskali dofinansowanie z unijnego 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2007-2013 w kwocie 2 623 500 zł, co stanowi 
90% kosztów kwalifikowalnych projektu. Szcze-
gółowe informacje na temat projektu można zna-
leźć na stronie www.miasto3.com.

Obszar Chorzowa, Rudy Śląskiej i Święto-
chłowic to łącznie 124 km² (ponad 10% po-
wierzchni aglomeracji górnośląskiej), na których 
mieszka ok. 300 tysięcy ludzi. TK



Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa poSiada: 

1. do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe 

Adres lokalu
Stawka 

eksploat. 
zł/m2netto

Pow. Usytuowanie i instalacje 
w lokalu 

Ruda Śl. 5  
ul. Pawła Poloczka 12b 13,97- 27,23 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Sztolniowa 13 13,97 184,90 w pawilonie.wolnostojącym bez c.o.
Ruda Śl. 5  

ul. ks Augusta Potyki 18a 15,84 22,31 parter w bud. mieszkalnym bez c.o. 

Ruda Śl. 5  
ul. Wojciecha Korfantego 19 15,84 31,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5  
ul. Brygadzistów 5a 15,84 29,60 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5  
ul. Józefa Grzegorzka 10b 15,84 14,00 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5  
ul. Brygadzistów 1 12,67 120,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o. 

Ruda Śl. 5 ul. Szybowa 6a 15,84 14,40 parter w bud. mieszkalnym z c.o.
Ruda Śl. 5  

ul. Zgrzebnioka 18a 12,67 8,00 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 4  
ul. Antoniego Zielinskiego 8 15,84 79,38 w pawilonie.wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 4  
ul. Walentego Fojkisa 3a/1 12,67 49,97 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 10  
ul. Ludomira Różyckiego 30 9,46 50,65 I piętro w paw. wolnostoj. z c.o. 

Ruda Śl. 10  
ul. Ludomira Różyckiego 30 9,46 422,67 I piętro w paw. wolnostoj. z c.o. 

Ruda Śl. 10 ul. Ignacego 
Paderewskiego 7 15,05 20,70 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 9  
ul. Pokoju 14

9,83 
6,09

293,00
65,00

poniżej parteru w pawilonie. wolnostoj. 
bez c.o.

poniżej parteru w pawilonie. wolnostoj. 
bez c.o.

Ruda Śl. 7  
ul. Oświęcimska 83 6,48 241,35

I piętro w paw. wolnostoj. z c.o. 
(stawka obniżona na 2 lata w związku 
z przeprowadzeniem remontu, po tym 
okresie stawka zg. z obowiązującym 

cennikiem)
Ruda Śl.  

ul.Cypriana Norwida 26 11,82 266,50 I piętro w paw. wolnostoj. z c.o. 
(możliwość podziału lokalu)

Ruda Śl. Cypriana  
ul. Norwida 26 11,82 48,80 I piętro w paw. wolnostoj. bez c.o.

2. do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9: Boks 
handlowy nr 17 o pow. 12,50 m2 , Boks handlowy nr 8 o pow. 7,70 m2,  Boks handlowy nr 4 o pow. 9,90 m2,  
stawka eksploatacyjna 49,50 zł/m2 + VAT i media przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3. 

Boks handlowy nr 5 II etap o pow. 7,56 m2, Boks handlowy nr 6 II etap o pow. 7,60 m2, Boks handlowy nr 9 
o pow. 15,81 m2, Boks handlowy nr 17 II etap o pow. 11,40 m2, Boks handlowy nr 18 o pow. 3,60 m2  stawka 
eksploat. na okres 6 miesięcy 28,90 zł/m2+ VAT po tym terminie 41,29 zł/m2 + VAT i media

3. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów

Adres Pow. m2 Cena 
zbycia zł

Wysokość 
wadium zł Działka nr KW

Ruda Śl. 10  
ul. Alojzego Jankowskiego 960,00 119.400,00  

+ VAT 12.000,00 3328/207 , 
3329/207 GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10
ul. Michała Ogińskiego 2 781,00 102.800,00  

+ VAT 10.200,00 3374/163, 
3239/166 GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10
ul.Grzegorza Fitelberga 3.793,00 232.000,00 

+ VAT 23.000,00 4358/177 GL1S/00007190/5

Ruda Śl. 10  
ul. Jankowskiego – 

Szeligowskiego 
1.183,00 106.000,00  

+ VAT 10.600,00 3400/177
3272/207

GL1S/00005480/1
GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 5
ul. Szpaków 718,00 36.700,00  

+ VAT 3.600,00 678/505 22565

Ruda Śl
ul. Cypriana Norwida 19 4.711,00 334.300,00  

+ VAT 34.000,00

1991/62 
1993/65 
2488/59 

1382/1140

GL1S/00004684/4

Przed przejęciem lokalu, boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcz-
nych należności czynszowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu 32 248-24-11 wew. 
311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój 118) w Rudzie Śl. przy ul.Magazynowej 12. 
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Rudzka Spółdzielnia
MieSzkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
Tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie 
pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie  
odrębnej własności do niżej wymienionych mieszkań 

I Przetarg 
kwota wywoławcza mieszkania:

w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Maksymiliana Chroboka 12/5, 1p + k I - piętro o pow. 31,00 m2  60.000,- zł 
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 14/14, 1 p. + k., II piętro   o pow. 29,80 m2  72.349,- zł
ul. Podlas 4/59, 2 p. + k., IX piętro   o pow. 37,50 m2  79.680,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 22/14, 2 p. + k., III piętro o pow. 48,22 m2  116.216,- zł 
ul. Kanarków 5/3, 3 p. + k., parter   o pow. 63,50 m2  148.978,- zł 
II Przetarg 
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Główna 26/15, 1 p. + k., III piętro   o pow. 28,70 m2  68.900,- zł 
ul. Maksymiliana Chroboka 18/8, 1 p. + k., II piętro o pow. 31,00 m2  50.200,- zł 
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Czereśniowa 9/60, 2 p. + k., IX piętro  o pow. 37,00 m2  81.732,- zł
ul. Podlas 6/37, 2 p. + k., VI piętro,    o pow. 37,90 m2  89.837,- zł
ul. Konstantego Latki 6d/1, 3 p. + k., parter  o pow. 63,04 m2  133.000,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/10, 2 p. + k., II piętro   o pow. 39,00 m2  81.008,- zł 
ul. Wolności 20/9, 2 p. + k., I piętro   o pow. 39,00 m2  100.780,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Franciszka Wilka 6a/30, 2 p. + k., X piętro  o pow. 32,93 m2  66.100,- zł 
ul. Emila Szramka 3/9, 1 p. + k., II piętro  o pow. 30,90 m2  70.100,- zł 
ul. Szybowa 6a/12, 3 p. + k., IV piętro   o pow. 60,01 m2  135.200,- zł 

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdzielczego 

własnościowego prawa w zasobach RSM.
Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 – pisemnej oferty w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. .........
........................” do dnia 21.10.2014 r. do godz. 13.30. 

Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w
Registraturze Spółdzielni RSM.
Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VAT tytułem opłaty prze-

targowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również członków oczekujących) 
przelewem do dnia 21.10.2014r do godz. 13.30 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. 
Nr konta bankowego: 67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2014 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za 
okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjścio-
wej.

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nad-
wyżkę ponad kwotę wywoławczą. 

Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy 
Spółdzielni.

Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z 
ewentualną wymianą okien (do 5 lat). Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 
30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.

W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta banko-
wego nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipo-
teczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawiera-
jące niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla 
banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.

Pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferentami 
mają członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wy-
woławczą. Członek oczekujący może objąć tylko jedno mieszkanie,

bez względu na ilość złożonych ofert.
Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent,
który posiada najniższy nr umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie). 
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 13.10.2014 r. w godz. od 14.00 do 16.00. 
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1 miesiąca od 

dnia wniesienia wylicytowanej kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdziel-
nię. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 
wew. 209, 290.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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Materiał przygotowany przez Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rudzie Śląskiej w ramach współpracy 
zaproponowała Komendzie Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej 
realizację wspólnego projektu profilaktycznego 
– akcji lokalnej skierowanej do użytkowników ruchu drogowego. 

Niemal codziennie są zatrzy-
mywani pijani kierowcy. Pomimo 
licznych kampanii społecznych 
podejmujących tę problematykę, 
ciągle wiele osób decyduje się na 
jazdę pod wpływem alkoholu lub 
na tak zwanym kacu. 

W ramach szeroko pojętej pro-
fi laktyki pragniemy rozszerzyć 
działania realizując własny lokal-
ny projekt profi laktyczny bezpo-
średnio skierowany do kierow-
ców, a mający na celu podniesie-
nie bezpieczeństwa na drogach. 
Nasza lokalna inicjatywa ma tra-
fi ać do osób najbardziej zaintere-
sowanych, podnosić ich świado-
mość społeczną, uwrażliwiać na 
ciągle istniejący problem oraz 
być wyrazem sprzeciwu wobec 
osób nietrzeźwych za kierowni-
cą. 

Alkoholowych w Rudzie Śląskiej w ramach współpracy 
zaproponowała Komendzie Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej 

– akcji lokalnej skierowanej do użytkowników ruchu drogowego. 
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zaproponowała Komendzie Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej 

– akcji lokalnej skierowanej do użytkowników ruchu drogowego. 

Z inicjatywy Komisji funkcjo-
nariusze Policji podczas kontroli 
drogowych sprawdzających trzeź-
wość kierowców będą propono-
wać prowadzącym pojazdy na-
klejkę: PROWADZĄC ZAWSZE 
JESTEM TRZEŹWY, a osobom, 
u których stwierdzona została za-
wartość alkoholu, ulotkę z wyka-
zem instytucji zajmujących się 
problemem alkoholowym w na-
szym mieście i okolicy. Wręczana 
ulotka zawiera adresy instytucji 
oraz krótką informację o zakresie 
proponowanych form pomocy. 

W ramach wykonywanych 
czynności zawodowych często 
spotykamy się z niewiedzą osób 
borykających się z problemem al-
koholowym odnośnie możliwości 
skorzystania ze wsparcia i pomo-
cy, jakie oferuje nasze miasto. 

Podjęte działania pozwolą na 
zminimalizowanie tego proble-
mu. Ponadto, w ramach działań 
interwencyjnych, zarówno funk-
cjonariusze Policji jak i Straży 
Miejskiej będą proponować po-
wyższą ulotkę najbardziej zainte-
resowanym. 

Wyrażamy nadzieję, że podjęte 
działania spotkają się z pozytyw-
nym odbiorem lokalnej społecz-
ności, podniesieniem ogólnej 
świadomości społecznej oraz spo-
wodują ograniczenie spożywania 
napojów alkoholowych. 

Powyższe działania z zakresu 
przeciwdziałania nietrzeźwości 
na drogach zaplanowane zostały 
na okres od października do koń-
ca grudnia br. Mamy także na-
dzieję kontynuować je w nadcho-
dzącym 2015 r. 

Mariusz Kurek, 
naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Rudzie Śląskiej:

– Trzeźwość jest ciągle problemem 
w naszym kraju. Ilość zdarzeń drogo-
wych z udziałem nietrzeźwych delikatnie 
spadła, ale i tak cały czas zbyt wielu za-
trzymujemy nietrzeźwych kierowców. 
W trakcie akcji „trzeźwy poranek” stale 
zatrzymywane są osoby siadające za kie-

rownicę na tzw. głębokim kacu. Większość zatrzymań to stany po użyciu 
alkoholu, kiedy w organizmie są jeszcze jakieś resztki alkoholu. Zali-
czamy to do wykroczeń. Powyżej 0,5 promila mamy do czynienia ze 
stanem nietrzeźwości, co stanowi przestępstwo. 

Akcję „Prowadząc zawsze jestem trzeźwy” we współpracy z Komi-
sją przeprowadzamy po raz pierwszy, jednak jako Policja, odkąd dys-
ponujemy urządzeniami do wstępnego wykrywania alkoholu w orga-
nizmie, stale kontrolujemy trzeźwość kierowców. Alkomaty ogromnie 
ułatwiają nam pracę, gdyż jesteśmy w stanie sprawdzić kilkuset kieru-
jących w ciągu godziny. Wskazują one tylko alkohol w organizmie, 
później jest prowadzona weryfi kacja na urządzeniach bardziej dokład-
nych, takich, z których wyniki mogą stanowić dowód trwały. Co pół 
roku alkomaty są sprawdzane, czy wykazują prawidłowy poziom alko-
holu we krwi.

W tym roku zatrzymaliśmy więcej nietrzeźwych kierowców niż w ze-
szłym. Mam jednak nadzieję, że świadomość kierujących jest coraz 
większa, dzięki czemu mniej z nich będzie siadać za kółkiem po spoży-
ciu. Niektórzy mieszkańcy znają punkty, gdzie policjanci kontrolują 
trzeźwość, zdarza się czasem tak, że ten sam kierowca w czasie akcji 
jest sprawdzany kilka dni, co pozwala uzmysłowić mu wagę sprawy. 

Akcja „Prowadząc zawsze jestem trzeźwy” będzie polegała na 
wzmożonych kontrolach trzeźwości kierowców prowadzonych przez 
Policję jak i Straż Miejską. Działania podjęte przez nas będą ukierun-
kowane na eliminację nietrzeźwości wśród kierowców. Będziemy je 
prowadzili przez całą dobę. Rano zwykle zatrzymujemy tzw. wczoraj-
szych imprezowiczów, natomiast w godzinach wieczorowo-nocnych 
wyniki zatrzymanych przekraczają 0,5 promila. Akcja potrwa od 
pierwszego października do grudnia 2014 roku. Wraz z końcem roku 
podsumujemy efekty naszych prac.



użyciu sprzętu laboratoryjnego. Tere-
nowe zajęcia polegały na czynnej ob-
serwacji przyrody oraz zachodzących 
w niej zmian. W wolnym czasie, aby 
nie próżnować, zbierali żołędzie, które 
trafi ły później do tutejszego zoo. 

Laboratorium Bioróżnorodności sta-
nowi część projektu „Akademia Bioróż-
norodności” prowadzonego przez Fun-
dację Park Śląski, przy wsparciu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Laboratorium powstało nieopodal 
restauracji Marysin Dwór, w pomiesz-
czeniach dawnego radiowęzła.

Od samego początku wszyscy pod-
kreślają, że to wyjątkowe miejsce i uni-
katowe w skali aglomeracji śląskiej. 
Sama pomysłodawczyni i prezes Fun-
dacji Park Śląski Anna Poraj podkreśla, 
że projekt cieszy się tak dużym zainte-
resowaniem, że brakuje wolnych termi-
nów  na zajęcia. Do końca roku wszyst-
ko zostało już zarezerwowane. 

Dzieci będą miały okazję nie tylko 
„pracować” w laboratorium, ale rów-
nież zetknąć się z prawdziwymi na-
ukowcami, bowiem w laboratorium za-
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Własnoręcznie wykonywane preparaty, obserwacja przy użyciu mikroskopów, nasłuchiwanie odgłosów ptaków, to tylko 
nieliczne z propozycji jakie ma dla najmłodszych otwarte 20 września Laboratorium Bioróżnorodności w Parku Śląskim 
w Chorzowie…

Laboratorium Bioróżnorodności
Dzieje się na Śląsku, dzieje… pod 

kątem ekologicznym coraz więcej. 
Fundacja Park Śląski działająca przy 
chorzowskim parku, nie przestaje nas 
zaskakiwać swoimi nowymi pomysła-
mi. W sobotę, 20 września, ruszył nowy 
projekt, który proponuje najmłodszym 
czynne uczestnictwo w obserwacji 
przyrody.

Laboratorium Bioróżnorodności to 
prawdziwa perełka na Śląsku. Jest od-
powiedzią na potrzeby szkolnictwa 
w dziedzinie przyrody. Sama teoria nie 
wystarcza, czasy kiedy mogliśmy ob-
serwować przyrodę w przyszkolnych 
ogródkach, wykonywać preparaty i pro-
wadzić doświadczenia już minęły. 
Rzadko która szkoła może sobie po-
zwolić na tego typu zajęcia z prostego 
powodu – nadmiernych kosztów.

Podczas otwarcia laboratorium z za-
jęć skorzystało 650 dzieci, mimo iż po-
goda i do tego dzień wolny od szkoły 
nie zachęcały zbytnio do zajęć. Młodzi 
naukowcy wzięli udział w zajęciach 
stacjonarnych, gdzie własnoręcznie 
przygotowywali preparaty i prowadzili 
obserwacje pod mikroskopem oraz przy 

W Parku Śląskim prowadzona jest racjonalna gospodarka nasadzeń różnych gatun-
ków roślin – drzew i krzewów w celu utrzymania różnych gatunków zwierząt w okre-
sie zimowym. Ptaki, drobne ssaki, to stali mieszkańcy Parku od wielu lat. Okres zimy 
jest dla nich wielką próbą – brak pokarmu dla wielu gatunków zwierząt może okazać 
się zabójczy. Pracownicy Parku Śląskiego w tym trudnym okresie starali się pomagać 
zwierzętom dostarczając im jedzenie do paśników. Problem pojawiał się w okresach, 
kiedy zima była naprawdę ostra i przeciągała się w czasie, a zapasy kurczyły się w za-
straszającym tempie. Od kilku lat na terenie parku odbywają się wcześniejsze nasa-
dzenia konkretnych gatunków roślin, które w okresie zimowym stanowią dla nich 
pokarm. Celowe nasadzenia zaprocentowały tym, że w pewnym momencie zaniecha-
no „sztucznego” dokarmiania zwierzyny, zakładając, że szeroki dobór gatunków krze-
wów i drzew jest wystarczający, by zapewnić przeżycie trudnych zim zwierzętom 
i zachować w bezpiecznych granicach wielkość zasiedlających park populacji.

Gatunki krzewów i drzew które stanowią bazę zimowego 
menu w zwierzęcym jadłospisie:

Krzewy ozdobne: róża pomarszczona, róża dzika, berberys, kalina, irga, pigwo-
wiec, pigwa pospolita, rokitnik, oliwnik baldaszkowy, bez czarny, ligustr, parczelina, 
ognik szkarłatny, mahonia pospolita, nieszpułka, golteria rozesłana, cis pospolity, ja-
łowiec pospolity.

Drzewa ozdobne, wydające miękkie owoce: jabłoń, głóg, jarząb (jarzębina), gru-
sza pospolita (ulęgałka), śliwa ałycza, śliwa tarnina, świdośliwa.

Drzewa ozdobne, wydające twarde owoce: leszczyna pospolita, leszczyna turec-
ka, orzech włoski, orzesznik pięciolistkowy, buk pospolity, dąb czerwony, dąb szypuł-
kowy, dąb bezszypułkowy.

Pnącza ozdobne: winobluszcz trójklapowy, winobluszcz pięciolistkowy, czyli tzw. 
dzikie wino, dławisz okrągłolistny, cytryniec chiński.
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 Treści zawarte 
w publikacji nie stanowią 

ofi cjalnego stanowiska 
organów Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach 

jęcia prowadzone są przez pracowni-
ków naukowych z zakresu botaniki 
i zoologii. 

Jest budynek, sprzęt i specjaliści, 
więc można powiedzieć, że jest wszyst-
ko, co do ekologicznej przygody jest 
potrzebne. 

– W laboratorium stworzono dwa po-
mieszczenia edukacyjne. W pierwszym 
odbywają się zajęcia z mikroskopami, 
a w drugim będą prowadzone zajęcia 
z wykorzystaniem komputerowych pro-
gramów ekologicznych. Dzięki dotacji 
z Wojewódzkiego Fuduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, Fundacja Park Śląski wydała 
sporo własnych materiałów edukacyj-
nych: gier, puzzli, kart, a nawet łańcuch 
pokarmowy do układania. Te pomoce 
mają utrwalić wiedzę, którą uczestnicy 
zajęć zdobywają w praktyce. W przy-
szłym roku Fundacja chce wydać album 
fotografi czny z treścią edukacyjną 
o bioróżnorodności w Parku Śląskim, 
doposażyć bazę dydaktyczną oraz po-
szerzyć ofertę o warsztaty dla rodziców 
i dzieci – wylicza prezes fundacji.

 Agnieszka Kominek

źródło: WFOŚiGW w Katowicach
ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ

Szkło powiększające1. 
Przygotowywany 2. 
w laboratorium przed 
badaniem
Służy do mieszania roztworów 3. 
w laboratorium
Stanowi ok. 75% powierzchni 4. 
Ziemi
Można pod nim oglądać bardzo 5. 
małe rzeczy, niewidoczne 
gołym okiem
Dokonujemy jej w wyniku 6. 
prowadzonych obserwacji
Mają skrzydła7. 
Zajmuje się obserwacją ptaków8. 
Można przez nią oglądać 9. 
rzeczy znajdujące się w oddali
Ruda przyjaciółka lasu10. 
Mieszkają w puszczy, żywią 11. 
się żołędziami
Trujący grzyb12. 
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Tonsmeier Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej prowadzi na zlecenie Miasta 

CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM 
SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU 

RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM

Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca się wszyst-

kich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze zagrożenia, takie jak: wyciek oleju  

i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozla-

nego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 248-10-81 w godzi-

nach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod numerem tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym nu-

merem 986, a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61, Centrum Zarządzania 

Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603-880-887 dla osób słabosłyszących, 

z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.

Miejskie Przedsiębiorstwo GosPodarki 
Mieszkaniowej sPółka z o.o. w rudzie Śląskiej 
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład Mieszkaniowego zasobu Miasta ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoławcza Wadium Termin 
oględzin lok.

1. Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 226/2a

19,50 m2

(1 izba)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 2,76 zł/m2 700 zł 13-10-2014 r.
godz. 10.00

2. Ruda Śląska-Wirek
ul. Nowary 33/3

31,00 m2

(1p+k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej  3,41 zł/m2 700 zł 13-10-2014 r.
godz. 10.30

3. Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 247a/1

34,95 m2

(1 p.+k.)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 3,41 zł/m2 700 zł 13-10-2014 r.
godz. 11.00

4. Ruda Śląska-Wirek
ul. Kokota 3/19

40,00 m2
(1 p.+k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 
piecowe, wc na klatce schodowej  3,41 zł/m2 700 zł 13-10-2014 r.

godz. 11.50

5. Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 20/8

41,00 m2

(2 p.+k.)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej  3,41 zł/m2 700 zł 13-10-2014 r.
godz. 12.20

6. Ruda Śląska-Ruda
ul. Stanisława 2/9

39,43 m2

(1 p.+k. + 
w.c.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 
piecowe, 3,80 zł/m2 700 zł 13-10-2014 r.

godz. 13.30

7. Ruda Śląska-Ruda
ul. Sobieskiego 9/6

41,70 m2

(1 p.+k.)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc suche 2,95 zł/m2 700 zł 13-10-2014 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o., pokój nr 17 dokumentów warunkujących przystąpienie do prze-
targu, nie później niż do dnia 17 października 2014 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne 
przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 20 października 2014 r. (data wpływu wadium na 
konto MPGM Sp. z o.o.).

Oferenci przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie będą żądać przedłożenia przez Wynajmującego świadectwa 
charakterystyki energetycznej danego lokalu mieszkalnego.

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 17 lub 
pod nr tel. 32 242-01-33, 242-01-75 wew. 743.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.pl.

obwieszCzenie
Prezydenta Miasta ruda Śląska
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszy-
mi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2013 
r. poz. 267 z późniejszymi  zmianami),  

zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 11.08.2014 r. Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Paw-

ła II 6, Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu, reprezentowanego przez 
pełnomocnika Pana Bronisława Walugę zam. w Rudzie Śląskiej przy 
ulicy Teatralnej 2/4, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w 
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej pn: „Rozbudowa ul. Gwardii Ludowej wraz  z przebudową ul. 
Dobrej Nadziei  w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o ozna-
czeniu geodezyjnym: 3615/68, 3620/68, 2862, 957/65, 2859, 956/65, 
1888/46, 291, 3613/68”.

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane 

strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wnio-
sku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji 
drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i 
zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzi-
bie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, 
w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.   
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Panu Henrykowi Kutek
pracownikowi Administracji nr 7 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składają 

Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pani Wioletcie Buryan
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MAtKi
składają

Dyrekcja i Pracownicy  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej



USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 
240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe re-
monty łazienek, mieszkań, domów. 
Tel. 507-055-024.

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-
408.

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

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

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

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

 Tapety, malowanie, gładź, pane-
le, itp. Tel. 505-946-693.

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

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

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-
79.

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

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

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd 
gratis. Tel. 605-109-517.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje 
profesjonalne, kompleksowe kafelko-
wanie łazienek, instalacje c.o., remon-
ty. Tel. 785-983-057, 784-699-569.

 Kompleksowe remonty 
mieszkań, profesjonalnie i solid-
nie. Tel. 602-445-909, repostor@
poczta.fm.

 Cyklinowanie – solidnie. tel. 603-
929-107.

 Remonty mieszkań. Remonty ła-
zienek, kafelkowanie. tel 668-032-
470.

 Pomiary geodezyjne. Tel. 570-
438-770.
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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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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg

OGŁOSZENIA DROBNE
 KREDYTY KONSOLIDA-
CYJNE, GOTÓWKOWE, 
CHWILÓWKI, NOWOŚĆ, tel. 
888-484-868.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOF-
MAN”. Usługi pogrzebowe i krema-
cyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowa-
ry 27, tel. 32 240-03-88, 32 
242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 
502-052-885. ANEL.

 Działki Ruda Śl., Mikołów, 
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 
m2, 89 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Kochłowice, nowy dom, 138 m2, 
570 tys., www.ANEL.pl, tel. 501-
239-405.

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

 Godula, dwupokojowe, 50 m2, 
120 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 43 m2, 99 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

 NOWE domy szeregowe od 105 
m2, od 255 tys. w Kochłowicach 
i Kłodnicy. www.nieruchomosciga-
briel.pl, tel. 607-706-692, 691-523-
055.

 Orzegów –SUPER OKAZJA – 
sprzedam, 38 m2, 35 tys., c.o., łazien-
ka. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 
 Wirek – mieszkanie w kamienicy 
dwupoziomowe, 82 m2, cena 99 tys. 
GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Wirek – sprzedam działkę gruntu 
668 m2, 130 tys. GABRIEL tel. 607-
706-692.
   
 Wynajmę lokal użytkowy, Wirek, 
1 Maja, 64 m2, parter z witryną. Wła-
ściciel, tel. 793-017-323.

  
 Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej pilne, tel. 794-041-006.

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.
PL

 M-2, Pordzika, 36 m2, 69 tys., tel.  
793-017-323.

  
 M-3 Szpaków, 50 m2, komfort. 
LOKATOR, tel. 793-017-323.

  
 M-3 Radoszowska, 56 m2, 63 tys. 
Tel. 793-017-323.

  
 M-3 Solidarności, 44 m2, 98 tys. 
Okazja! Tel. 793-017-323.

 M-4 Brygadzistów, 55 m2, 119 
tys. Okazja! Tel. 793-017-323.

 Agencja Nieruchomości Lo-
kator z Wirku ulica 1 Maja szuka 
współnajemcę lokalu użytkowego 
(parter, z witryną), powierzchnia 
30 m2 lub 45 m2, komfort, atrak-
cyjne warunki, tel. 793-017-323.

 
 www.nieruchomoscigabriel.pl po-
szukujemy mieszkań, domów, parcel. 
Tel. 607-706-692.

 Godula M-3, 37 m2, 75 tys. Vestra-
Locum.pl, tel. 600-445-053.
 
 Wirek M-4, 47 m2, 105 tys. Vestra-
Locum.pl, tel. 600-445-053.

 Bykowina M-3, 49 m2, 115 tys. Ve-
straLocum.pl, tel. 600-445-053.

 Wirek M-5, 70 m2, VestraLocum.pl. 
Tel. 600-445-053.

 Do wynajęcia 1-pokojowe miesz-
kanie w Goduli. Tel. 601-875-010. 

 Do wynajęcia kawalerka Ruda 1. 
Tel. 798-122-215.

 Sprzedam kawalerkę 37 m2, Ko-
chłowice, po remoncie. Tel. 506-066-
860.

 Wynajmę na działalność gospodar-
czą – centrum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 
m2/84 m2. Tel. 608-206-636.

 Sprzedam M-3 w centrum Nowego 
Bytomia ul. Chorzowska nowe bu-
downictwo, parter, 46 m2, c.o. na wę-
giel. Tel. 693-385-621.

 Sprzedam działkę – Bielszowice, 
Piernikarczyka, 718 m2, 72 tys. Nieru-
chomości Wieczorek, tel. 513-105-
482.

 Do wynajęcia sklep z małą halą 
produkcyjną. Tel. 505-147-476.

 
 Sprzedam mieszkanie 48 m2, parter, 
Halemba, tel. 663-473-320.

 Wynajmę mieszkania I, II , III pię-
tro, Wirek. Możliwość przekształcenia 
na lokale użytkowe, biura, gabinety 
lekarskie, itd. Tel. 692-765-153, 728-
380-705.

 Zamienię dwupokojowe lub kupię 
kawalerkę w Zabrzu, Porębie, Rudzie 
Południowej. Tel. 32 340-11-18.

 Zamienię 46 m2 po remoncie na 
większe lub kupię do remontu (Wirek 
najlepiej Westerplatte do 2 piętra). 
POŚREDNIKOM DZIĘKUJĘ. Tel. 
795-484-242.

 Mieszkanie 48 m2 w Wirku po 
remoncie osobne wejście ze współ-
własnością terenu możliwa działal-
ność gospodarcza. Tel. 601-426-929.

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

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

 Kupię skorodowane auta, powy-
padkowe, do wyrejestrowania. Tel. 
507-572-625.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

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

OKAZJA bliźniak 75 m2 145 000 zł
Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Segment środkowy  116/127 m2 750 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Świętochłowice 3174 m2 165 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Bykowina 32 m2  85 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Bykowina 36 m2  79 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Ruda  33 m2  89 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  64 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek (bez prowizji!!!) 35 m2  75 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  38 m2  95 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.-Wirek 43 m2  148 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula 45 m2  112 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bielszowice 48 m2  119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 50 m2  140 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  119 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  139 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         135 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-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 46 m2              1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 42 m2              1000 zł/m-c
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2 55 tys.
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  275 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 60 m2  183 tys. zł
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5900 zł/m-c 
Ruda Śl. - Wirek 80 m2 2200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom 37 m2  600 zł/mc
Ruda Śl. - Wirek, sprzedaż  2010 m2 600 tys. zł
                                wynajem 2010 m2 10 tys. zł/mc
Zabrze Makoszowy 1022 m2  120 tys. zł
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 AUTO-SKUP – wszystkie 
marki. Tel. 505-049-833.

 Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów, skup samochodów wszyst-
kich marek, całych, uszkodzonych, 
skorodowanych. Tel. 502-752-634, 
502-865-808.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 

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

 SKUP AUT wszystkich marek, 
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 
502-865-808.

 Skup samochodów na części. Tel. 
603-534-003, 32 275-05-47.

PRACA
 Fryzjerkę na dobrych warunkach 
zatrudnię. Halemba. Tel. 509-553-
851

 Zatrudnię stolarzy meblowych z 
doświadczeniem. Tel. 516-175-316.

 Fryzjerkę zatrudnię. Tel. 696-
237-847.

 Emerytka chętna do pomocy w 
pracach domowych. Tel. 698-536-
193.

Kelnera z doświadczeniem zatrud-
nię do restauracji Mikołów-Wygoda. 
Tel. 600-410-944.

 Praca dla opiekunek w Niem-
czech. Tel. 32 271-09-66, 781-98-98-
73.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni 
samodzielnych pracowników ogólno-
budowlanych (wykończenia), instala-
torów wod.-kan. i c.o. , elektryków z 
uprawnieniami. Prawo jazdy mile wi-
dziane. Nawiążemy również współ-
pracę z małymi fi rmami budowlany-
mi. Kontakt, tel. 696-099-922, 
604-908-300.

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

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

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

 Akcje kompanii węglowej, 
holdingu węglowego. Tel. 507-
851-852.

 Sprzedam szczenięta owczarka 
niemieckiego (z rodowodem). Tel. 
793-017-323.

KĄCIK ADOPCYJNY
Misia to niesamowicie wierna i posłuszna suczka. Ma ok. 5 

lat. Jest bardzo spokojna, na spacerach nie ciągnie, a puszczo-
na ze smyczy nie ucieka tylko maszeruje krok w krok za swoim 
opiekunem. Totalnie wpatrzona w człowieka. Niestety źle znosi 
pobyt w schronisku, bo uwielbia głaskanie i przytulanie. Kon-
takt w sprawie adopcji: tel. 694-940-035.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, na-
przeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się 
w rejonie: ul. Łukowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem 
pod miejsce postojowe (parking), ul. Alojzego Jankowskiego, która zosta-
nie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców z nowych 
ogródków rekreacyjnych, ul. Edmunda Kokota, która zostanie oddana 
w dzierżawę pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Witolda Maliszewskie-
go, która zostanie oddana w najem na okres do 3 lat, na rzecz użytkownika, 
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

ZAGINĘŁA!
Dnia 31.08.14 w Rudzie Śląskiej w okolicach 

Goduli/Orzegowa zaginęła suczka (mieszaniec, 
czarna, podpalana). Przestraszyła się huku 

petardy. Jest łagodna. Reaguje na imię Nuka. 
Ma czerwoną obrożę. 

Jeśli ktokolwiek ją widział, bardzo proszę 
o kontakt: 604-629-427!

NAGRODA 1000 ZŁ

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na 
talbicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta wykazu 
lokali mieszkalnych 

usytuowanych w budynkach 
mieszkalnych na terenie 

Miasta Ruda Śląska
ul. Wolności 94/39
ul. Wolności 94/43

ul. Sejmu Śląskiego 4b/9
ul. Osiedlowa 15/4

stanowiących własność 
Miasta Ruda Śląska, 
a przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na 
rzecz ich najemców.
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– Rozpoczęła się jesień. Warunki drogowe i po-
godowe pogarszają się. Warto więc wyelimino-
wać czynniki techniczne, mające wpływ na po-
ziom bezpieczeństwa jazdy – podkreśla Tomasz 
Pogrzeba, kierownik stacji kontroli pojazdów 
KREG w Rudzie Śląskiej. – Dlatego też postano-
wiliśmy zorganizować akcję bezpłatnych kontroli 
pojazdów.

Bezpieczeństwo i zabawa. Tak będzie w sobotę

Miasteczko rowerowe, pokazy ratownictwa oraz bezpłatne kontrole pojazdów – to atrakcje, z których będzie można skorzystać w sobotę (4 października) 
przy stacji kontroli pojazdów KREG w Rudzie przy ul. Bukowej 3. W ten sposób, razem z policją, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym promowane bę-
dzie bezpieczeństwo na drogach.

Ruda Śląska – Nowy Bytom 
ul. Pokoju 14

Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, 
niedz. nieczynne

REALIZUJEMY 
BONY ŻYWIENIOWE

 KWK HALEMBA-WIREK, 
KWK POKÓJ 

I KWK BIELSZOWICE 
ORAZ BONY SODEXO 

I CHEQUE 
DEJEUNER-SUBIEKT.

Ruda Śląska – Wirek, 
ul. Obr. Westerplatte 7

Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, 
niedz. 10.00-20.00

PASZTET FIRMOWY DUDA  7,59 zł/kg

FRYTKI LEWIATAN 750 g 2,99 zł/szt.

WITAMINKA HORTEX 250 ml 0,99 zł/szt.

TUREK SEREK PUSZYSTY 140 g 2,99 zł/szt.

GOLIARD MAKARON NITKA LUKS 250 g 1,88 zł/szt.

PEPSI COLA 2,25 l 3,99 zł/szt.

ŁOWICZ KONCENTRAT POMIDOROWY 190 g 2,15 zł/szt.

PASTA COLGATE TOTAL 100 ml 5,99 zł/szt.

WAFELEK ELITESSE TRÓJKĄT 23 g  0,49 zł/szt.

OLEJ KUJAWSKI 

5,39 zł/l

PARÓWKI Z SZYNKI KRAKUS 200 g 

2,99 zł/kg

SER GOUDA

13,99 zł/kg

WĄTROBA DROBIOWA 3,99 zł/kg 

OLEJ KUJAWSKI SER GOUDA

Oferta ważna do wyczerpania 
lub do 8.10.2014 r.

RUDA ŚLĄSKA
OKRĘGOWA STACJA 

KONTROLI POJAZDÓW 
ul. Bukowa 3, 41-700 Ruda Śląska 

tel. +48 (32) 240 13 93 Godziny otwarcia: 
pon-pt: 7.00-20.00 sob. 7.00-15.00

www.kreg.net.pl

Warto wziąć w niej udział, także z uwagi na 
zbliżający się okres Wszystkich Świętych. – 
Przed wyjazdem w dłuższą trasę, radzę skorzy-
stać ze specjalistycznej kontroli najważniejszych 
elementów pojazdu, czyli zawieszenia, układu 
kierowniczego i hamulcowego, ogumienia, a tak-
że oświetlenia – wylicza Paweł Bochen, zastępca 
naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP 

w Rudzie Śląskiej. – Czasami okresowe kontrole 
roczne nie są wystarczające.

To właśnie w sobotę (4 października) w godzi-
nach od 8.00 do 15.00 na stacji kontroli pojaz-
dów KREG dorośli będą mogli zadbać o spraw-
ność swoich pojazdów. Jednak nie zapomniano 
i o najmłodszych: – Stworzymy razem z policją 
miasteczko rowerowe, gdzie dzieci będą mogły 
wziąć udział w egzaminach na kartę rowerową – 
zapowiada Tomasz Pogrzeba. 

Wystarczy pojawić się w sobotę (4 październi-
ka) ok. godz. 11.00-12.00 przy ul. Bukowej 3 
w Rudzie. – Planujemy przeprowadzić teoretycz-
ny i praktyczny test na kartę rowerową oraz krót-
kie prelekcje – mówi Mariusz Kurek, naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego KMP.

Tego dnia w planach jest także pokaz ratow-
nictwa drogowego. Na miejscu pojawi się Straż 
Pożarna z Rudy Śląskiej, która – ku przestrodze 
– zaprezentuje mieszkańcom, jak wygląda akcja 
dostania się do samochodu po wypadku, pocięcia 
go, a także wydostania uczestników zdarzenia. 
Patronat nad akcją objął komendant Komendy 
Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. – Serdecznie 
zapraszamy wszystkich mieszkańców – zachęca 
Tomasz Pogrzeba.

Dodajmy, że fi rma KREG ma doświadczenie 
na rynku od 1998 roku. Prowadzi także stacje 
diagnostyczne w Knurowie, Rybniku, Żorach 

oraz Wodzisławiu Śląskim. Ta w Rudzie Śląskiej 
jest najmłodszą, bo działa od czerwca 2013 roku. 
Z usług stacji można skorzystać od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00, a także 
w soboty od godz. 8.00 do 15.00. 

– Do dyspozycji klientów są dwie linie, na któ-
rych kontrole mogą być wykonywane równocze-
śnie. Jedna z nich służy do sprawdzania pojaz-
dów do 3,5 ton, a druga – do cięższych samocho-
dów ciężarowych, w tym także tirów. Obsługą 
stacji zajmuje się czterech, doświadczonych pra-
cowników z kilkunastoletnim doświadczeniem. 
Naszą zaletą jest także dogodny dojazd – mówi 
Tomasz Pogrzeba.
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Agnieszka Rolnik

pierwsza sesja Twojego malucha

Urszula i Artur Konieczni.

Maria i Henryk Mosiekowie.

Stefania i Henryk Mzykowie.

Weronika i Ernest Nicke.

Urszula i Walter Ulfi gowie.

Marianna i Adam Bartczakowie.

Margot i Franciszek Buchczykowie.

19 września w Ośrodku Świętej Elżbiety w Ru-
dzie odbyła się uroczystość złotych godów. W tym 
dniu Jubilaci odebrali wyróżnienia z rąk prezy-
dent Grażyny Dziedzic. Wszystkim Jubilatom ser-
decznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z kolej-
nych lat życia spędzonych razem. 

Złote gody cd.

39
Poziomo: 1 – klasztor prawosławny, 

5 – pałeczka dyrygenta, 8 – witka, 9 – 
lasso, 11 – lichy utwór literacki, 12 – 
liczba egzemplarzy z jednego składu, 
15 – Biskajska, Pucka, 17 – twórca re-
ligii Sikhów, 20 – jezioro w Afryce, 21 
– papuga zielona z Nowej Zelandii, 24 
– w oknie celi, 25 – roślina z żółtymi 
kwiatami, 28 – mit. gr. Kirke, czaro-
dziejka z wyspy Ajaja, 29 – linka z cię-
żarkiem, 32 – ulica, droga, 33 – król 
Danii i Anglii (ok.955-1035 r.), 36 –  
okazja, 39 – mit. gr. półbyk i półczło-
wiek uwięziony w labiryncie, 42 – pał-
ka, bylina bagienna, 43 – kwitnie tylko 
raz, 45 – pierwiastek chem., 46 – skar-
lały śledź bałtycki, 47 – konopie manil-
skie.

Pionowo: 1 – kłamca, 2 – słoik, 3 – 
ryba z kolcem jadowym, 4 – amok, 5 
– pieśniarz u dawnych Celtów, 6 – 
wonna trawa, 7 – gilza, 10 – nie kato-
da, 13 – indiańska łódź, 14 – przylądek 
na Antarktydzie, 16 – „skrzydło” szy-
ku bojowego w staroż. Rzymie, 17 – 
rozkaz, 18 – mit. egip. prabóstwo w 
postaci węża, 19 – uroda, 21 – wódz 

plemienia, 22 – święta księga maho-
metan, 23 – autorytet, poważanie, 26 
– metal szlachetny, 27 – pogłębiarka 
rzeczna, 30 – „dzienny” ze sprzedaży 
towarów, 31 – kuk, kucharz okrętowy, 
34 – drzewo zwrotnikowe z rodziny 
fl aszowcowatych, 35 – ugoda, kon-
trakt, 37 – ewolucja narciarska, 38 – 
pozycja w jodze, 40 – część kościoła, 
41 – jezioro w Etiopii, 44 – gat. wiel-
kich mrówek.

Hasło krzyżówki nr 31 brzmiało: 
Podróż dookoła świata. Nagrodę 
otrzymuje Gabriela Kistela  z  Rudy 
Śl. Po odbiór nagrody zapraszamy do 
redakcji.

Nagrodę tj. kupon o wartości 50 
złotych,  który jest do realizacji w fi r-
mie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl,  
ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki 
otrzyma jedna osoba spośród tych,  
które nadeślą na adres redakcji (41-
709 Ruda Śląska,  ul. Niedurnego 36) 
hasło,  które jest rozwiązaniem krzy-
żówki. Na rozwiązania czekamy do 
dwóch tygodni od daty zamieszczenia 
konkursu. 
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Wiktor Kowalski
syn Anny i Remigiusza

ur. 16.09. (3760 g i 57 cm)

Mateusz Rzeszutek
syn Moniki i Michała

ur. 20.09. (3450 g i 56 cm)

Victoria Gawandtka
córka Agnieszki i Marcina

ur. 19.09. (3000 g i 53 cm)

Alex Baumberger
syn Darii i Michała

ur. 20.09. (3420 g i 53 cm)

Maksymilian Wyrembak
syn Elżbiety i Rafała

ur. 19.09. (4380 g i 61 cm)

Lenka Kapica
córka Joanny i Tomasza

ur. 21.09. (3300 g i 53 cm)

Kalina Pelan
córka Zofi i i Dariusza

ur. 21.09. (3550 g i 57 cm)

Olaf Szymura
syn Oliwii i Michała

ur. 18.09. (4160 g i 59 cm)

Ewa Loskot
córka Bożeny i Michała

ur. 20.09. (3100 g i 54 cm)

Wojciech Wilkoszyński
syn Anny i Grzegorza

ur. 23.09. (2850 g i 53 cm)

Wiktor Szampera
syn Moniki i Sebastiana

ur. 23.09. (2950 g i 54 cm)

Ignacy Gacka
syn Magdaleny i Rafała

ur. 23.09. (3250 g i 54 cm)

Lena Rożek
córka Anny i Krzysztofa

ur. 23.09. (3820 g i 55 cm)

Amelia Fica
córka Beaty i Marcina

ur. 23.09. (3620 g i 56 cm)

Antonina Kłosek
córka Ksymeny i Krystiana
ur. 25.09. (3800 g i 52 cm)

Blanka Sawa
córka Alicji i Mateusza

ur. 24.09. (3360 g i 53 cm)

Lena Szary
córka Katarzyny i Patryka

ur. 24.09. (3450 g i 55 cm)

Amelia Bujałkowska
córka Magdaleny i Leszka

ur. 24.09. (3600 g i 56 cm)

Wanesa 
i Aleksandra 
Bystroń 
córki Sabiny 
i Dawida 
ur. 24.09. 
(2400 g 
i 50 cm, 
2700 g 
i 51 cm)

Karol Grzelak
syn Marty i Łukasza

ur. 24.09. (2800 g i 50 cm)

Piotr Sokoła
syn Iwony i Artura

ur. 22.09. (3740 g i 57 cm)
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Krystyna i Piotr Przegendzowie.
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Mecz z poznańskimi rugbistami nie 
okazał się dużym wyzwaniem dla rudz-
kich gryfów. Rudzcy zawodnicy w nie-
dzielę (28.09.) gładko pokonali drużynę 
Chaosu Poznań aż 112:6.

– Realizujemy swoje założenia, bo  
z  każdym kolejnym meczem chcemy po-
kazać, że druga liga to dla nas za mało 
– mówił po meczu Marcin Mucha, za-
wodnik ataku w drużynie KS IGLOO 
Rugby Ruda Śląska. – Wcześniejszy 
mecz pokazał, że są jeszcze elementy, 
które musimy poprawić. Cały czas pra-

Okiełznali Chaos
cujemy po to, by prezentować się coraz 
lepiej – dodał.

Punkty dla Rudy zdobyli: Krzysztof 
Płusa 32 pkt (2x5, 11x2), Dominik Bryń-
ski 20 pkt (4x5), Mateusz Magner 15 pkt 
(3x5), Tomasz Wojnowski 5 pkt, Jan 
Klyszcz 5 pkt, Krzysztof Jopert 5 pkt, 
Marcin Greinert 5 pkt, Dawid Mańkow-
ski 5 pkt, Patryk Frątczak 5 pkt, Patryk 
Maniecki 5 pkt, Adam Mazella 5 pkt, 
Michał Jurczyński 5 pkt.

KS IGLOO Rugby Ruda Śląska  
112:6 (50:3) Chaos Poznań Gryfy dominowały na boisku  przez cały mecz.

Wieści�z�„A”�klasy
Niewątpliwym hitem szóstej kolejki 
katowickiej „A” klasy był mecz der-
bowy pomiędzy Pogonią Nowy By-
tom a Uranią II Ruda Śląska. Mecz 
zakończył się remisem 2:2. W mi-
niony wekend tylko jeden punkt wy-
walczył też zespół Jastrzębia Biel-
szowice remisując 1:1 ze Śląskiem 
Świętochłowice.

Tabela�III�ligi

1. Polonia Bytom 12 32 38-6
2. Odra Opole 12 26 27-15
3. BKS Stal Bielsko-B. 12 25 25-9
4. Ruch Zdzieszowice 12 24 21-11
5. Skra Częstochowa 12 22 18-10
6. GKS 1962 Jastrzębie 12 21 18-14
7. Polonia Łaziska Górne 12 21 16-15
8. Rekord Bielsko-Biała 12 19 20-17
9. Górnik II Zabrze 12 18 25-17
10. Szombierki Bytom 12 18 20-15
11. LKS Czaniec 12 16 10-15
12. Grunwald Ruda Śląska 12 16 15-20
13. Pniówek Pawł. Śl. 12 15 14-15
14. Swornica Czarnowąsy 12 14 15-26
15. Ruch II Chorzów 12 13 18-27
16. Górnik Wesoła  12 12 18-25
17. Podbeskidzie II BB. 12 8 13-17
18. Piast II Gliwice 12 7 14-26
19. Małapanew Ozimek 12 6 7-25
20. Skalnik Gracze 12 4 10-37

Trzecie�zwycięstwo�Halembianki!
Nie pozostawia żadnych wątpli-

wości, że to najlepszy początek 
sezonu Halembianki od kilku lat. 
Tenisistki stołowe z UKS-u Ha-
lembianki 2001 Ruda Śląska w ze-
szły piątek (26.09.) pokonały 8:2 
zawodniczki z UKS-u Dwójki So-
snowiec. To już trzecie zwycięstwo 
w tym sezonie nad wyżej klasyfi-
kowaną drużyną. Punkty w piątko-
wym meczu zdobyły: Sabina Wy-
robek (2,5 pkt), Monika Jarosińska 
(1,5 pkt), Katarzyna Jakubik (1,5 
pkt), Karolina Tabacka (1 pkt), 
Sandra Stanisławska (1 pkt) i Bo-
żena Polińska-Zocłońska (0,5 
pkt). 

W�SKRÓCIE

Zawodnicy Grunwaldu Ruda Śląska 
po raz kolejny tracą punkty. W wyjazdo-
wym meczu z Szombierkami Bytom 
podopieczni Jacka Bratka przegrali róż-
nicą aż czterech bramek. Do przerwy 
rudzianie stracili tylko jednego gola, jed-
nak później otwarta gra doprowadziła do 
powiększenia przewagi gospodarzy.

Fatalna passa trwa. Po sobotniej po-
rażce w Bytomiu (27.09.) rudzianie no-
tują fatalną serię czterech porażek z rzę-
du. Bramki dla gospodarzy strzelał Ma-
kowski, który w 24. minucie nie miał 
problemu z ulokowaniem piłki w bram-
ce. Bramkę strzelił także tuż po rozpo-
częciu drugiej połowy. Na 3:0 podwyż-
szył Pączko, który z 8 metrów uderzył 
piłkę tuż pod poprzeczkę. Wynik ustalił 
Szafrański, pokonując w końcówce 
Lamliha lekką podcinką.

Szombierki Bytom 4:0 (1:0)  
Grunwald Ruda Śląska  

Grunwald: Lamlih – Łęcki, Wolek, 
Kiepura (84. Nowicki), Szczypior – Ja-
godziński (54. Włodarczyk), Stanisław-
ski (63. Kot), Maciongowski, Ciołek 
(80. Kowalski) – Dreszer, Brzozowski.

 Trener Jacek Bratek.

Piłka�nożna�–�III�liga

Grunwald znów 
na deskach

Od 48. minuty zawodnicy Slavii Ruda 
Śląska wygrywali mecz z MLKS-em 
Woźniki 1:2. Niestety trzy akcje w ostat-
nich dwudziestu minutach meczu ode-
brały rudzianom jakiekolwiek punkty.  
W sobotę (27.09.) do przerwy rudzianie 
przegrywali 1:0, jednak na drugą część 
gry wyszli zmotywowani i od razu ruszy-

W sobotę (27.09.) Wawel Wirek pokonał 
lidera grupy drugiej katowickiej okręgów-
ki, czyli drużynę Energetyka ROW II Ryb-
nik. Obydwa zespoły podchodziły do me-
czu niepokonane. Rudzianie zaatakowali od 
samego początku. Odważna gra przyniosła 
rezultat w 5. minucie, gdy po ładnej akcji, 
piłkę do siatki skierował Maciejok. Gospo-

Zawodnicy trenera Stanisława Mikusza 
odnieśli kolejne wysokie zwycięstwo. Je-
go podopieczni wygrali bowiem w sobotę 
(27.09.) z drużyną Czarnych Pyskowice 

Piłka�nożna�–�IV�liga

Przegrali wygrany mecz...

Piłka�nożna�–�liga�okręgowa

Wawel dalej na fali
darze wyrównali po wykorzystanym rzucie 
karnym. Kolejne gole, które dały zwycię-
stwo Wawelowi, padły w drugiej połowie. 
W 56. minucie bramkę zdobył Piętoń. 
Osiem minut później gospodarze strzelili 
bramkę samobójczą, a 13 minut przed koń-
cem meczu, po ładnej główce, wynik 
ustalił Kałużny. Wawel Wirek jest jedy-

Grad goli w Kochłowicach

aż 7:2. Siedem goli w tym meczu padło 
w pierwszej połowie. W pierwszej akcji 
gości po dobrym dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego, główkował Szubert i skierował Wiele szans, dobra gra, ale i duży 

niedosyt – tak w skrócie można opisać 
grę i uczucia zawodników Gwiazdy po 
meczu z drużyną Rekordu Bielsko-
Biała. Niedzielne spotkanie (28.09.) 
zakończyło się wynikiem 5:3 dla Re-
kordzistów.

Rudzianie jako pierwsi objęli prowa-
dzenie. W perfekcyjny sposób wyko-
rzystali zamieszanie gospodarzy i po 
szybkiej akcji Patryka Szachnitowskie-
go i Ariela Piaseckiego, piłkę do bram-
ki skierował Bartosz Siadul. Dobrze 
dysponowany tego dnia bramkarz ru-
dzian  skapitulował dopiero w 16. mi-

Futsal

Przegrana z mistrzem
nucie i zawodnicy na przerwę schodzili 
z wynikiem 1:1.

Kolejną bramkę rudzianie stracili  
w 27. minucie gdy Kamil Kmiecik pię-
tą skierował piłkę do bramki Waszki. 
W ostatnich dziesięciu minutach hat-
tricka dla gospodarzy skompletował 
Rafał Franza, jednocześnie dając zwy-
cięstwo swojej drużynie. Pozostałe 
dwa gole dla rudzian zdobył Bartosz 
Siadul, który też skompletował hattric-
ka, a swoją trzecią bramkę zdobył rów-
no z końcową syreną meczu.

Rekord Bielsko-Biała – Gwiazda 
Ruda Śląska 5:3 (1:1)

nym zespołem w lidze, który w tym se-
zonie nie zaznał jeszcze porażki.

 Energetyk ROW II Rybnik 1:4  
GKS Wawel Wirek Ruda Śląska
 Wawel: Gawlik – K. Kałużny, Grzy-

wa, Buchcik, Żur – G. Kałużny, Ma-
ciejok, Piętoń, Jaromin (88’ Sławik) – 
Lux (83’ Foryś), D. Majnusz (72’ Alek-
sa)

Trener : Jarosław Zajdel

li do ataku. Pierwsza bramka dla Slavii 
padła w 46. minucie po ładnym golu Po-
żogi. Gospodarze nie mieli okazji szybko 
odpowiedzieć na ten cios, bo już dwie 
minuty później kolejne trafienie dołożyła 
Slavia – jego autorem był Lach. Ostatnie 
minuty meczu okazały się horrorem dla 
podopiecznych trenera Piotrowicza. Za-

wodnicy Slavii w przeciągu pięciu minut 
stracili trzy gole, które w efekcie dały 
zwycięstwo gospodarzom.

MLKS Woźniki 4:2 (1:0)
Slavia Ruda Śląska 

Slavia: Strąk – Puschhaus (90. Sza-
ruga), Met, D. Maciaszczyk, Korban, 
M. Rejmanowski, Pożoga, Lach (70. 
Wawrzyczek), Skorupski (90. P. Ma-
ciaszczyk), Kowalik, Gancarczyk. 

Trener: Marek Piotrowicz

Piłka�nożna�–�liga�okręgowa

piłkę wprost do siatki. Odpowiedź Uranii 
przyszła jednak bardzo szybko – do odbi-
tej piłki doszedł Mzyk i z bliskiej odległo-
ści umieścił piłkę w siatce. W 13. minucie 
padła trzecia bramka tego spotkania – 
w polu karnym z półobrotu ponownie ude-
rzył Szubert i piłka wpadła idealnie tuż 
przy słupku. Po kolejnych 3 minutach od-
notowano znów remis, gdy na linii pola 
karnego na strzał zdecydował się Grzesik. 
Tym razem kochłowiczanie poszli za cio-
sem i już w 17. minucie wyszli na prowa-
dzenie – na prawej stronie z bliskiej odle-
głości uderzył Stawowy i było 3:2. Jeszcze 
przed zakończeniem pierwszej części gry 
kolejny raz kibiców uspokoił Stawowy, 
który ładnie poszedł lewą stroną i umie-
ścił piłkę w przeciwległym rogu bramki. 
Piłkarze schodzili do szatni z wynikiem 
4:2. W drugiej połowie to Urania dalej 
prowadziła grę i zdołała to potwierdzić 
strzelając jeszcze trzy bramki. Ich autora-
mi byli Grzesik, Kornas i Barciaga.

 Urania Ruda Śląska 7:2 (4:2)  
Czarni Pyskowice

Kochłowiczanie rozegrali kolejny dobry mecz.



Piłka nożna – III liga
4 października (sobota),  

godz. 11.00  
Grunwald Ruda Śląska – Skra

Piłka nożna – IV liga
4 października (sobota), 

godz.15.00 Slavia Ruda Śląska 
– Sarmacja Będzin

Piłka nożna – liga okręgowa 
– grupa II

 4 października (sobota), 
godz.15.00 Wawel Wirek- 

Zamkowiec Toszek
4 października (sobota),  

godz. 15.00 Sokół Orzesze  
– Urania Ruda Śląska

Piłka nożna – „A” klasa
4 października (sobota), godz. 

15.00 Pogoń Nowy Bytom 
– UKS Szopienice

Futsal
6 października (poniedziałek), 

godz. 19.30  
Gwiazda Ruda Śląska  
– Pogoń 04 Szczecin

Rugby
4 października (sobota),  

godz. 16.00  
KS IGLOO Rugby Ruda  

Śląska – KS Rugby Wrocław
Piłka ręczna kobiet

4 października (sobota), godz. 
16.00 Zgoda Bielszowice – 

Start Michałkowice
Koszykówka 

4 października (sobota), godz. 
17.00 Pogoń Ruda Śląska – 

MOSiR Cieszyn

Udana inauguracja Zgody!
W inauguracyjnym spo-

tkaniu rozgrywek II ligi 
Zgoda wygrała swój pierw-
szy mecz ligowy z drużyną  
SPR-u II Olkusz 20:26. 

O tym sobotnim zwycię-
stwie (27.09.) zadecydowa-
ła pierwsza połowa, którą 
to rudzianki wygrały różni-
cą 7 bramek. Drugie trzy-
dzieści minut należało do 
zespołu z Olkusza (12:11), 
ale w tym dniu to było na 
bielszowiczanki za mało. 
Najskuteczniejsza w tym 
spotkaniu w zespole Zgody 
była Magdalena Dziółko.

Młodzi rudzianie na podium

W ostatnią sobotę wrze-
śnia stadion LUKS-u Za-
brzeg koło Czechowic-
Dziedzic stał się areną bie-
gów przełajowych dla dzie-
ci od 2 do15 lat. Odbył się 
tam bowiem VII Międzyna-
rodowy Memoriał Henryka 
Puzonia w Zabrzegu.

Na starcie tej największej 
imprezy biegowej zamel-
dowali się uczniowie klas 
sportowych o profilu lekko-
atletycznym Szkoły Pod-
stawowej nr 6 z Orzegowa. 
Bardzo dobra postawa 
18-osobowej drużyny upla-
sowała rudzką „szóstkę” na 
4. pozycji w klasyfikacji 
drużynowej. Indywidualnie 
wyróżnienia za miejsca 1-6 
otrzymali: Pola Mendocha 
VI, Przemysław Kabik II i 
Tymek Socha III rocznik 
2005, Angelika Kowalczyk 
IV i Beniamin Jonas V 
rocznik 2004, Daria Dole-
żych IV i Martyna Hyba V 
rocznik 2003, Daria Kaik II 
i Klaudiusz Bagiński IV 
rocznik 2002. Ponadto 
z Rudy Śląskiej dekorowa-
ni byli: Zuzanna Czyż SP3 
V miejsce rocznik 2006 
Eryk Szmyt G1 II i Prze-
mysław Proske G1 IV miej-
sce rocznik 2000.

Kolejny medal dla Pogoni
W dniach 26-27.09. 

w Piotrkowie Trybunalskim 
odbyły się Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski w zapa-
sach w stylu klasycznym. 
Zawodnik KS-u „Pogoń” 
Ruda Śląska Patryk Sza-
łowski wywalczył brązowy 
medal w kategorii 59 kg.
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Łucznictwo W skrócie

Jubileusz łuczników

Sportowy rozkład jazdy

Kolumny sportowe  
zredagował Robert Połzoń

W sobotę (27.09.) klub UKS 
Grot Ruda Śląska obchodził piątą 
rocznicę swojej działalności. Chy-
ba nie trzeba wspominać tu sukce-
sów łuczników, bo pisano o tym 
wiele. Z okazji jubileuszu zorga-
nizowano turniej rocznicowy dla 
zaprzyjaźnionych klubów łuczni-
czych i dla  najmłodszych zawod-
ników UKS-u Grot.

– Chcemy to pokazać i zachęcić 
jak największe gremium do upra-

wiania dyscypliny olimpijskiej ja-
ką jest łucznictwo. W naszym klu-
bie, mimo nazwy UKS, strzela 
spora grupa biznesmenów i ludzi 
wykształconych, parających się 
poważnymi zawodami. To niezna-
na część łucznictwa. Niewielu bo-
wiem wie, że łuk jest po golfie 
i koniach ulubioną dyscypliną eli-
ty światowej. Szkoda, że się o tym 
nie pisze – tłumaczy Paweł Kieru-
zel, prezes UKS-u Grot.

Jubileusz uświetnił turniej łuczniczy.

W piątek (26.09.) wędkarze 
Stowarzyszenia Wędkarskiego 
„Hutnik” oraz zaproszeni goście 
świętowali 55-lecie wędkarstwa 
na akwenie Pioskowym. Jubile-
usz stanowił znakomitą okazję, 
by pogratulować dotychczaso-
wych osiągnięć i życzyć jeszcze 
wielu następnych. – Na spotka-
niu było wielu znamienitych go-
ści, między innymi prezydent 
Grażyna Dziedzic. Bardzo cie-

szymy się z takiego wspaniałego 
jubileuszu – tłumaczy Józef Ga-
łecka, prezes Stowarzyszenia 
Wędkarskiego „Hutnik”. Akwen 
wędkarski Pioskowy, będący 
pierwotnie zbiornikiem rezerwo-
wym wody przeciwpożarowej 
dla Huty „Pokój”, został otoczo-
ny opieką wędkarzy w 1949 r., 
a w 2005 r. oficjalnie przejęty 
przez nowo utworzone Stowa-
rzyszenie Wędkarskie „Hutnik”.

Wędkarstwo

Jubileusz na Pioskowym

Na jubileuszowym spotkaniu obecna była prezydent Grażyna Dziedzic.

W ostatni weekend września 
Zielona Góra gościła młodych 
adeptów „królowej sportu”, 
którzy rywalizowali o medale 
Mistrzostw Polski Młodzików. 
Ruda Śląska w tegorocznych 
mistrzostwach była reprezento-
wana jedynie przez Natalię Za-
wronek w biegu na 300 me-
trów, która legitymowała się 
przed startem drugim wyni-
kiem na listach krajowych 
w swojej kategorii wiekowej. 
Reprezentantka TL Pogoń Ru-
da Śląska sprostała roli fawo-
rytki i wśród 30 najlepszych 
polskich zawodniczek zajęła 3. 
miejsce! Zdobywając brązowy 
medal, podopieczna Katarzyny 
Czyż potwierdziła tym startem, 
że nie przez przypadek należy 
do krajowej czołówki. Serdecz-
ne gratulacje dla zawodniczki 
i trenerki!

Lekkoatletyka

Medalowy 
występ  
Natalii

Sportowe ratownictwo wodne

Przez 14 dni rudzcy ratownicy 
rywalizowali z najlepszymi ra-
townikami na świecie. Podczas 
Mistrzostw Świata w Ratownic-
twie Wodnym RESCUE 2014 
(15-28.09.) w walce o najwyższe 
trofea zobaczyć mogliśmy: Annę 
Nocoń, Magdalenę Skudlik, 
Aleksandrę Spodzieję oraz Klau-
diusza Maturę. Rudzianie rywali-
zowali przez pierwszy tydzień 
reprezentując Polskę, zaś w dru-
gim tygodniu reprezentowali 
klub. Srebrny medal mistrzostw  

Ratownicze mistrzostwa
świata wywalczył Klaudiusz Ma-
tura, płynąc w sztafecie 4x25 m  
w konkurencji holowanie mane-
kina. Bardzo blisko medalu była 
Anna Nocoń, która trzykrotnie za-
jęła 4. miejsce. Zawodniczka rów-
nież ustanowiła dwa nowe rekordy 
Polski juniorek w konkurencji na 
100 m ratownik oraz na 100 m  
w holowaniu manekina w płe-
twach. Magdalena Skudlik  rywa-
lizując w konkurencji na 100 m  
w holowaniu manekina w płe-
twach dwukrotnie poprawiała re-

kordy kraju młodziczek, zajmując 
15. i 20. miejsce. 

O podium otarły się Anna No-
coń i Magdalena Skudlik w kon-
kurencji rzut liną – zajęły bowiem 
5. lokatę. Aleksandra Spodzieja 
w tej samej konkurencji zajęła 14. 
miejsce wśród seniorów. Aleksan-
dra występowała również w finale 
konkurencji bieg po plaży na 2 
km, w której zajęła 10. miejsce.

W finałach sztafet rywalizowa-
ły Anna Nocoń i Magdalena Sku-
dlik zajmując miejsca 7. i 9. i usta-
nawiając nowe rekordy kraju ju-
niorek. 

Pływanie

Reprezentanci Rudzkiego 
Uczniowskiego Klubu Pły-
wackiego zaprezentowali się 
znakomicie w pierwszych za-
wodach, które miały miejsce 
po ogromnych przeobraże-
niach organizacyjnych. Za-
wodnicy wystąpili w I Run-
dzie Międzynarodowych Za-
wodów Pływackich w Cieszy-
nie, gdzie medale zdobyli: w 
konkurencji kobiet styl do-
wolny 50 m, wiek 13-14 lat,  
Marta Mędrela zajęła miejsce 
trzecie, w konkurencji męż-
czyzn styl klasyczny 200 m, 
wiek 13-14 lat, złoto zdobył 
Daniel Dobrowolski. W kon-
kurencji dziewcząt styl grzbie-
towy 100 m, wiek 15 lat i star-
si, drugie miejsce zajęła Mar-
tyna Skrobocz, a w konkuren-
cji mężczyzn, styl grzbietowy 
100 m, 13-14 lat, trzecie miej-
sce zdobył Kamil Walessa. 

Natomiast reprezentant 
klubu  Igor Wróbel w Zawo-
dach Pływackich o Puchar 
Rosomaka w Siemianowi-
cach Śląskich zdobył złoty 
medal w stylu klasycznym na 
100 m w kategorii wiekowej 
11 lat.

Pływanie
z sukcesami

Zapasy

Tegoroczny dorobek medalowy 
zawodników i zawodniczek Slavii 
powiększyły młodziczki i młodzi-
cy, podczas Ogólnopolskiego Tur-
nieju Klasyfikacyjnego w zapasach 
w stylu wolnym i zapasach kobiet 
o Memoriał Zdzisława Rokity, któ-
ry rozegrany został w dniach 26-
27.09. w Miliczu.

 Złote medale wywalczyły: Pau-
lina Danisz (44 kg) i Patrycja Kuc 
(48 kg), srebrne: Nicol Wiezner 
(37 kg) i Patrycja Słomska (52 kg), 
brązowe: Wiktoria Gregorczyk (40 
kg),Karolina Stróżyk (52 kg), Na-
talia Malicka (57 kg) i Klaudiusz 
Wiezner (35 kg).

Slavia z medalami

W klasyfikacji klubowej dziewcząt ekipa Slavii zajęła I miejsce.



Zbliża się czas, w którym nie jeden z kierowców wybierze się wraz ze swoją rodziną na daleki wyjazd związany z okresem Wszystkich Świętych bądź Bożym Narodze-
niem.  O tym, jak profesjonalnie przygotować się do takiej podróży podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, porozmawialiśmy z Michałem Kozłowskim, 
kierownikiem Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Omega.

Profesjonalna kontrola na dalekie wyjazdy!
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– Na wielu czekają dalekie wy-
jazdy podczas okresu Wszystkich 
Świętych oraz świąt Bożego Naro-
dzenia. Na co należy zwrócić naj-
większą uwagę podczas przygoto-
wywania pojazdu do takich po-
dróży?

– Ci, którzy jadą gdzieś daleko, 
powinni sprawdzić stan zawiesze-
nia, ogumienia oraz oświetlenia, 
by być bardzo widocznym na dro-
dze.

– Co powinno się sprawdzać je-
śli chodzi o oświetlenie samocho-
du?

– Należy przyjrzeć się tylnym 
i przednim światłom oraz ich odbły-
śnikom. Jeśli zauważymy, że są sko-
rodowane lub uszkodzone, trzeba je 
zastąpić nowymi. Podobnie jest gdy 
mamy do czynienia z niesprawnymi 
żarówkami. Podczas przeglądu nale-
ży też obejrzeć podwozie i powłokę 
lakierniczą oraz upewnić się, że nie 
pojawiły się na nich zaczątki koro-
zji. Choć dziś większość samocho-
dów posiada odpowiednie zabezpie-
czenie w postaci powłoki antykoro-

zyjnej, to uszkodzenia nadwozia 
mogą powstawać np. od uderzenia 
kamieniem. W takim wypadku nale-
ży natychmiast zakonserwować 
uszkodzone miejsce, by uniemożli-
wić dalszą korozję pojazdu. W na-
szej stacji diagnostycznej wykonuje-
my kompleksowy przegląd samo-
chodu przed nadejściem zimy. Po-
zwoli on nam uniknąć kosztownych 
napraw. Warto poświęcić na niego 
kilka chwil, by przez cały okres zi-
mowy cieszyć się bezpieczną jazdą.

– Jednak chyba najważniejszy 
jest silnik. Diesel o wiele bardziej 
narażony jest na negatywne skutki 
mrozu?

– Przede wszystkim warto zadbać 
o odpowiednie przygotowanie silni-
ka. Nasz profesjonalny personel 
szybko i dokładnie sprawdza te ele-
menty samochodu. W pierwszej ko-
lejności przeglądamy wszystkie ele-
menty układu zasilania paliwem. 
Szczególnie ważne jest sprawdzenie 
podgrzewaczy i zaworów regulacyj-
nych, normujących temperaturę pa-
liwa w układzie. Zwracamy też uwa-

gę na stopień zużycia filtra. Jeśli nie 
mamy pewności co do poziomu jego 
eksploatacji, zaleca się profilaktycz-
ną wymianę na nowy. Ważne, by do-
syć często kontrolować stan filtra 
i separatora wody. 

Dla właścicieli pojazdów z silni-
kiem Diesla bardzo ważne jest 
sprawdzenie akumulatora. Podczas 
mroźnych dni jego uruchomienie 
wymaga dużej dawki energii, 
w związku z czym konieczne jest 
sprawdzenie, czy działają dobrze 
świece żarowe, które podgrzewają 
benzynę przed uruchomieniem. 
W nowszych modelach samocho-
dów zużycie tych świec sygnalizo-
wane jest poprzez zapalenie się dio-
dy kontrolnej. W naszej stacji potra-
fimy szybko i dokładnie zmierzyć 
stan naładowania pojazdu.

– Dla bezpieczeństwa najważ-
niejsze są hamulce. Jak istotny to 
jest element kontroli?

– Sprawdzenie układu hamulco-
wego jest niezbędne. Dodatkowo 
weryfikujemy stan płynów hamulco-
wych, okładzin i klocków hamulco-

wych. Trzeba też dopilnować by 
sprawny był hamulec ręczny i linki 
hamulcowe. Dodatkowo, co jakiś 
czas powinno się kontrolować prze-
wody paliwowe, które pod wpływem 
soli i środków chemicznych mogą 
ulec korozji. Jest to ważne zwłasz-
cza zimą, kiedy poruszamy się po 
zasypanych śniegiem i oblodzonych 
drogach. Wówczas sprawny układ 
hamulcowy może nam uratować ży-
cie.

Przed nadejściem mroźnych dni 
warto również sprawdzić temperatu-
rę zamarzania płynu chłodniczego. 
Optymalna temperatura płynu chłod-
niczego powinna wynosić minus 37 
stopni Celsjusza.

– A co z oponami?
– Nie możemy zapomnieć o wy-

mianie opon z letnich na zimowe. 
Taki zabieg najlepiej przeprowadzić 
kiedy temperatura powietrza wynosi 
około 6-7 stopni Celsjusza. Co jakiś 
czas trzeba też sprawdzać ciśnienie 
powietrza w oponach – optymalnie 
co miesiąc, przez cały okres zimo-
wy. Częstotliwość kontroli ciśnienia 

zależy od tego, jak dużo i jak często 
jeździmy, jednak fachowcy zalecają, 
by wykonywać rutynową kontrolę 
co najmniej raz w miesiącu. U nas 
dobrze skontrolujemy także stan 
bieżnika opony.

– Zła pagoda źle wpływa także 
na karoserię?

– Tak, najlepiej wybronimy się od 
negatywnych skutków takiej pogo-
dy gdy na bieżąco i regularnie bę-
dziemy myli auto używając też opcji 
woskowania. Takie dokładne czysz-
czenie również można wykonać w 
myjni koło naszej stacji diagno-
stycznej.

– Takie kontrole najlepiej prze-
prowadzić chyba w stacji diagno-
stycznej?

– Niektóre elementy jesteśmy  
w stanie sprawdzić sami, jednak nic 
nie zastąpi fachowego spojrzenia. 
Zapewniamy w naszej stacji najlep-
szą fachową obsługę, mapy pracow-
ników, którzy od lat są diagnostami 
i mamy sprzęt, który pozwala całko-
wicie zdiagnozować auto przed tym 
trudnym okresem.
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