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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

Kredyt do 30.000 zł na oświadczenie.
Proste kredyty dla fi rm bez zaświadczeń o niezaleganiu w US i ZUS.

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod 
numerem KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym w pełni, działa poprzez swoich Autoryzowanych Partnerów 
jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank SA, Geti n Noble Bank SA, FM Bank PBP SA, Bank BPH SA, Bank Pocztowy SA, Plus Bank SA, TF Bank AB, Ferratum Bank 
p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Raiff eisen Bank Polska SA oraz fi rm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., 
InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Regita Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., Opti ma Sp z o.o., Fundusz 
Mikro Sp. z o.o., Aforti  Finance SA, Iwoca Poland Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A.W zakresie umów ze współpracującymi bankami i fi rmami pożyczkowymi Fines S.A. 
jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/po-
życzkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/
pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 07.10.2016 r.

506 937 477
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SPOTKANIA
PRZESUNIĘTE

Informujemy, 
że z uwagi na chorobę 

prezydent 
Grażyny Dziedzic 

zaplanowana na najbliższy 
miesiąc tura 

SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI 
ZOSTANIE PRZESUNIĘTA
Wizyty w poszczególnych 

dzielnicach odbędą się 
w późniejszym terminie.

Pijany konkubent 
pobił 5-letnią 
dziewczynkę
 Więcej str. 2
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179
100 g

kg

PIWO JASNE 
MOCNE
BROWAR 
JABŁONOWO,
0,5 l

169
szt.

249
100 g

CUKIERKI
WAWEL

2299

28% TANIEJ

PIWO
TYSKIE 
GRONIE
8 x 0,5 l

593 zł TANIEJ 1799
8-pack

2392
8-pack

MOP EASY
WRING&CLEAN
TURBO, VILEDA

7000 zł TANIEJ

9999
1 zestaw

16999
1 zestaw

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13  

OLEJ
RZEPAKOWY
3 l

TYLKO 13-15.03.2017

PAPIER 
TOALETOWY
FOXY, 16 ROLEK

DZIEŃ KOBIET

BRANSOLETKA
POZŁACANE SREBRO

OD 8 MARCADO WYCZERPANIA ZAPASÓW

3999
SZT.

WĘDZONKA
KROTOSZYŃSKA

1199
szt.

450 zł TANIEJ
1649

szt.

700 zł TANIEJ999
opak.

1699
opak.
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KRONIKA

REKLAMA

W czwartek (2.03) na granicy Goduli i Świętochłowic 
policja zabezpieczyła granat pochodzący z czasów II woj-
ny światowej. Granat znalazł jeden z mieszkańców Rudy 
Śląskiej, który wybrał się w tamte rejony na spacer z psem. 
Mężczyzna zaalarmował policję. – Otrzymaliśmy zgłosze-
nie o zdarzeniu od mieszkańca Chebzia, który dwa dni 
wcześniej dokonał tego odkrycia. Nie był pewny, czym jest 
znaleziony przez niego przedmiot, dlatego zawiadomił po-
licjantów, którzy zabezpieczyli teren – informuje Arkadiusz 
Ciozak, oficer prasowy KMP w Rudzie Śląskiej. Policja 
zabezpieczyła miejsce, w którym znajdował się granat aż 
do momentu przejęcia go przez wojsko.   AL
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Znalazł granat

Mieszkaniec Chebzia znalazł granat 
pochodzący z czasów II wojny światowej.

Pierwszy incydent dotyczył mieszkanki Rudy, która 
opiekowała się piątką swoich małoletnich dzieci. Rudzian-
ka miała w organizmie ponad 2,3 promila alkoholu. Po 
otrzymaniu zgłoszenia policjanci przybyli na miejsce, 
gdzie okazało się, że kobieta jest kompletnie pijana, 
a w mieszkaniu razem z nią przebywa piątka dzieci. Naj-
młodsze z rodzeństwa miało dwa lata. Podczas interwencji 
mundurowi stwierdzili, że matka nie jest w stanie sama 
zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Policjanci zatrzymali ko-
bietę i przewieźli do izby wytrzeźwień. Rodzeństwem za-
jął się dorosły brat. Za narażenie dzieci na niebezpieczeń-
stwo utraty zdrowia, a nawet życia, matce grozi kara do 
pięciu lat pozbawienia wolności. Kilka dni później, w pią-
tek (3.03), policjanci odebrali zgłoszenie z Orzegowa do-
tyczące pijanych opiekunów. Mundurowi otrzymali je od 
zaniepokojonych sąsiadów i ciotki dzieci. Na miejscu za-
trzymano matkę i jej konkubenta. Oboje mieli ponad dwa 
promile alkoholu we krwi. W mieszkaniu przebywała 
dwójka dzieci. Pięcioletnia dziewczynka z podbitym 
okiem i siniakami na ciele trafiła pod opiekę lekarzy Cho-
rzowskiego Centrum Pediatrii. Natomiast czteroletnim 
chłopcem zaopiekowała się babcia dzieci. Matka i jej part-
ner zostali zatrzymani i przesłuchani. Za pobicie dziew-
czynki odpowie mężczyzna, któremu postawiono zarzuty 
uszkodzenia ciała dziecka oraz znęcania się nad rodziną. 
Mężczyzna musiał opuścić mieszkanie, ma zakaz zbliża-
nia się do rodziny i będzie pod dozorem policji. Podczas 
przesłuchania mężczyzna tłumaczył, że chciał uciszyć 
dziecko i ścisnął mu twarz. Dziewczynka jest obecnie 
w dobrym stanie. W przeszłości policja interweniowała już 
w związku z awanturami między 30-latkiem, a jego o trzy 
lata młodszą partnerką. Nie było jednak podejrzeń doty-
czących stosowania przemocy wobec dzieci. AW 

KRONIKA
Nieodpowiedzialni  
rodzice zagrażają  

dzieciom 
W minionym tygodniu rudzka policja zatrzy-
mała dwie pijane matki opiekujące się swo-
imi dziećmi. W jednym z przypadków konku-
bent kobiety siłą próbował uciszyć dziecko. 
Poobijana dziewczynka trafiła do szpitala. 

Zgodnie z nowym prawem obecnie osoba prywatna, 
która chce usunąć drzewo lub krzew z własnej posesji, 
a działalność ta nie jest związana z działalnością gospo-
darczą, nie musi składać w tej sprawie wniosku do Urzę-
du Miasta. O tym, że mieszkańcy korzystają ze znoweli-
zowanych zapisów świadczy wzrastająca liczba wycię-
tych drzew, a zarazem osób zaniepokojonych tym faktem. 
Jedna z tego typu spraw dotyczy wycinki z 27 lutego, 
kiedy to z terenu pomiędzy Osiedlem Leśnym a ulicą Pił-
sudskiego zaczęto wycinać drzewa. Interwencja w tej 
sprawie zgłoszona została do straży miejskiej. – Wycinki 
podjął się właściciel prywatny na działce, która jest prze-
znaczona na grunty rolne i pastwiska. Wycięte zostały 
głównie drzewa, samosiejki oraz iglaki. To natomiast za-
niepokoiło mieszkańców osiedla, którzy mają widok na 
las, a nagle z ich oczu zniknęła część drzew – informuje 
Marek Partuś, zastępca komendanta Straży Miejskiej 
w Rudzie Śląskiej. Wycinka odbyła się jednak zgodnie 
z prawem. – Zgodnie z posiadanymi informacjami w za-
kresie usunięcia tych drzew oraz z obowiązującymi prze-
pisami ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew nie 
wymagało uzyskania zezwolenia – potwierdza Eugeniusz 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Kontrowersje wokół wycinki drzew
Ustawa zwana „Lex Szyszko” sprawiła, że od 1 stycznia właściciele prywatnych działek bez zezwolenia mogą wyciąć dowolne drzewo na 
swojej posesji, jeżeli nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od kilku tygodni, kiedy coraz liczniej znikają drzewa, 
nowe zapisy budzą coraz więcej niepokojów. Problem ten nie omija także Rudy Śląskiej. Gdy pod koniec lutego na posesji w pobliżu Osiedla 
Leśnego w Kochłowicach rozpoczęła się wycinka drzew, mieszkańcy pobliskich domów zaniepokojeni zgłosili ten fakt miejskim strażnikom. 

Malinowski, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Górnictwa w rudzkim magistracie.

Wycinka w Kochłowicach była legalna także pod 
względem innych przepisów, które z kolei od 1 marca 
ograniczają prawo tego typu działania. W środę rozpo-
czął się bowiem okres lęgowy ptaków. To oznacza, że 

aby ściąć drzewo, na którym znajdują się gniazda i siedli-
ska ptaków (np. z uwagi na prowadzone prace budowla-
ne czy np. ze względów bezpieczeństwa), konieczne jest 
specjalne zezwolenie, wydane przez regionalnego dyrek-
tora ochrony środowiska lub generalnego dyrektora 
ochrony środowiska albo ministra środowiska (na terenie 
parków narodowych). To samo dotyczy innych gatunków 
chronionych, wymienionych w rozporządzeniach mini-
stra środowiska (głównie ptaki, nietoperze, chrząszcze 
oraz porosty). Brak takiego zezwolenia grozi karą grzyw-
ny, ograniczeniem wolności, czy też więzienia. – W przy-
padku podejrzenia, że ww. przepisy mogą zostać naruszo-
ne i zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa lub 
wykroczenia, należy poinformować o powyższym straż 
miejską, policję lub prokuraturę – podkreśla Eugeniusz 
Malinowski.

Joanna Oreł

Fo
to

: S
tra

ż M
ie

jsk
a 

Ru
da

 Śl
ąs

ka

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do: 
drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach • 
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej,
drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek) usuwanych w celu przywrócenia grun-• 
tów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²,• 
drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, • 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).

Wycinka przy Osiedlu Leśnym w Kochłowicach zaniepokoiła mieszkańców.
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Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom składamy najlepsze życzenia 

zdrowia, miłości, 
radosnych chwil oraz zadowolenia 
z życia osobistego i zawodowego. 

Krzysztof Mejer, Michał Pierończyk
wiceprezydenci Rudy Śląskiej

Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim Rudziankom 

najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, 
pomyślności, wiele radości każdego dnia 

oraz spełnienia marzeń

życzą 
Kazimierz Myszur 
Przewodniczący Rady Miasta 
Ruda Śląska
wraz z Radnymi
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Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwe 
będzie wypłacenie na początku marca zaległej 

części czternastki pracownikom KHW oraz 
zagwarantowanie regularnej pensji. Bez tego 

górnicy KHW nie otrzymaliby najbliższego 
wynagrodzenia. Po fuzji Polska Grupa 

Górnicza zostanie docelowo dokapitalizowana 
przez inwestorów kwotą ponad 1 mld  

złotych. Trwają rozmowy Ministerstwa Energii 
z inwestorami i wierzycielami Katowickiego 

Holdingu Węglowego. 

Przedstawiciele wszystkich 
związków zawodowych podpi-
sali porozumienie w sprawie 
włączenia Katowickiego Hol-
dingu Węglowego do Polskiej 
Grupy Górniczej. – Negocjacje 
były trudne, ale zawsze coś, co 
jest cenne, rodzi się w dużym 
wysiłku. Strona społeczna wy-
kazała się dużą odpowiedzial-
nością. Bez wątpienia na połą-
czeniu spółek korzysta branża, ale przede 
wszystkim pracownicy, którzy mają za-
gwarantowane stabilne miejsca pracy i nie 
będą musieli bać się o swoje wypłaty – ko-
mentował Grzegorz Tobiszowski, wicemi-
nister energii. – Nie ulega wątpliwości, że 
przeprowadzamy proces bez precedensu – 
dodał. Zgodnie z porozumieniem Holdin-
gowy Układ Zbiorowy zostanie rozwiąza-
ny, natomiast pracowników Holdingu 
obejmą zasady wynagradzania obowiązu-
jące w Polskiej Grupie Górniczej. Dzięki 
temu pracownicy KHW będą mieli wyższe 

Droga do połączenia KHW i PGG otwarta
Zarządy Katowickiego Holdingu Węglowego i Polskiej Grupy Górniczej oraz związkowcy podpisali w środę (1.03) porozumienie określające warunki fuzji. 
Otworzyło to drogę do rozmów z inwestorami, którzy dokapitalizują grupę oraz wierzycielami KHW.

Podpisanie porozumienia poprzedziły konsultacje ze stroną społeczną. 

zarobki. Średnia pensja górników z KHW 
ma osiągnąć poziom przeciętnej płacy 
w PGG i wynosić 6225 złotych.

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej udzie-
lił gwarancji pracownikom, że warunki 
zatrudnienia i wynagrodzenia będą obo-
wiązywały przez rok od fuzji, czyli do 
końca marca 2018 r.

Do tego terminu ma zostać wynegocjo-
wany nowy, wspólny układ zbiorowy pra-
cy. Trwa szukanie rozwiązań m.in. dla 
Kopalni Wujek-Ruch Śląsk. W ciągu 
dwóch tygodni powołane zostaną zespo-

ły. Na podstawie wyników ich prac zosta-
nie podjęta decyzja o dalszej ewentualnej 
eksploatacji złóż. – Podpisanie porozu-
mienia otwiera drogę do połączenia Ka-
towickiego Holdingu Węglowego i Pol-
skiej Grupy Górniczej. Po fuzji powstanie 
silna fi rma zatrudniająca ok. 43 tysięcy 
pracowników. Połączenie pozwoli na lep-

sze gospodarowanie złożami, bardziej 
efektywne wykorzystanie sprzętu, zmniej-
szenie kosztów, stworzenie lepszej oferty 
i utworzenie wspólnej sieci sprzedaży 
– wyjaśniał Tomasz Rogala, prezes Pol-
skiej Grupy Górniczej.

Suma zadłużenia KHW przekroczy-
ła 2,5 miliarda złotych, z czego ponad 

1,2 mld zł to zobowiązania z tytułu ob-
ligacji. Strona fi nansowa (banki) zgo-
dzi się na zmianę warunków spłaty za-
dłużenia jedynie po włączeniu KHW 
do PGG. Zdaniem banków tylko to da 
gwarancję wyprowadzenia holdingu 
na prostą.  AW

(źródło: PGG)

21
Dziękujemy!

Mamy najwię-
cej fanów na FB 
wśród rudzkich 

mediów

www.facebook.com/
WR.WiadomosciRudzkie 



Z AT R U D N I M Y
PRACOWNIKÓW

w zakładzie 
przetwórstwa 

mięsnego. 
Mile widziane
doświadczenie 
w tej branży. 

Zapewniamy 
umowę o pracę 

i atrakcyjne 
zarobki

Telefon kontaktowy:

32 707-43-60 
dział kadr czynny 

od poniedziałku do piątku 
w godz. 6.00-14.00, 
ul. Chorzowska 58. 

CV można składać 
w budynku porti erni 

bądź osobiście 
w dziale kadr.
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Nasi Czytelnicy interweniują w sprawie zmian w organizacji 
ruchu. W tym przypadku dotyczy to wprowadzenia ruchu jed-
nokierunkowego na ul. Modrzejewskiej. – Zmiana na jeden 
kierunek jazdy usprawni przejazd i poruszanie się pieszych. 
Obecnie panuje zamieszanie, a zaparkowane po dwóch stro-
nach ulicy samochody utrudniają przejazd – żali się mieszka-
niec ulicy Heleny Modrzejewskiej w Goduli.

Na ulicy Modrzejewskiej nie będzie zmian w organizacji ruchu.
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Zmian w organizacji ruchu nie będzie | GODULA

Podobnych interwencji w ciągu roku 
pojawia się kilka. Mieszkańcy interwe-
niują zarówno w naszej redakcji jak 
i w Urzędzie Miasta. – Takich spraw po-
jawia się od trzech do pięciu w ciągu 
roku. Wszystkie bardzo wnikliwie anali-
zujemy i przekazujemy do Komisji ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
– tłumaczą pracownicy Wydziału Dróg 
i Mostów UM w Rudzie Śląskiej. Komi-
sja na posiedzeniu 9 lutego analizowała 
kilka takich przypadków. – W każdym 
z tych przypadków przeprowadzamy an-
kietę wśród mieszkańców rejonu, które-
go dotyczą proponowane zmiany – mó-
wi Barbara Mikołajek-Wałach, naczel-
niczka Wydziału Dróg i Mostów Urzędu 
Miasta w Rudzie Śląskiej. – W przypad-

ku ulicy Modrzejewskiej wyniki ankiety 
były niemiarodajne. W sumie w tym 
przypadku wzięto pod uwagę 667 loka-
li, ale wypowiedziało się zaledwie 119 
osób. Wśród nich 99 było za wprowa-

OGŁOSZENIA

dzeniem ruchu jednokierunkowego, a 20 
przeciw – tłumaczy. W takich przypad-
kach zmiana może być dokonana jeśli 
opowie się za nią więcej niż połowa za-
interesowanych. Przy ulicy Modrzejew-

Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
analizowała także wnioski mieszkańców ulic 

Ignacego Nowaka (91 lokali; wypowiedziało się 
18 osób, z czego: 14 za, 4 przeciw 

– stanowisko 20% ogólnej liczby mieszkańców) 
oraz ul. Kolistej (166 lokali; wypowiedziało się 

20 osób, z czego: 12 za, 8 przeciw 
– stanowisko 12% ogólnej liczby 

mieszkańców). Biorąc pod uwagę 
niemiarodajne wskaźniki poszczególnych opinii 

w tych przypadkach także podjęto decyzję 
o bezzasadności zmiany organizacji ruchu.

Jeden z mieszkańców Wirku zwrócił się do naszej redakcji  z interwencją w sprawie potrzeby wybudowania chodnika przy 
ulicy Paderewskiego, którym można byłoby przejść z osiedla do ulicy Kokota.
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Czy doczekają się chodnika? |  WIREK 

Zamiast ścieżki mieszkańcy chcieliby mieć nowy chodnik.

skiej wypowiedziało się tylko 18 pro-
cent ogólnej liczby mieszkańców, wo-
bec czego podjęto opinię o bezzasadno-
ści wprowadzania ruchu jednokierun-
kowego. AW

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

– Od lat walczymy o chodnik, a spół-
dzielnia nic z tym nie robi. Zamiast chodni-
ka jest tylko usypana ścieżka pomiędzy 
krawężnikami, po której nie da się chodzić, 
szczególnie wtedy, kiedy zaczyna padać 
deszcz. Co więcej, w zimie ścieżka nie jest 
nigdy odśnieżana. Dopiero po mojej inter-
wencji w Urzędzie Miasta i Straży Miej-
skiej, odśnieżono ją tej zimy – informuje 
pan Andrzej. 

Mieszkańcy osiedla od dwóch lat zabie-
gają, żeby wydeptany pas ziemi, stanowią-
cy część terenu zielonego, który rozpoczy-
na się zaraz za blokiem nr 17 i prowadzi do 
ulicy Kokota, stał się chodnikiem. Interwe-
niują w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, która jest zarządcą pobliskich budyn-

ków, jednak to nie przynosi skutku. – Kie-
dyś w spółdzielni powiedzieli, że utwardzą 
grunt i zrobią chodnik, a do dzisiaj, oprócz 
tego, że dostałem radę, żeby chodzić do-
okoła zamiast tą ścieżką, to niczego pozy-
tywnego się nie dowiedziałem – dodaje 
Czytelnik.  Wybudowanie chodnika nie 
jest jednak prostą sprawą i wszystko wska-
zuje na to, że mieszkańcy osiedla nie do-
czekają się takiej decyzji. – To przejście 
nie jest i nigdy nie było chodnikiem. Jest to 
tylko wydeptany pas, który stanowi część 
terenów zielonych. Natomiast teren ten jest 
przeznaczony do zbycia, stąd bezzasadne 
jest inwestowanie w niego – wyjaśnia Ga-
briela Lutomska, rzecznik prasowy Rudz-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  AL
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25-LECIE�„WIADOMOŚCI�RUDZKICH”

Spacerem  
po archiwum ,,WR”

Joanna Helander to jedna z niezwykłych rudzianek, z którą mieliśmy 
przyjemność przeprowadzić wywiad na naszych łamach. W tym 

szczególnym dniu możemy być wyjątkowo dumni z naszych zdolnych pań. 
(„WR”, marzec 1999 r.).

Dzień� Kobiet� to� wyjątkowa� okazja� do� tego,� by� przypomnieć,� jak� przez�
lata� na� łamach� „Wiadomości� Rudzkich”� pisaliśmy� o� tym� święcie.� Dzisiaj�
w�ramach�jubileuszowego�dodatku�przypominamy�o�rudziankach,�o�których�
wspominaliśmy�w�marcowych�wydaniach�„WR”�przez�ostatnie�25�lat.

„Dziewczyna Wiadomości Rudzkich”  
to cykl w ramach którego pisaliśmy o naszych 

rudziankach – tych mniej lub bardziej znanych. 
(„WR”, marzec 1997 r.).

Drogie Panie, od 
lat pamiętamy 

o Waszym 
święcie i co roku 

winszujemy Wam. 
(„WR”,  

marzec 2014 r.).

5 powodów, które sprawią, że odchudzanie
będzie przyjemne i skuteczne

Niestety często podejmowane na własną rękę próby zrzucenia 
zbędnych kilogramów kończą się fiaskiem. Powody bywają 
różne – od niesmacznych i skomplikowanych posiłków, przez 
niewłaściwie dopasowany jadłospis, na braku oczekiwanych 
efektów kończąc. Skutkuje to tym, że odchudzanie jest po-
strzegane przez nas jako uciążliwy proces, a wcale nie musi tak 
być. Pytamy więc dietetyków Anetę Turek i Jagodę Lewicką 
z Centrów Dietetycznych Naturhouse w Rudzie Śląskiej o  5 po-
wodów, dzięki którym dieta będzie przyjemnością.

1) Połącz dietę z suplementacją
Połączenie odpowiednio zbilansowanej 

diety oraz suplementacji pomagającej ła-
twiej osiągać pożądane rezultaty to klucz 
do sukcesu! – Kompleksowa kuracja do-
brana na podstawie wywiadu dietetycznego 
i zdrowotnego, dopasowana do trybu życia, 
rodzaju pracy i upodobań smakowych nie 
tylko nie jest uciążliwa, ale jest wręcz przy-
jemnością – przekonują dietetycy. A co naj-
ważniejsze – jest smaczna, pełnowartościo-
wa i zdrowa! 

2) Zadbaj o silną motywację
Opieka dietetyka na cotygodniowych 

spotkaniach kontrolnych jest gwarancją 
skuteczności i bezpieczeństwa prowadzo-
nej kuracji. – Na wizytach  monitoruję prze-
bieg odchudzania, sprawdzam efekty oraz 
w razie potrzeby wprowadzam odpowiednie 
modyfikacje w jadłospisie z uwzględnieniem 

oczekiwań pacjenta – mówi dietetyk. – Za-
uważam, że widoczne z tygodnia na tydzień 
efekty motywują do kontynuowania walki 
o szczupłą sylwetkę.

3) Naucz się zdrowych nawyków ży-
wieniowych

Najbardziej powszechną przyczyną efek-
tu jo-jo po odchudzaniu jest powrót do daw-
nych nawyków żywieniowych. – Jako diete-
tyk Naturhouse podczas całego okresu trwa-
nia kuracji przekazuję cenną wiedzę na te-
mat właściwego sposobu odżywiania, aby po 
zakończonym procesie pacjent nie powrócił 
do wagi sprzed diety. Edukacyjny aspekt 
kuracji Naturhouse umożliwia utrzymanie 
osiągniętych efektów – mówi Aneta Turek.

4) Daj sobie możliwość wyboru
Kuracje Naturhouse są odpowiednio zbi-

lansowane i pełnowartościowe. – Dieta Na-
turhouse daje dużą swobodę wyboru spo-

śród zdrowych posiłków. Dzięki temu jemy 
to na co mamy ochotę, stosując się do ogól-
nych zaleceń dietetyka. Takie wdrożenie 
zdrowych zasad żywienia procentuje w przy-
szłości i nie kojarzy nam się z dietą pełną 
wyrzeczeń – przekonuje dietetyk. Chudniesz 
jedząc zdrowe i smaczne posiłki.  

5) Pomyśl co zyskasz, a nie ile Cię to 
będzie kosztowało

Redukcja wagi wpływa pozytywnie za-
równo na Twoje zdrowie, jak i samopoczu-
cie. Każdy utracony kilogram to kolejny 
powód do uśmiechu. – Nic nie cieszy tak, 
jak ubrania, które stają się luźniejsze i syl-
wetka, która nabiera odpowiednich kształ-
tów. Utrata kilogramów to wzrost energii 
i znaczna poprawa samopoczucia – zauwa-
ża dietetyk  Jagoda Lewicka.

Próbowałaś już wszystkiego i nie wie-
rzysz, że kolejna próba odchudzania za-

ul. 1 Maja 35 
41-706�Ruda�Śląska�
tel.�513-054-094

e-mail: ruda.halemba 
@naturhouse-polska.com

ul. Czarnoleśna 17 
41-709�Ruda�Śląska�
tel.�604-094-430

e-mail: ruda.slaska 
@naturhouse-polska.com

kończy się sukcesem? Przyjdź do Natur-
house i przekonaj się, że odchudzanie 
może być trwałe i przyjemne! Zaufało 
nam już 6 500 000 osób na całym świecie. 
Oni spełnili swoje marzenie o szczupłej 

sylwetce – odważ się i Ty! Umów się na 
wizytę do dietetyka i dowiedz się jak zdro-
wo i skutecznie pożegnać nadwagę. Zapra-
szamy do najbliższego Centrum Dietetycz-
nego Naturhouse.

„Być kobietą, być 
kobietą” – i tak 

w tych oto rytmach 
od lat w Rudzie 

Śląskiej świętuje się 
Dzień Kobiet, a my 

towarzyszymy Wam 
przy okazji tego 

święta. („WR”, marzec 
2003 r.).
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DEKORACJE BALONOWE
Jeśli organizujesz wesele imprezę, przyjęcie i chcesz zachwycić 

swoich gości niepowtarzalną dekoracją, zadzwoń do nas. 
Przygotujemy niezwykłą oprawę balonową, 

którą zapamiętasz na długi czas. 
Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu 

w Rudzie Śląskiej-Halembie, przy ul. Miodowej 6.

Zachęcamy 
do skorzystania 
z naszych usług

Tel. 790-541-222
www.facebook.com/Sklep.Balanga
www.dekoracjebalonowe-balanga.pl
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Dzień Otwarty w „Łukaszkach”
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W Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. św. 
Łukasza odbył się „Dzień Otwarty”. Rodzice 
dzieci niepełnosprawnych, którzy stoją przed 
decyzją wyboru przedszkola lub szkoły dla 
swojego dziecka, mogli zapoznać się z boga-
tą ofertą edukacyjno-terapeutyczną placów-
ki. – Nasz „Dzień Otwarty” nastawiony jest 
głównie na oddziały przedszkolne, które 
chcemy zaprezentować. Osoby, które posta-
nowiły nas odwiedzić, mogły zwiedzić szkołę, 
uczestniczyć w zajęciach i zadawać pytania 
nauczycielom naszej szkoły, a także zapro-
szonym specjalistom – zaznaczył Wiesław 
Jagielski, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Spe-
cjalnych im. św. Łukasza w Wirku. 

ZSS nr 3 oferuje zajęcia dla przedszkola-
ków oraz uczniów. W przedszkolu zajęcia 
prowadzone są w małych grupach (2-4-oso-
bowych). Oprócz edukacji na wysokim po-
ziomie, placówka oferuje także gimnastykę 
korekcyjną z rehabilitacją, terapię SI, terapię 
autyzmu, indywidualne zajęcia z psycholo-
giem, logopedą, naukę pływania, opiekę so-
cjalno-prawną pedagoga, czy zajęcia w ogro-
dzie sensorycznym. Z części tych zajęć ko-
rzystają też przedszkolaki, a gimnazjaliści 

Rodzice mogli zapoznać się z bogatą ofertą placówki.

przygotowywani są do podjęcia dalszej nauki 
w szkole ponadgimnazjalnej lub Warsztatach 
Terapii Zajęciowej.

– Jesteśmy jedyną placówką w mieście, 
która posiada oddziały przedszkolne dla 
dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, dzieci niepełno-

sprawnych umysłowo, autystycznych, gdzie 
jednocześnie te oddziały znajdują się przy 
szkole. Dlatego warto zobaczyć, jak to wszyst-
ko u nas działa i z jakich zajęć można skorzy-
stać. Co ważne, prowadzimy też zajęcia dla 
dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem 
Rozwoju – zaznaczył Wiesław Jagielski. AL

NOWY BYTOM

Rudzianie pamiętają o bohaterach
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Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych w Miejskim Centrum Kul-
tury odbył się spektakl muzyczny „Jeszcze 
Polska nie zginęła”. Wykonawcy zaśpiewali 
najbardziej znane pieśni patriotyczne oraz 
pieśni „Żołnierzy Wyklętych”.

– Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych został ustanowiony sześć lat temu, by 
uczcić pamięć żołnierzy podziemia, którzy po 
zakończeniu II wojny podjęli walkę o suwe-
renność Polski. To dzięki poświęceniu i wal-
ce „Żołnierzy Wyklętych” cieszymy się dzi-
siaj niepodległą ojczyzną. Ich niezłomna po-
stawa i najwyższa cena, którą zdecydowali 
się płacić na rzecz Polski, zasługują na naszą 
pamięć i hołd – zaznaczyła Grażyna Dzie-
dzic, prezydent Rudy Śląskiej.

W spektaklu muzycznym wystąpili solist-
ka Opery Krakowskiej Karin Wiktor-Kałuc-

W Miejskim Centrum Kultury 
upamiętniono Żołnierzy Wyklętych. 

ka oraz pianista Łukasz Mateja. Artyści wy-
konali najsłynniejsze pieśni patriotyczne, 
m.in. „Rotę”, „Czerwone maki” czy „War-
szawiankę”. Na scenie można też było zoba-
czyć młodzież z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 im. G. Morcinka. 

– Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację tego wydarzenia. Dzięki temu 
możemy godnie uczcić Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. To bardzo ważne, 
żeby pamiętać o tych, którzy nie złożyli broni 
po 1945 roku, ponieważ to właśnie oni wal-
czyli z sowietyzacją Polski. Są dla nas praw-
dziwymi bohaterami – podkreśliła radna 
Agnieszka Płaszczyk. 

 W obchody Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” włączyła się także 
rudzka biblioteka oraz Centrum Inicjatyw 
Społecznych „Stary Orzegów”.  AL

BYKOWINA
Biała sobota z okazji 

Europejskiego 
Dnia Terapeutów Mowy

Podobnie jak w latach ubiegłych 
z okazji Europejskiego Dnia Tera-
peutów Mowy Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna w Rudzie 
Śląskiej zorganizowała w swojej 
siedzibie akcję pt. Dzień Bezpłat-
nych Diagnoz Logopedycznych. 
W sobotę (4.03) pracownicy po-
radni oraz zaproszeni specjaliści 
rudzkich placówek oświatowych 
zaoferowali bezpłatne diagnozy 
logopedyczne oraz konsultacje 
psychologiczno-pedagogiczne.

– Wady wymowy to poważny 
problem, a takie otwarcie drzwi to 
nasz sposób na pokazanie, że moż-
na z tym walczyć. Wiele lat temu na 
pierwszy Dzień Otwarty przyszło 
tyle osób, że nie dało się przyjąć 
wszystkich od razu. Teraz jest tak 
samo. Było tak wielu chętnych, że 
wizyty przesunęliśmy także na po-
niedziałek – mówi Halina Kozioł-
Woźnikowska, dyrektorka Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 

KUPIĘ AKCJE 
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072 | 519-700-062  

NAWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIETNA | UMOWY 
ZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI 

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej • 
i II stopnia stomatologii zachowawczej
Profi laktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie• 

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

w Rudzie Śląskiej. – Jeżeli wada, 
którą stwierdzimy jest poważna, 
automatycznie znajdujemy termin 
i przyjmujemy dziecko i obejmuje-
my opieką. Wielu osobom wystar-
czy udzielić drobnej porady i rodzi-
ce są w stanie na tej podstawie 
pomóc swojemu dziecku – tłuma-
czy. 

Wszyscy, którzy odwiedzili pla-
cówkę mogli także skorzystać z ba-
dań słuchu. – Przy okazji obcho-
dziliśmy Światowy Dzień Ochrony 
Słuchu i dlatego kładliśmy nacisk 
na ćwiczenie wrażliwości słucho-
wej oraz komentarz i porady doty-
czące tej dziedziny. Informowali-
śmy także o kampanii „Razem dla 
słuchu” bo okazuje się, że to bar-
dzo duży problem – mówiła Graży-
na Begińska, logopeda z PPP. 

Zainteresowane osoby mogą 
w tej sprawie kontaktować się z in-
folinią pod nr tel. 22 333-30-00.

AW 
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

REKLAMA

Alexander Oczko
syn Magdaleny i Tomasza

ur. 17.02. (3335 g i  58 cm)

Hanna Frydek
córka Patrycji i Rafała

ur. 17.02. (3820 g i 54 cm)

Artur Mikusz
syn Żanety i Leszka

ur. 20.02. (3545 cm i 55 cm)

Filip Mazurek
syn Agnieszki i Łukasza

ur. 22.02. (3400 g i 54 cm)

Aleksander Dyksy
syn Magdaleny i Artura

ur. 17.02. (2750 g i 53 cm)

Amelia Rzeźnik
córka Darii i Daniela

ur. 20.02. (3100 g i 53 cm)

Amelia 
Reckwald
córka 
Sandry 
i Macieja
ur. 26.02.
(2780 g 
i 54 cm) 

Dawid Makarewicz
syn Moniki i Pawła

ur. 22.02. (3700 g i 59 cm)

Wiktoria Bąk
córka Patrycji i Rafała

ur. 18.02. (3320 g i 54 cm)

Hania Krupińska
córka Agaty i Arkadiusza

ur. 22.02. (3400 g i 55 cm)

Mirosław Waręda
syn Magdaleny i Marka

ur.25.02. (3980 g i 58 cm)

Maksymilian Wysocki
syn Katarzyny i Krzysztofa
ur. 27.02. (3280 g i 55 cm)

Marcel Owczarczyk
syn Anety i Wojciecha

ur. 17.02. (3940 g i 58 cm)

Jagoda Andrukiewicz
córka Beaty i Mariusza

ur. 19.02. (2840 g i 53 cm)

Maja Urbańczyk
córka Moniki i Tomsza

ur.25.02. (3750 g i 54 cm)

Kacper Gołąbek 
syn Patrycji i Pawła

ur. 28.02. (3300 g i 56 cm)

Ksawery Wiśniowski
syn Patrycji i Dawida

ur. 18.02. (3450 g i 57 cm)

Oliwia Makula
córka Anny i Rafała

ur. 20.02. (3280 g i 54 cm)

Zuzanna Nowakowska
córka Karoliny i Pawła

ur.23.02. (3600 g i 56 cm)

Hanna Rumak 
córka Aleksandry i Andrzeja 
ur. 27.02. (2700 g i 53 cm)

Iga Golda
córka Marty i Romana

ur. 18.02. (3200 g i 53 cm)

Tomasz Małkusz
syn Agaty i Łukasza

ur. 24.02. (3150 g i 53 cm)

Franciszek Balcerzak
syn Agnieszki i Piotra

ur. 19.02. (3324 g i 54 cm)

Kacper 
i Karol 
Zajączkowski
synowie 
Sylwii i 
Przemysława
ur. 17.02. 
(2520 g, 
2780 g 
i 53 cm, 
56 cm)

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 
wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w  Rudzie Śląskiej w rejonie 

ulicy Piotra Skargi, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod istniejące: 
garaże, garaże wolnostojące oraz garaże murowane 

położone w kompleksie garażowym.

OGŁOSZENIE

| P�������

Jak wygląda prywatne życie 
świadka koronnego?

Życie świadka koronnego 
okryte jest tajemnicą – tylko 
nieliczni wiedzą, gdzie prze-
bywa i jak jest chroniony. Czy 
wygląda jak w czasach gang-
sterskich i czy została zmienio-
na jego tożsamość? Czy żyje w 
jednym miejscu, czy też wciąż 
zmienia swój adres zamiesz-
kania w obawie przed szuka-
jącymi go zabójcami? Co grozi 
osobie, która podejdzie zbyt 
blisko świadka i będzie spra-

wiała wrażenie niebezpiecznej dla niego? Czy świadek znajduje 
się pod ochroną przez cała dobę i na czym ta ochrona polega? 
Życie byłego gangstera w „koronie” przypomina fi lm sensacyjny, 
w którym główne role – obok skruszonego przestępcy – grają 
służby specjalne, komandosi i organy ścigania. W książce „Masa 
o życiu świadka koronnego” znajdą się odpowiedzi na powyższe 
pytania, ale niech nikt nie spodziewa się całej prawdy. Zresztą, 
czy ktoś ją zna w stu procentach? Z tej książki wynika, że… nie.

Artur Górski

Masa o życiu świadka koronnego. 
Jarosław Sokołowski „Masa” 

w rozmowie z Arturem Górskim

REKLAMA

1 MARCA 2017 r.

WIELKIE OTWARCIE SKLEPU!!!

CH Domino 
w Rudzie Śląskiej
ul. Obr. Westerplatte 36
pasaż dolny
tel. 733-33-94-73

BON O WARTOŚCI 100 ZŁ

na zakupy w naszym sklepie przy zakupie wózka

www.babycars.pl

Opowieść o ludziach, któ-
rzy dla zaspokojenia swych 
potrzeb nie cofną się przed 
niczym. Miłość do kobiet kon-
kuruje tu z miłością do ziemi, 
a nikt nie jest tym, za kogo się 
podaje. I każdy ukrywa przed 
światem gorzką tajemnicę.

Na początku dwudziestego 
wieku kilkuletni Zefi ryn Za-
rządca, zmuszony przez swo-
jego wuja, bierze udział we 
włamaniu do kościoła. Ma za 
zadanie ukraść słynny na całą 
okolicę Cudowny Obraz. Sa-
motna noc w pustym kościele 
w oczekiwaniu na dogodny 

moment wywiera wpływ na jego dalsze losy.
 Ponad sto lat później do Starszego Folwarku przyjeżdża Pa-

weł, życiowy bankrut, wnuk Zefi ryna. Młody mężczyzna nigdy 
nie mieszkał na wsi i nie wyobraża sobie przyszłości wśród pól i 
lasów. Z pomocą przychodzi mu stary sąsiad, syn wielkiej i nie-
spełnionej miłości Zefi ryna. Krok po kroku uczy Pawła pracy na 
roli. Jednak nie robi tego całkiem bezinteresownie.

 Zefi ryn i Paweł. Dziadek i wnuk, którzy nigdy się nie pozna-
li. Dwaj żyjący w dwóch różnych światach mężczyźni, których 
oprócz więzów krwi łączy coś jeszcze – tajemnica rodzinna. 
Dwie przenikające się historie, pełne namiętności i walki z trud-
ną codziennością. I w tle kobiety, które kochają i są kochane.

Agnieszka Olszanowska

Tajemnica dziesiątej wsi
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WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatt e 36, 

tel. 607-468-787

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI

WRÓŻKA 
JADZIA

Baran – Podobno nie wchodzi się 
dwa razy do tej samej rzeki. W Two-
im przypadku to powiedzenie się nie 
sprawdzi. Daj szansę dawnej miło-
ści.
Byk – Odważnie broń własnych 
przekonań, a zyskasz uznanie i sza-
cunek w oczach innych ludzi. Sam 
też poczujesz się o wiele lepiej.
Bliźnięta – Otwórz się na nowe 
propozycje i od czasu do czasu po-
staw wszystko na jedną kartę. Sko-
rzystaj z dobrej rady Koziorożca.
Rak – Podczas weekendu wyda-
rzy się coś, co odmieni Twoje ży-
cie na lepsze. Znowu spojrzysz na 
świat przez różowe okulary. 
Lew – Nie zastanawiaj się dłużej 
i zakończ związek, w którym nie 
jesteś szczęśliwy. Wkrótce po-
znasz kogoś interesującego. 
O prawdziwą miłość warto walczyć.
Panna – Zwolnisz trochę tempo 
i z dystansem podejdziesz do 
spraw, na które nie masz wpływu. 
Możesz liczyć na niespodziewany 
przypływ gotówki.

Waga – Będziesz pełen zapału 
i energii do pracy. Z chęcią podej-
miesz się nowych wyzwań i z ła-
twością poradzisz sobie z wszelki-
mi przeszkodami.
Skorpion – Rozejrzyj się wokół.
Ktoś czuwa, czekając na znak od 
Ciebie. Od Twojej decyzji zależy, 
jak potoczy się ta znajomość.
Strzelec – Może spełni się to 
o czym marzysz i wreszcie trafi sz 
na kogoś, kto będzie Ci odpowia-
dać pod każdym względem.
Koziorożec – Od dawna wyczeki-
wana wizyta krewnych może spra-
wić, że przypomnisz sobie powie-
dzenie, że z rodziną najlepiej wy-
chodzi się na zdjęciach.
Wodnik – Twoje serce stanie się 
bardziej otwarte na nowe uczucia 
i namiętności, a tych nie powinno 
zabraknąć w Twoim życiu.
Ryby – Napięta sytuacja zmusi 
Cię do szybkiego podejmowania 
trafnych decyzji. Słuchaj rad, ale 
zdaj się na swój instynkt.
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Poziomo:1 – zimowe legowisko niedź-
wiedzia, 5 – fuksja, 8 – hiszpański arysto-
krata, 9 – awantura, 11 – znawca budowy 
ciała ludzkiego, 12 – inkarnacja boga Wisz-
nu, 15 – gagatek, ziółko, 17 – narośl na li-
ściu, 20 – dukt, 21 – apatia, 24 – tania bud-
ka z mięsem, 25 – żywica tropikalna, 28 – 
naczynie bednarskie, 29 – dawny czynsz 
z kopalni kruszców, 32 – mit. gr. olbrzym 
o stu wiecznie czuwających oczach. 33 – 
inna nazwa Nilu Błękitnego, 36 – mit. gr. 
bogini sprawiedliwości, 39 – największy 
ślimak lądowy, 42 – ryba z rodz. pielęgni-
cowatych, 43 – namiastka, surogat, 45 – 
wstręt, niechęć, 46 – parkowe drzewo 
ozdobne, 47 – miejsce zamieszkania. 

Pionowo:1 – żart. wysoka szczupła ko-
bieta, 2 – czarna woda, 3 – kwitnie tylko 
raz, 4 – nieugiętość, odporność, 5 – apo-
pleksja, 6 – ozdoba tałesu, 7 – kloc, 10 – 
ptak drapieżny, 13 – dychawica, 14 – rzeka 
we Włoszech, 16 – mit. słow. bogini wio-
sny, 17 – udomowiona odm. gaura, 18 – gra 
liczbowa, 19 – renoma, 21 – jarmułka, 22 
– prymitywny instr. smyczkowy, 23 – rene-
gat, 26 – czary, 27 – szwajcarskie frytki, 30 
– pojemnik z podgrzewaną wodą, 31 – 
„uśmiechnięty pierwiastek”, 34 – rodz. pu-
charu, kielich, 35 – miasto nad rzeką Den-
der w Belgii, 37 – lewatywa, 38 – przystą-
pienie do czegoś, 40 – rzeka w Słowacji, 41 

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

– zespół trzech muzyków, 44 – staroperska 
miara długości. 

Hasło krzyżówki nr 6 brzmiało: Zgoda 
rodzi sukces. Nagrodę otrzymuje Janina 
Ogierman. Po odbiór zapraszamy do redak-
cji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, 
który jest do realizacji w fi rmie handlowej 

„Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) 
z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spo-
śród tych, które nadeślą na adres redakcji 
(41-709 Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, 
które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na roz-
wiązania czekamy do 10 dni od daty za-
mieszczenia konkursu. 
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WYBORY MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2017

Znamy już fi nalistki wyborów Miss Rudy Śląskiej 2017. W obu 
castingach wystartowało prawie trzydzieści kandydatek. Jury nie 
miało łatwego zadania. – Wybór nie był prosty, bo każda z dziewczyn 
czymś się wyróżniała – mówi Izabela Nowrotek, choreograf konkur-
su. Podczas castingów dziewczyny musiały zaprezentować się na 
scenie oraz odpowiedzieć na pytania jurorów. Teraz przed fi nałową 
czternastką dwa miesiące przygotowań, czyli prób, przymiarek 
i zdjęć. Finał konkursu odbędzie się 29 kwietnia w Domu Kultury 
w Bielszowicach. Podczas fi nału kandydatki powalczą o tytuły 
i atrakcyjne nagrody. – To jest naprawdę niezwykła przygoda. Moż-
na nie tylko zdobyć koronę miss, ale także zawiązać nowe znajomo-
ści i przeżyć wiele niezapomnianych chwil – mówiła Jagoda Żogała, 
miss Rudy Śląskiej 2014. Swoją miss wybiorą także Czytelnicy 
„Wiadomości Rudzkich” – głosowanie rozpocznie się 22 marca. 

REKLAMA

Finalistki wybrane
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Uczestniczki pierwszego casti ngu.

FINALISTKI WYBORÓW MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2017 
Karolina Bakalarska  | Marta Baranowska | Marta Buszka | Agnieszka Hanek 

 Wiktoria Krzykowska | Wiktoria Nowrotek | Dominika Płaszczyk 
Sandra Płaszczyk | Natalia Przewieźlik | Zofi a Pietrucha | Ewelina Tadej 

Natalia Żdanowska | Marta Żuk | Oliwia Żwirowicz
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Uczestniczki drugiego casti ngu.

Prezentacja na scenie 
to ważny element casti ngu.
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Jury nie miało łatwego zadania.
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Kandydatki musiały odpowiedzieć na 
pytania jurorów.
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Nasze babcie mówiły, że do serca mężczyzny można trafi ć przez 
żołądek. I sporo w tym prawdy, bo kto z nas nie marzy o tym, aby 
ktoś przygotował specjalnie dla nas pyszny posiłek. – To mój au-
torski przepis. Uważam, że krem chałwowy jest najsmaczniejszy, 
ale możemy też dodać do niego orzechy lub czekoladę. Wtedy naj-
lepszy jest na bazie budyniu czekoladowego – zdradza pani Joanna. 
– Gotowanie dla innych i wymyślanie potraw sprawia mi ogromną 
radość – dodaje autorka. Pani Joasia poświęca się dla innych nie 
tylko kulinarnie. Jest prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży „Przystanek” w Rudzie Śląskiej. Pomaga innym 
i przekonuje innych, że warto pomagać. – Staramy się szerzyć ideę 
wolontariatu wśród młodzieży, jak również wśród organizacji, któ-
re swoje działanie mogą opierać na pracy wolontariuszy – dodaje. 
Od kilku lat „Przystanek” organizuje galę „Anioły wolontariatu”, 
podczas której wręczane są wyróżnienia za pracę na rzecz miesz-
kańców i bezinteresowną pomoc potrzebującym. 

– W marcu czekamy na przepisy na potrawy, które znajdą się na 
wielkanocnym stole. Przypomnijmy sobie, czym gościła nas babcia 
podczas świątecznych spotkań – zachęca Krzysztof Piecha, naczel-
nik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – Prze-
pisy można przesyłać do końca miesiąca. Spośród nich wybierzemy 
smak marca, który trafi  do kalendarza kulinarnego na 2018 rok – 
dodaje. 

Konkurs „Rudzkie Smaki – sezon IV” jest kontynuacją zabawy, 
która zainaugurowana została na początku 2014 roku. Podsumo-
waniem poszczególnych edycji było wydawnictwo w postaci ka-
lendarza kulinarnego. Powstały już trzy publikacje zawierające 
przepisy rudzian. W 2016 roku mieszkańcy proponowali dania 

Biszkopt chałwowy zwycięzcą lutowej edycji konkursu „Rudzkie Smaki”. Przepis przesłała pani Joanna Golicz z Rudy Śląskiej. 
– Ten puszysty biszkopt z delikatnym kremem z pewnością oddaje stare powiedzenie „przez żołądek do serca”,  które było te-
matem lutego – mówi Michał Kaczmarczyk, kucharz, ambasador konkursu. Do końca marca można przesyłać przepisy na 
potrawy wielkanocne. Najlepsze propozycje mieszkańców, nadesłane w poszczególnych miesiącach, zostaną zebrane w ka-
lendarzu kulinarnym na 2018 rok. To już czwarta edycja konkursu.

Przez żołądek do serca

Zawodnicy zaprezentują się w pięciu kategoriach: juniorzy 
starsi (14-15 lat), młodzież (16-18 lat), młodzież starsza (16-21 
lat), dorośli oraz seniorzy I, II, III. Obowiązkowo pary zatańczą 
takie tańce jak: samba, cha-cha, rumba, pasodoble i jive. – W za-
wodach udział wezmą pary, które posiadają licencję Federacji 
Tańca Sportowego oraz zdobyły kwalifi kację do turnieju – tłuma-
czy prezes FTS Antoni Czyżyk. – Są cztery sposoby na jej uzyska-
nie: czołowe miejsce w rankingu światowym, krajowym, na liście 
grand prix ekstraklasy lub zdobycie mistrzostwa okręgu – wyja-
śnia. Mistrzostwa w Rudzie Śląskiej będą przeprowadzone we-
dług reguł Federacji Tańca Sportowego. Muszą być one zgodne 
z przepisami Światowej Federacji Tańca Sportowego WDSF, któ-
ra jest zwyczajnym członkiem Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego, a do której przynależy FTS. W komisji sędziow-
skiej zasiądą znane światowe autorytety z takich krajów jak: Au-
stria, Czechy, Niemcy, Polska, Rosja, Słowenia oraz Włochy.

Podczas turnieju oceniane będą takie elementy jak: technika 
tańca, jego charakter, ruch pary w relacji do muzyki, rytm, partne-
rowanie zawodników, choreografi a oraz prezentacje pary. – Tańce 
latynoamerykańskie charakteryzuje zmysłowość i dynamika – za-
uważa Igor Gutovskyi, który na co dzień jest trenerem i sędzią 
międzynarodowym oraz właścicielem Szkoły Tańca Gutovskyi 
w Gliwicach. – Tancerzy obowiązuje pewien kanon, który określa 

Ruda Śląska w rytmie latino

Cała taneczna Polska zjedzie do Rudy Śląskiej! 11 i 12 marca br. w hali MOSiR w Halembie (ul. Kłodnicka 95) odbędą się Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach 
Latynoamerykańskich. Zwycięzcy turnieju będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata i Europy w 2017 r. – Podczas zawodów zaprezentują się 
czołowe polskie pary taneczne, a w komisji sędziowskiej zasiądą znane autorytety – podkreśla organizator wydarzenia Igor Gutovskyi.

Na mistrzostwach w Rudzie Śląskiej 
zaprezentują się najlepsi tancerze z całej Polski.

choreografi ę, ubiór, a nawet rodzaj obuwia. Tańce latynoamery-
kańskie są bardzo widowiskowe, gdyż można pozwolić sobie 
w nich na większą dowolność i frywolność. W tego rodzaju tań-
cach mężczyzna nie musi zakładać fraka, jednakże kolor jego 
stroju powinien współgrać z kolorem stroju partnerki – zauważa.

– Nasze miasto będzie gospodarzem ogólnopolskiego turnieju 
tańca już po raz drugi – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. 
– Dwa lata temu odbywały się u nas Mistrzostwa Polski FTS 
w Tańcach Standardowych. Było to wspaniałe widowisko, które 
przyciągnęło wiele osób nie tylko z terenu Rudy Śląskiej, ale tak-
że kraju. Cieszę się, że w tym roku Rudzie Śląskiej przyznano 
prawo współorganizacji równie prestiżowego wydarzenia – do-
daje.

– Na dwa dni Ruda Śląska stanie się polską stolicą tańca, przez 
co będziemy mogli nieco „odczarować” obraz naszego miasta, 
które na co dzień postrzegane jest przez pryzmat kopalń i przemy-
słu – zauważa Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunika-
cji Społecznej i Promocji Miasta. – Ten turniej to ogromne wy-
zwanie organizacyjne, ale dzięki takim niesztampowym imprezom 
mamy szansę pokazać, że jako miasto mamy wiele do zaoferowa-
nia, również w zakresie oferty sportowej i kulturalnej – dodaje.

Więcej informacji oraz szczegółowy program imprezy na stro-
nie: www.taniecruda.pl KP

z chleba, kapusty, kartofl i, makaronu, czy na specjalne okazje, ta-
kie jak święta czy Dzień Matki.

Przepisy wraz ze zdjęciem potrawy można przesyłać drogą 
e-mailową na adres media@ruda-sl.pl, pocztą na adres Urzędu 
Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”, bądź składać osobiście 
w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (p. 325).

ROLADA CHAŁWOWA
Składniki:
Biszkopt: 1 szklanka cukru, cukier waniliowy, 5 dużych jaj, 

1 szklanka mąki tortowej
Krem: 2 budynie waniliowe, 7 łyżek cukru, cukier waniliowy, 

4 niepełne szklanki mleka 3,2%, 600 ml śmietany kremówki 36%, 
3 opakowania po 500 g chałwy 

Przygotowanie: Cukry i jaja mieszamy mikserem w misce żaro-
odpornej i ubijamy na parze (ok. 6-8 minut). Miskę zdejmujemy 
z pary, dodając powoli 1 szklankę mąki tortowej i mieszając mik-
serem na najniższych obrotach. Ciasto przekładamy do prostokąt-
nej wysokiej blachy wyłożonej papierem do pieczenia, wkładamy 
do rozgrzanego piekarnika (termoobieg, 180oC) na około 20-25 
minut. Po upieczeniu wyjmujemy z piekarnika i studzimy, a na-
stępnie kroimy tak, żeby powstały 2 prostokąty o wielkości bla-
chy.

Krem: 3 niepełne szklanki mleka 3,2% wlewamy do garnka,  
budynie rozpuszczamy w szklance mleka, dodajemy cukier wani-
liowy i 7 dużych łyżek cukru. Masę budyniową łączymy z gotują-
cym się mlekiem. Budyń najlepiej ugotować 1 dzień wcześniej 
i przechowywać w lodówce pod przykryciem. Ubijamy śmietanę 

kremówkę, łączymy z mocno schłodzonym budyniem. Wcześniej 
należy usunąć kożuch z budyniu. Na wystudzonych blatach bisz-
koptu rozkładamy krem, który posypujemy startą wcześniej na gru-
bych oczkach schłodzoną chałwą (lub drobno posiekanymi orze-
chami włoskimi lub czekoladą itd.), zwijamy biszkopt od krótszej 
strony w roladę, obkładamy ją kremem i posypujemy chałwą lub 
orzechami itp. Powstałe 2 rolady wkładamy do lodówki, najlepiej 
podajemy je na drugi dzień.

Smacznego!!! IM

Roladę biszkoptową można przygotować 
z różnymi dodatkami.
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Rudzki Informator Samorządowy 
Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Drogie Panie!
W tak wyjątkowym dniu życzymy Wam radości i pogody 

ducha na każdy dzień. Dzisiaj (8.03) czekamy też na 
Wasze zgłoszenia do udziału w kursie samoobrony, który 
poprowadzą, znani z wcześniejszych edycji, instruktorzy 
z rudzkiego Klubu Kyokushin Karate. Warsztaty obejmą 
osiem spotkań. Pierwsze z nich odbędzie się 11 marca, 
w godz. 9.00-10.30. 

Zapisy na kurs przyjmowane będą dzisiaj w godz. 
8.00-16.00  pod adresem: media@ruda-sl.pl oraz pod  
numerem telefonu 32 342-36-06. Można też zgłosić 
się osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta (pokój 325). Ze względu na ogromne 
zainteresowanie kursem zgłoszenia przyjmowane będą 
wyłącznie od tych pań, które wcześniej nie uczestniczyły 
w zajęciach. Liczba miejsc ograniczona!

– Realizując miejskie inwestycje dużą wagę przykładamy do tego, 
by każde nowe przedsięwzięcie generowało jak najmniejsze koszty 
użytkowania. Jednocześnie staramy się obniżać wydatki na utrzyma-
nie istniejącej infrastruktury. Od lat stawiamy na termomoderniza-
cje placówek oświatowych oraz budynków użyteczności publicznej, 
bo te inwestycje przynoszą realne oszczędności – podkreśla prezy-
dent Grażyna Dziedzic. – Teraz inwestujemy też w odnawialne źró-
dła energii – montujemy instalacje fotowoltaiczne oraz wymieniamy 
stare oświetlenie uliczne na nowe, LED-owe – dodaje.

Ruda Śląska stara się też generować oszczędności poprzez projek-
ty, w których uczestniczą firmy prywatne. Taką inwestycją było 
wprowadzenie systemu zarządzania energią w 12 rudzkich placów-
kach oświatowych oraz termomodernizacja siedmiu z nich (pozosta-
łe zostały poddane termomodernizacji już wcześniej). – W szkołach 
i przedszkolach wytypowanych do udziału w projekcie zamontowano 
urządzenia monitorujące zużycie energii. Są one sterowane zdalnie 
poprzez system informatyczny, dzięki któremu optymalizowane jest 
zużycie ciepła – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwesty-
cji UM. – Całym systemem do 2025 roku będzie zarządzał w naszym 
imieniu partner prywatny. Ma to pomóc w obniżeniu rachunków za 
ogrzewanie – dodaje.

I faktycznie, po pierwszym pełnym roku zarządzania energią w tej 
formie oszczędności są wymierne. – Koszty ogrzewania za ubiegły 
rok we wszystkich tych placówkach były mniejsze łącznie aż o ponad 
0,5 mln zł. Do tego dzięki wymianie oświetlenia w poszczególnych 

Termomodernizacje – to się opłaca

O ponad pół miliona złotych mniej zapłaciła Ruda Śląska za ogrzewanie 12 szkół i przedszkoli w ciągu ostatniego roku. To placówki, gdzie w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego zoptymalizowano zużycie ciepła i energii oraz przeprowadzono termomodernizacje. Zaoszczędzone pieniądze pokryją część 
kosztów, jakie miasto do 2025 r. będzie płaciło firmie prywatnej, która wcześniej wyłożyła środki na przeprowadzenie inwestycji.

szkołach i przedszkolach udało się w ciągu roku zaoszczędzić dodat-
kowe 25 tys. zł – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.

Okazuje się, że we wszystkich objętych programem budynkach 
nastąpiło zdecydowanie niższe zużycie energii cieplnej. Średnio by-
ło ono mniejsze o połowę. Rekordzistą w tym zakresie było Miejskie 
Przedszkole nr 7, gdzie ubiegłoroczne zużycie ciepła było aż 
6-krotnie mniejsze niż wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywi-
ste oszczędności wyrażone w złotówkach, to najlepiej wypadło Gim-
nazjum nr 2, gdzie rachunek za ogrzewanie był mniejszy o ponad  
80 tys. zł.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji prace termomodernizacyj-
ne i monitoring zużycia energii zostały wykonane w: Gimnazjum  
nr 2 przy ul. Sprusa, Miejskim Przedszkolu nr 42 przy ul. Brzozo-
wej, MP 40 przy ul. Norwida, MP 32 przy ul. Tunkla, MP 9 przy  
ul. Modrzejewskiej i Zespole Miejskich Przedszkoli nr 1, które  
tworzą MP 38 przy ul. Astrów oraz MP 7 przy ul. Wolności. Urzą-
dzenia monitorujące procesy grzewcze zainstalowane zostały  
także w: MP 47 przy ul. Szramka, SP 15 przy ul. Energetyków, Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Jankowskiego, Gimna-
zjum nr 5 przy ul. Bytomskiej oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 przy ul. Glinianej.

Realizacja przedsięwzięcia kosztowała prawie 14,2 mln zł. Całość 
prac została sfinansowana „z kieszeni” wykonawcy – konsorcjum 
firm Siemens i Siemens Finance. Miasto za wykonane roboty oraz 
zarządzanie będzie natomiast płaciło w ratach do 2025 r. – Z wyli-

czeń przedstawionych przez obie spółki wynika, że oszczędność ener-
gii cieplnej w perspektywie dziesięciu lat wyniesie przynajmniej  
4,3 mln zł. Z kolei zmiana oświetlenia na energooszczędne ma przy-
nieść w tym czasie prawie 190 tys. zł oszczędności – zaznacza wice-
prezydent Michał Pierończyk.

W ciągu ostatnich 6 lat w mieście poddano termomodernizacji  
31 miejskich obiektów (większość z nich to szkoły i przedszkola). 
Z 77 placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej termomodernizację 
przeszły już 52. Trzy budynki, które powstały w latach 90-tych  
XX w., nie wymagają takich inwestycji. Pozostałe placówki będą 
sukcesywnie termomodernizowane w kolejnych latach. W niektó-
rych zakres inwestycji może być ograniczony z uwagi na ich zabyt-
kowy charakter. Na ten rok zaplanowano termomodernizację  
6 placówek: Miejskich Przedszkoli nr 18 i 28, Szkół Podstawowych 
nr 13, 14 i 24 oraz Gimnazjum nr 7.

Co ważne, miasto na realizacje inwestycji z zakresu termomoder-
nizacji pozyskuje środki zewnętrzne, czy to z Unii Europejskiej, czy 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. Przed kilkoma tygodniami władze miasta dzięki 
rozstrzygniętym konkursom pozyskały ponad 14,2 mln zł unijnego 
dofinansowania do termomodernizacji należących do miasta budyn-
ków użyteczności publicznej. Pieniądze te dotyczą inwestycji 
w ośmiu placówkach oświatowych oraz budynkach Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, przychodni zdrowia, filii Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej i Sanepidu. TK

Spotkania z mieszkańcami  
w późniejszym terminie!

Z przykrością informujemy, że z powodu choroby prezydent Grażyny Dziedzic jeste-
śmy zmuszeni przesunąć zaplanowaną od 7 marca do 6 kwietnia br. wiosenną edycję 
spotkań z mieszkańcami Rudy Śląskiej. 

Pragniemy jednocześnie poinformować, że spotkania te odbędą się w okresie póź-
niejszym, po Świętach Wielkanocnych, o czym Państwa poinformujemy z odpowied-
nim wyprzedzeniem.

Za zmianę terminów spotkań i wynikłe z tego powodu niedogodności bardzo prze-
praszamy.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Urzędu Miasta Ruda Śląska

Miejskie Przedszkole nr 38. Miejskie Przedszkole nr 42. Miejskie Przedszkole nr 9.
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Anna Zyguła z wnuczką 
i prezydent Grażyną Dziedzic.

Irena i Jerzy Krzemińscy.

Maria i Feliks Malcherowie.

Stefania i Jan Flegelowie.

Barbara i Józef Wojciechowscy.

Krystyna i Jan Sobankowie.

Regina i Jan Melsonowie.

Teresa i Jan Frycowie.

Eleonora i Jerzy Mośni.

Krystyna i Wacław Cwylowie.

Róża Suchanek z prezydent Grażyną Dziedzic.

Teresa i Zygmunt Gajowie.

Irena i Helmut Gojowie.

Małgorzata Kotula z prezydent Grażyną Dziedzic.

Stefania i Henryk Adelmannowie.

Zofi a i Jan Najgebaurowie.

ZŁOTE GODY

GINEKOLOG
Oferujemy między innymi:

• Konsultacje z badaniem USG
• Laserowe leczenie nietrzymania moczu
• Laserowe usuwanie kłykcin kończystych
• Rewitalizację pochwy

Szczegóły na stronie internetowej
ZAPRASZAMY

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Płyta Weroniki na Dzień Kobiet 
W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Weroniką Za-
wadzką, mieszkanką Orzegowa, której pierwsza płyta pojawiła się właśnie na rynku. 

– Zanim rok temu pojawiłaś się na śląskiej 
scenie, byłaś już związana z muzyką. To jednak 
było zupełnie coś innego…

– Śpiewałam od zawsze – już jako 10-letnie 
dziecko przed lustrem. Później brałam udział 
w różnych projektach muzycznych. To było takie 
bardzo rockowe granie. Jednak dopiero od roku 
zabrałam się za śpiewanie na poważnie. Trafi łam 
pod opiekę fachowców w wydawnictwie Box Mu-
sic i dzięki temu dziś mogę pochwalić się swoją 
pierwszą płytą. Teraz mogę powiedzieć, że muzy-
ce oddałam się w stu procentach. 

– Pojawienie się płyty zaplanowano na 
8 marca. To wyjątkowa data dla wszystkich ko-
biet…

– Myślę, że Dzień Kobiet to taki czas, kiedy 
każda z pań czeka na jakiś upominek od płci 
przeciwnej. Ja postanowiłam, że zrobię prezent 
sobie i moim fanom równocześnie. I to się uda-
ło. Na płycie jest 14 utworów, a najbardziej cie-
szy mnie fakt, że wiele z nich to moje własne 
piosenki. Sama napisałam większość tekstów. 
Kilka napisał dla mnie Bogdana Tyc. Nad stroną 
literacką czuwał Edek Sikora. Za stronę mu-
zyczną odpowiadają Andrzej Skaźnik i Bogdan 
Kisiel. 

– Płytę można już kupić m.in. w redakcji 
„Wiadomości Rudzkich”, teraz czas na koncert 
promujący krążek. Gdzie odbędzie się ofi cjalna 
premiera?

– Koncert promujący płytę zaplanowano na 22 
kwietnia. Odbędzie się on w Domu Muzyki i Tań-

ca w Zabrzu podczas X jubileuszowej Śląskiej 
Gali Biesiadnej. Do tego występu przygotowuję 
się pod okiem choreografki, która przygotowuje 
mnie i zespół taneczny do tego, żeby to było wy-
jątkowe show – nie tylko pod względem muzycz-
nym, ale też widowiskowym. Oprócz tego cały 
czas ćwiczę wokal, bo każdy powinien dążyć do 
tego, żeby być coraz lepszym. Przed nami sezon 
imprez plenerowych, więc będę chciała pokazać 
się w jak największej liczbie miejsc, żeby zapre-
zentować to wszystko, nad czym tak ciężko praco-
wałam. Trudno zliczyć godziny spędzone w studiu 
i czas poświęcony na przygotowanie materiału. 
Mam nadzieję, że to co znajduje się na płycie 
przypadnie do gustu słuchaczom i każdy znajdzie 
na mojej płycie coś dla siebie. 

Arkadiusz Wieczorek 
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CO, GDZIE, KIEDY?
Miejskie Centrum Kultury 

– Nowy Bytom 
8.03, godz. 18.00 – monodram „Shirley Valenti-
ne” w wykonaniu Magdaleny Tomaszewskiej 
z Teatru Minerwa w Gdyni
12.03, godz. 11.00 – Krakowski Salon Poezji 
w Rudzie Śląskiej – recital Moniki Szomko
12.03, godz. 17.00 – „W krainie dźwięków – kon-
cert piosenek z fi lmów Disneya
16.03, godz. 18.00 – koncert Grzegorza Poloczka 
z towarzyszeniem duetu „Kola i Jula”

CIS „Stary Orzegów”
8.03, godz. 18.00, wieczór muzyczno-poetycki – 
koncert Weroniki Nawary i Pauliny Czapczyń-
skiej 
10.03, godz. 18.00 – koncert muzyki poważnej 
z przymrużeniem oka „Opera na wynos”

CIS „Stara Bykowina”
8.03, godz. 10.00 – spotkanie z Czytelniczkami 
z okazji Dnia Kobiet „Naprawdę jaka jesteś, nie 
wie nikt”

Muzeum Miejskie 
im. M. Chroboka

do 10.03 wystawa malarstwa Grzegorza Haiskie-
go „Śladami mojej twórczości”
do 10.03 wystawa prac Michała Baborskiego „Hi-
storia i polityka 1918 – 1989”

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 21 – Bykownia

do 10.03 wystawa – Kolekcja Sztuki Intuicyjnej 
Barwy Śląska
Biblioteka Centralna „Galeria Krekot” Wirek
8.03, godz. 17.00 – Porównanie sytuacji mniejszo-
ści narodowej w Hiszpanii i Polsce. Spotkanie z dr 
hab. Małgorzatą Myśliwiec

Szczegółowe informacje o imprezach dostępne na 
stronach internetowych organizatorów. 

Babo moja babo, ty żeś jest jak zdrowie,
Wielażeś we wercie, tyn ino się dowiy,

Fto z dnia na dziyń coroz to bardzi siwieje
Jak widzi, co z jego pinióndzmi się dzieje.

I ty mi chcesz godać, po co ta ostuda?
Dyć jo, skuli ciebie, po fechcie wnet póda!

To łostatni driker, byś się spamiyntała,
Jak tak dali pudzie, bydziesz belowała!
Szastosz pinióndzami, choby łopyntano:
To pelcmantel, bóty, myska futrowano,

ze nojdrokszych sklepów cwitry i spodnice,
bluzki, badki, lajbiki i inksze łoblycze!

Do tego parfi ny, farby, lipynsztifty,
Kryjmy roztomajte, pudry, inksze gifty…

Dyć to, co przismyczysz do dóm z drogeryje,
Kosztuje co miesióncpół moji pyndzyje!

By mie łobamóncić, kusisz mie, zwodnico!
Przikwolosz, przichlybiosz,

 kusik dowosz w lico.
A jak już nikej dóm się łochachmyncić,

Gowa cie rozboli i przyńdom mi chynci!
Wszyscy mi godajom – mosz baba anioła
i co do wyglóndu, niy mylom sie zgoła.

Ło charakter jak idzie – inkszo  godka już,
Możno pedzieć tyż anioł, ale anioł-stróż!

Porzónd mie wachuje, dur śmie mo na łoku
Nic niy moga  zrobić przedsia, kajś na boku!

Dyć kożdy chop zdrowy, jak mijo go frela,
Łobróci się za nióm, gaftnie małowiela,
Porówno, łobtaksuje, łoko nacieszy…

Eli to coś złego? Przeca tym niy grzeszy?!
Ale mój stróż-anioł zaroz się łobruszy,
Już mi muki ciepie, już gowa mi suszy:

„zbereźniku, zboku, wszyscyście ci sami,
yno za cudzymi gafcycie babami”!

Nikiej mi się zdarzi prziść do dóm nad rannym
I by jóm niy budzić do dżwiyrzy klupaniym,

W kapsach szukóm kluczy, przeważnie darymnie,
Ta już z nudelkulóm we drzwiach czeko na mie.

I choć tuplikuja, że jest piyńć dopiero,
take fómlowanie do nij niy dociyro!

Już niy godo symnóm, gorszy się łogrómnie,
Choć to kara dló nij gorszo, niźli dló mnie!
Dyc poradzóm baby tyrtać bez dziyń cały,
Kero z kerym czimie, co na łobiod miały,
jak się kreple lepi, wiela kero mo szatów

i jeszcze inkszych ze sto tymatów!
Tóż jak nie ma do kogo łodewrzyć gymby,
Ciyrpióm bardzi niż by bolały je zymby!

Brónczóm po nos, buczom i sie s namiwadzóm,
Dyć się łobyńść bez nos nijak nie poradzom!

A i my, choć s niymi krzyż pański mómy,
To bez tych „aniołków” rady się niy dómy!

Autor:  Bernard Śmigała
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Śląską Krzyżówkę 
z Radiem Piekary prezentują 

Anna Włodarczyk i Adam Gruca
Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” emito-
wanym na antenie Radia Piekary. Słuchacze mogą sprawdzić swoją zna-
jomość śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Hasło 
krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” jest jednocześnie jednym z haseł „Ślą-
skiej Krzyżówki” w Radiu Piekary. Słuchajcie uważnie w środę i czwartek 
o godzinie 18.10 na 88.7 FM. 

JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Piekary, SMS-a z roz-
wiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując hasło: 
piekary. + hasło krzyżówki. Aby wziąć udział w losowaniu nagród dla Czy-
telników „Wiadomości Rudzkich” SMS-az rozwiązaniem krzyżówki należy 
wysłać pod nr 71100 w treści wpisując wiad. + hasło krzyżówki. Nagroda 
to płyta CD ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie czekamy do 14 marca. 
Koszt SMS-a 1,23 zł/brutt o.

1. skrzynia, walizka po śląsku
2. żołnierz po śląsku
3. trzepaczka po śląsku
4. agrest po śląsku
5. piana po śląsku
6. ciągle, stale po śląsku
7. przygotować po śląsku

Baby to anioły
POEZJA DLA PAŃ
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OGŁOSZENIA

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

informuje o możliwości zasiedlenia od zaraz mieszkania 
w Rudzie Śl. Przy ul. Królowej Jadwigi 6a/2 o pow. 38,00 m2 

na zasadzie umowy najmu, którego stawka czynszowa wynosi 
11,00 zł /bez opłaty za energię cieplną (co), zimną i ciepłą 

(c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spół-
dzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209 lub 290. 

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż 
prawa wieczystego użytkowania gruntów zawartych w wykazie.

Ww. wykaz oraz szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny po-
kój 314 tel. 32 248-24-11 wew. 231.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza, że istnieje możliwość zasiedlenia od zaraz 
wymienionych w wykazie mieszkań, na podstawie umowy 

o ustanowieniu odrębnej własności lokalu. 

Ww. wykaz oraz szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-
Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza przetarg  na wysokość stawki czynszu najmu 

lokali użytkowych na terenie Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu / garażu 
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoławcza 
(nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu

1

Ruda Śląska 1 – Ruda 
ul. Janasa 12/01 
lokal w budynku 

mieszkalnym

45,40 elektryczna, 
wod.-kan. 4,00 500,00 16.03.2017 r.

godz. 10.00

2

Ruda Śląska 1 – Ruda 
ul. Norwida 2/02 
lokal w budynku 

mieszkalnym

32,96 

+ piwnica 16,40 

elektryczna, 
wod.-kan. 6,00 500,00 16.03.2017 r.

godz. 11.00

3
Ruda Śląska 6 – Halemba 

ul. Solidarności 7/5
lokal w budynku 

usługowym 

243,98 elektryczna, 
wod.-kan., co 9,00 2.000,00 16.03.2017 r.

godz. 12.00

4

Ruda Śląska 9 
– Nowy Bytom 

ul. Niedurnego 53b/1 
lokal mieszkalny

– konieczność zmiany 
sposobu użytkowania na 

lokal użytkowy 

23,00 + 
piwnica 

4,74 

elektryczna, 
wod.-kan. 5,00 500,00 16.03.2017 r.

godz. 14.00

5

Ruda Śląska 10 – Wirek 
ul. Sienkiewicza 11/01 

lokal w budynku 
mieszkalnym 

61,87 

+ piwnica 9,28

elektryczna, 
wod.-kan. 20,00 1.000,00 16.03.2017 r.

godz. 15.00

6

Ruda Śląska 11 
– Bielszowice ul. Kokota 
210/02 lokal w budynku 

mieszkalnym 

71,77 elektryczna 
wod.-kan. 8,00 1.000,00 16.03.2017 r.

godz. 13.00

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do or-
ganu podatkowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie 
Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne 
lokale użytkowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 
0010 0109 0321 w terminie do dnia 24 marca 2017 r. (data wpływu na konto Organizatora prze-
targu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 
7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od 
godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 29.03.2017 r. poz. nr …. 
(lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 24 marca 
2017 r. do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 
(I piętro – Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy / garaż 
z przetargu bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia re-
montu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze sta-
nem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się 
u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospo-
darczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu 
za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie 
internetowej: www.mpgm.ciom.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Dział Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, 
pokój nr 23, 24 lub pod numerem telefonu 32 242-01-33; 32 242-01-75; 32 242-00-82, wew. 744, 
745.



„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę, przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno,

które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni”.

Szanownemu Panu Krzysztofowi Leksy i całej Rodzinie
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia z powodu śmierci

Ukochanej Żony Ewy
składają

Zarząd Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
oraz Kierownik, Koleżanki i Koledzy z Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego

„Złote serce miałaś, odeszłaś tak nagle, że trudno uwierzyć, a tym bardziej pogodzić się...”
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USŁUGI

 Kafelkowanie, panele, re-
monty mieszkań, itp. Tel. 501-
718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-
031.

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

 Remonty mieszkań i łazienek 
dla osób niepełnosprawnych. 
Tel. 512-121-532.

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

 Docieplenia budynków, re-
monty elewacji. Tel. 607-969-
200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-
560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, 
panele, itp. Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki – ekipa, ta-
niuśko. Tel. 601-292-699.

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

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

 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 
501-398-273.

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

 Obniżmy twoje raty kredytu. 
Tel. 32 243-01-77.

 Konsolidacja do 250 tys. 
Tel. 32 243-01-77.

 Nie dajesz rady spłacać rat 
zadzwoń. Tel. 32 243-01-77.

 Nie masz zdolności kre-
dytowej potrzebujesz go-
tówki. Tel. 32 243-01-77. 

 Szybka pożyczka, dojazd, 
tel. 780-116-672.

 Rencista, „złota rączka”, ofe-
ruje profesjonalne, komplekso-
we kafelkowanie łazienek, re-
monty. Tel. 32 307-20-99, 
784-699-569.

 Pomoce domowe ,,BLASK” – 
usługi porządkowe, sprzątanie, 
mycie okien, prasowanie, pra-
nie dywanów i mebli tapicero-
wanych. Tel. 609-937-588.

 POŻYCZKI KRÓTKOTER-
MINOWE, tel. 516-516-611, 
32 260-00-33. Pośrednik 
CDF S.C. firmy Matpol Fi-
nanse Sp. z o.o.

 Pożyczki, kredyty nawet 
z komornikiem. Tel. 500-853-
100.

 Cyklinowanie. Tel. 501-281-
222.

 Czyszczenie dywanów, tapi-
cerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 
606-274-056.

USŁUGI 
POGRZEBOWE

 DOM POGRZEBOWY ,,HOF-
MAN”. Usługi pogrzebowe i kre-
macyjne. Ruda Śląska-Wirek, 
ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-
88, 32 242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI

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

 Działki Ruda Śląska, Miko-
łów sprzedam, www.ANEL.pl, 
tel. 502-052-885.

 Ruda, czteropokojowe, 95 
m2, 189 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 
89 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Halemba, jednopokojowe, 
37 m2, 75 tys., www.ANEL.pl, 
tel. 502-052-885.

 Szeregówki Halemba, 123 
m2, 325 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

 Atrakcyjne 
domy szeregowe:

RUDA 1 – 82 m2 od 270.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 
cena od 330.000 zł. WIREK, 

ul. Jankowskiego 107 m2 
od 350 000 zł.

HALEMBA, ul. Solidarności 
od 74 m2 cena od 255 000 zł. 

Pomagamy uzyskać kredyt 
hipoteczny. 

www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055.

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej, pilne. Tel. 502-107-
384.

 Kawalerki: Jankowskiego, 33 
m2, 6 piętro, 66 tys. LOKATOR, 
tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe: Paderewskie-
go 48 m2, 103 tys., Międzyblo-
kowa 42 m2, 109 tys., 1 piętro. 
LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Trzypokojowe: Chełmońskie-
go 55 m2, 139 tys., Oświęcimska 
57 m2, 129 tys., Potyki, 61 m2, 
2piętro. LOKATOR, tel. 793-017-
323.

 Do wynajęcia mieszkania 
Ruda Śląska, Niedurnego 45. 
Tel. 601-959-140.

 Sprzedam garaż murowany. 
Lokalizacja Halemba, ul. Solidar-
ności, w pierwszym rzędzie za 
pętlą  autobusową. Cena 22000 
zł. Tel. 0044(0)7905905323.

 Sprzedam 3-pokojowe, 
mieszkanie Bykowina, ul Pordzi-
ka, 48 m2. Tel. 500-582-147.

 Do wynajęcia mieszkanie 
3-pokojowe, 53 m2, piętro 3/4, 
Bykowina. Bez pośredników. Tel. 
887-811-817.

 Ruda Śl/Nowy Bytom – 37,21 
m2 – 72 000 zł. HEPI, tel. 503- 
169-242.

 Obiekt – Ruda Śl/Wirek 
– 667,63 m2 – 999 000 zł. Tel. 
503-169-242.

 Obiekt – Świętochłowice/Li-
piny – 680,72 m2/mniejsza pow., 
tel. 503-169-242.

 Obiekt – Ruda Śl/Kochłowice 
– 2635 m2 – 520 000 zł, tel. 503-
169-242.

 Do wynajęcia mieszkanie 
w Bielszowicach. Tel. 733-332-
531.

 Sprzedam garaż blaszany, 
ocieplony przy, ul. Szyb Po-
wietrzny w Rudzie Śląskiej. Cena 
10.000 zł. Tel. 531-107-103. 

 Kupię pół domu. Tel. 602-
187-545.

 Halemba zajezdnia. Do wy-
najęcia garaż murowany. Tel. 
601-486-939.

 Sprzedam 2 mieszkania 
o pow. 35 m2, 2-pokojowe, 
ul. Szyb Powietrzny oraz J. S. 
Dworaka. Tel. 660-219-766.

MOTORYZACJA

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

 Kupię skorodowane auta, 
powypadkowe, do wyrejestro-
wania. Tel. 507-572-625.

 Pomoc drogowa, złomowa-
nie pojazdów, skup samocho-
dów wszystkich marek, całych, 
uszkodzonych, skorodowanych. 
Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotów-
kę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKU-
RENCJA. Tel. 733-031-261.

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

 
 AUTO-SKUP za gotówkę, stan 

obojętny. Tel. 507-572-625.

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

 Skup zużytych akumulato-
rów i felg aluminiowych. Tel. 
665-953-566.

 
 Skup wszystkich samocho-

dów! Recykling samochodowy. 
Wydawanie zaświadczeń. Od-
stąpię zbiornicę z możliwością 
współpracy z recyklingiem. TA-
NIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300.

PRACA

 Restauracja i Pizzeria Kuźnia 
Smaku w Rudzie Śląskiej poszu-
kuje osób na stanowisko pizzer-
man. Oferujemy umowę na pe-
łen etat. Cv prosimy składać 
osobiście ul. Kubiny 32, 41-710, 
tel. 601-730-400.

 Fryzjerkę na dobrych warun-
kach zatrudnię. Halemba, tel. 
509-553-851.

 Zatrudnię opiekunki do pracy 
w Niemczech. Tel. 32 271-09-
66, 781-98-98-73.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 
518-488-596.

 Salon fryzjersko-kosmetycz-
ny zatrudni fryzjerkę/fryzjera. 
Ruda Śląska, tel. 32 243-65-99.

 Zatrudnimy spawaczy, freze-
rów – Ruda Śląska-Chebzie, tel. 
32 248-33-38,32, 32 244-35-34.

 Firma Dabex z Rudy Śląskiej 
zatrudni pracownika biurowego 
do działu handlowego. Wyma-
gania: wykształcenie min. śred-
nie, niekaralność, obsługa kom-
putera, pakiet Office, mile 
widziane doświadczenie w pra-
cy w dziale handlowym oraz 
obsługa programu Handel Sym-
fonia. CV proszę przesłać na ad-
res ksiegowosc@dabex.net.pl.

 Firma Dabex z Rudy Śląskiej 
zatrudni kierowcę do rozwoże-
nia towaru do klientów. Wyma-
gania: wykształcenie min. śred-
nie, prawo jazdy kat B. 
niekaralność, sumienność. CV 
proszę przesłać na adres ksie-
gowosc@dabex.net.pl.

 Zatrudnię pracownika do 
prac ogólnobudowlanych z pra-
wem jazdy. Tel. 603-975-040.

 Zatrudnię kucharkę na 1/2 
etatu. Tel. 502-510-460.

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 
530-412-007. 

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 

507-851-852.
 

 Kupię akcje Huty Pokój 
najwyższa cena. Tel 518-
637-070.

 
 Kupię wszelkie starocie od 

igły po szafę. Tel. 603-280-675.
 

 Sprzedam auto z pracą. Tel. 
607-219-491.

Pani Urszuli Kielce
pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MATKI 
składają 

Zarząd i Pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 
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 
wywoł.

Wadium
Termin 

oględzin lok.

1. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Nowary 33/10

33,67 m2 
(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
inst. gazowa, ogrzewanie pie-
cowe, wc na klatce schodowej

5,18 zł/m2 700 zł 20.03.2017 r.
godz. 11.00

2. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Dąbrowskiego 19/8

41,93 m2 
(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
inst. gazowa, ogrzewanie pie-
cowe, wc na klatce schodowej

4,90 zł/m2 700 zł 20.03.2017 r.
godz. 12.00

3. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Wesoła 5a/1

34,67 m2 
(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc na 

klatce schodowej
3,91 zł/m2 700 zł 20.03.2017 r.

godz. 13.00

4. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Bytomska 26/3

35,29 m2 
(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc na 

klatce schodowej 
4,19 zł/m2 700 zł 20.03.2017 r.

godz. 14.00

5. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Bytomska 33/4

23,04 m2 
(1 izba)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc suche 3,55 zł/m2 700 zł 20.03.2017 r.

godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., pokój nr 
17 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 24 marca 2017 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 27 marca 2017 
r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.).

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS 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.com.pl.

tel. 32 280 40 70

POŻYCZKA GOTÓWKOWA 0%
KORZYSTNE WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

PROMOCJA SKUP 
SAMOCHODÓW
O S O B O W Y C H
I DOSTAWCZYCH
GOTÓWKA

tel. 660-476-276 Dojeżdżamy
na miejsce



Panu Andrzejowi Pacławskiemu
Radnemu Rady Miasta Ruda Śląska

oraz Jego Najbliższym
wyrazy serdecznego współczucia 

z powodu śmierci

SIOSTRY
przekazuje

Kazimierz Myszur 
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska

wraz z Radnymi
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy  

ulicy Starej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniach 
14.12.2016 r. oraz 15.02.2017 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograni-
czonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest 
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Starej, stanowiąca działkę ozna-
czoną numerem geodezyjnym 846/48 o powierzchni 1411 m2, użytek „Bp”, 
obręb Orzegów, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1S/00008936/4 
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów). 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska działka nr 846/48 stanowi teren garaży i parkin-
gów (symbol planu GP1).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną 
treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ruda Śląska dotyczącą terenu oznaczonego symbolem GP1.

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, stanowi skarpę po-
rośniętą licznymi drzewami, nie posiada bezpośredniego dojazdu z dro-
gi publicznej ul. Starej lub Tylnej, w związku z czym na działce nr 891/48 
o powierzchni 1059 m2, obręb Orzegów, k.m. 3, zapisanej w kW nr 
Gl1S/00008936/4 oraz na działce nr 861/49 o powierzchni 6824 m2, obręb 
Orzegów, k.m. 3, zapisanej w kW nr Gl1S/00013284/6, zostanie ustanowio-
na odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i prze-
chodu, całą ich długością i szerokością, na rzecz każdoczesnych właścicieli 
działki gruntu nr 846/48. Wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 3.725,00 zł 
(netto).

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 94.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o na-

leżny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 6.04.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzę-

du Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają 

się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) i w terminie do dnia 30.03.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 
4.700,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Stara” przelewem na rachunek ban-
kowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub 
w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-
16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem prze-
targu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadcze-
nia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Panu Andrzejowi Pacławskiemu
Radnemu Rady Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

SIOSTRY
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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SiaTkówka

Sukces i porażka siatkarek

Młodziczki GKS-u Wawel-Wirek 
w ubiegłą sobotę (4.03) rozegrały  
kolejny turniej siatkówki. W pierw-
szym meczu zawodniczki Wawelu 
nie poradziły sobie z silną zagrywką 
ze strony katowickiego Źródełka. 
Pomimo starań w obu setach rudzian-
ki poniosły porażkę. Dobra gra z sil-
niejszym przeciwnikiem nie przeło-
żyła się na wyniki w meczu. Przegra-
na jednak nie złamała dziewczyn. 
Udało im się utrzymać koncentrację 
i skuteczność w drugim meczu, co 
pozwoliło zwyciężyć w dobrym sty-
lu.

– Cały zespół zasługuje na dużą 
pochwałę za walkę w pierwszym me-
czu i charakter walki w kolejnym. 
Następny weekend to czas na odpo-
czynek, a na parkiety wracamy już 18 
marca. Wtedy rozegramy mecze wy-
jazdowe – informuje Marek Buczek 
z GKS-u Wawel Wirek. Determinacja siatkarek pozwoliła na wygranie jednego meczu.

OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE 
PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (tekst jednolity dz. u. z 2015 r., poz. 2031 z później-
szymi zmianami) oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego 
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (tekst jednolity dz. u. z 2015 r. poz.  23 
z późniejszymi zmianami), zawiadamiam,  że w dniu 27.02.2017 r. dla 
Miasta ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w rudzie Ślą-
skiej - Zarządcy dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomoc-
nika Pana Janusza Franiczka (Franiczek) - Biuro Projektowo-usługowe 
„AldA” S.C. Hannai Janusz Franiczek z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
przy ul. Skrzyszowskiej 39 C, wydana została decyzja Nr 85-17 o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem 
w rudzie Śląskiej Halembie, na nieruchomościach o oznaczeniu geode-
zyjnym (numery działek przed podziałem): 1460/20, 1502/20, 1406/20, 
1807/20, 2487/18, 2610/18, 2490/20, 3788/20, 1349/53, 3188/52, 
1156/52, 3767/20, 1512/53, 1511/53, 2489/20, 1816/20, 1818/20, 
3344/18, 1348/53, 1347/53, 1432/53, 1151/53, 1440/52, 3195/52, 
3194/52, 2190/79, 1091/79  (działki w liniach rozgraniczających teren 
inwestycji oraz działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu)”.

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony po-

stępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przed-
miotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im 
uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie urzę-
du Miasta ruda Śląska w Wydziale urbanistyki i Architektury mieszczącym się 
w budynku „A” pok. 320 przy placu Jana Pawła II 6 w rudzie Śląskiej, w godzinach 
pracy urzędu.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewo-
dy Śląskiego w katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni. 

ukS ŹródEŁkO kAtOWICE II – GkS WAWEl-WIrEk 2:0 (25:13, 25:12)
GkS WAWEl-WIrEk – SOkóŁ 43 AZS AWF kAtOWICE II 2:0 (25:17, 25:13)

FutSAl

Porażka seniorów „Gwiazdy”
1 lIGA PlF – OrZEŁ JElCZ lASkOWICE – GWIAZdA rudA ŚląSkA 2:1 (0:0)

Porażkę poniósł zespół seniorów  
SR-S-u „Gwiazda” Ruda Śląska w meczu 
z zespołem Orzeł Jelcz Laskowice, który to 
wygrał 2:1, rewanżując się za porażkę w ta-
kim samym stosunku bramkowym. W  
pierwszej połowie meczu widoczna była 
taktyka i futsalowe szachy. W drugiej części 
spotkania to właśnie rudzka „Gwiazda” 

szybko objęła prowadzenie. Jednak później 
rudzianie zostali zepchnięci do obrony 
i przeciwnikom udało się zdobyć dwie 
bramki. „Gwiazda” miała ponad dziesięć 
minut na odrobienie strat, ale nie była w sta-
nie tego dokonać. Dobrej sytuacji nie wyko-
rzystał Kryger, który miał. tzw. piłkę me-
czową, ale nie trafił do bramki. Gospodarze 

wygrali to spotkanie, co zapewniło im po-
zostanie w grze o wygranie ligi. Mimo po-
rażki „Gwiazda” pozostała jeszcze na pozy-
cji lidera, ponieważ wicelider Lex Kancela-
ria Słomniki nieoczekiwanie zremisował 
4:4 z Futsalem Team Brzeg. Czołówka tabe-
li: 1. Gwiazda – 32 punkty, 2. Lex Kancela-
ria – 31 punktów, 3. Orzeł – 29 punktów.

Trzech młodych zawodników sekcji 
ju-jitsu przy ODK RSM „Matecznik” 
wywalczyło medale podczas piątego 
turnieju Ogólnopolskiej Ligi Dzieci 
i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym 
w Katowicach, w którym zmierzyło się 

aż 360 zawodników z 28 klubów z całej 
Polski. 

Z rudzkiego klubu złoty medal w kate-
gorii ne-waza do 70 kg wywalczyła Alek-
sandra Pokorna. Pierwsze miejsce zdoby-
ła także Małgorzata Baucz w kategorii 

wagowej do 28 kg w konkurencji ne-wa-
za, a także drugie miejsce w konkurencji 
fighting bez I fazy. Z kolei srebro udało 
się wywalczyć Maciejowi Szczepanikowi 
w kategorii do 27 kg w konkurencji ne-
waza. 

Ju-JItSu

Medale dla zawodników „Matecznika”
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ZAPASY 

Brąz dla Pogoni 

Futsal, 8 marca, godz. 19.00 – 
Puchar Polski, mecz SR-S Gwiazda 
Ruda Śląska – Red Devils Chojnice, 

hala MOSiR, ul.Kłodnicka 95. 
Taniec, 11-12 marca, godz. 14.30 – 
Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach 

Latynoamerykańskich, hala 
MOSiR-u w Halembie. 

Fitness, 11 marca, godz. 17.00 – 
Charytatywny Maraton Zumby dla 

Julki, MOSiR, ul. Hallera 14a. 
18 marca, godz. 11.00 – II 

Charytatywny Maraton Fitness dla 
Majki, MOSiR, ul. Hallera 14. 
Biegi, 18 marca, godz. 11.00 – 

Bieg Wiewiórki, las halembski przy 
Szkole Podstawowej 

Sportowej nr 15. 
25 marca, godz. 10.00 – „Zielona 

Dycha na Burlochu”.
Piłka ręczna, 18 marca, godz. 
18.00 – mecz II ligi kobiet, KS 
Zgoda Ruda Śląska – Imperium 

Future Net Katowice.
Piłka nożna, 25 marca, godz. 11.00 

– mecz GKS Urania – GTS 
Bojszowy. 

SPORTOWY 
ROZKŁAD JAZDY

BOKS

Dobry start bokserów
Turniej bokserski im. Żołnierzy Wy-

klętych odbył się w sobotę (4.03) w Kę-
dzierzynie-Koźlu, podczas którego 
udany start na początku sezonu odnoto-
wali pięściarze UKS-u ,,Śląsk’’ Ruda 
Śląska. W turnieju wystartowało 48 za-
wodników ze śląskich klubów, a także 
z Opola i Łodzi. Trzech pięściarzy 
UKS-u zwyciężyło. Marcel Janicki po-
konał zawodnika RKS-u Łódź 3:0, 
z kolei Konrad Gawron nie dał szans 
bokserowi z klubu DKB Dąbrowa Gór-
nicza 3:0. Dobrze spisał się także Alek-
sander Smołka, który pokonał zawodni-
ka klubu Start Częstochowa 3:0. Nato-
miast  Szymon Zielonka musiał uznać 
wyższość zawodnika z Knurowa i prze-
grał walkę.

RESTAURACJA
KAWIARNIA

• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Największe ekspozycje nagrobków 
w regionie oraz najdłuższe gwarancje.

Raty 0 %
Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na 
cmentarz parafi alny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

www.kamieniarstwo.slask.pl

OGŁOSZENIA

W dniach od 3 do 5 
marca w Warszawie od-
był się Puchar Polski 
Kadetów w stylu kla-
sycznym. Zawody sta-
nowiły pierwszy etap 
eliminacji do Ogólno-
polskiej Olimpiady 
Młodzieży Lubuskie 
2017. Zawodnik klubu 
KS Pogoń Kamil Za-
krzewski (85 kg) zdobył 
trzecie miejsce, nato-
miast Marcin Cylok 
uplasował się na dzie-
wiątym miejscu. Trener 
Piotr Topolski był zado-
wolony z występów 
swoich podopiecznych.

Trzecie i dziewiąte miejsce udało się 
wywalczyć zawodnikom Pogoni.

Zawodnicy UKS-u Śląsk Ruda Śląska spisali się bardzo dobrze.

ZAPASY

Dziesięć medali dla Slavii

Zawodniczki Slavii triumfowały 
w minioną sobotę (4.03). Podczas 
III Międzynarodowego Turnieju 
o Puchar Burmistrza Miasta Biela-
wa rudzianki zdobyły aż dziesięć 
medali. W zawodach na Dolnym 
Śląsku medale dla rudzkiego klubu 

Po raz kolejny rudzkie zapaśniczki pokazały na co je stać. 

wywalczyły: złoty – Patrycja Cuber; 
srebrne – Wiktoria Krupa, Kamila 
Czapla, Patrycja Słomska, Natalia 
Piosek, Natalia Koperska; brązowe 
– Wiktoria Ptak, Roksana Gwózdek, 
Wiktoria Gregorczyk i Karolina 
Stróżyk.
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TANIEC

Pierwsze miejsca 
dla młodych tancerzy

Pierwszy weekend marca oka-
zał się niezwykle szczęśliwy dla 
podopiecznych sekcji tanecznych 
ODK RSM „Matecznik” w Ru-
dzie. Młodzi tancerze wzięli 
udział w X Ogólnopolskim Festi-
walu Tańca „Róża” 2017 w So-
snowcu i wytańczyli pierwsze 
miejsca. Puchary i dyplomy za 
zajęcie pierwszych miejsc zdo-
były grupy: Mini Promyczki, 
Promyczki oraz May Day.

PIŁKA RĘCZNA

RElKLAMA

KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR

www.meblecomfort.pl

Ruda Śląska 
ul. Sienkiewicza 4 
Ruda Śląska-Wirek
tel.  32 242-16-21

ZAKUPY NA RATY

Sekcje taneczne 
„Matecznika”

triumfowały 
na Festi walu „Róża”.

Udany weekend szczypiornistów
SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA - MKS PADWA ZAMOŚĆ 36:33 (16:16)

Zawodnicy SPR-u Grunwald Ruda 
Śląska ubiegły weekend mogą zaliczyć 
do udanych, ponieważ zainkasowali 
dwa punkty w starciu z Padwą Zamość. 
Goście przyjechali do Rudy Śląskiej, 
aby zrewanżować się za porażkę na 
własnym parkiecie, jednak ten zamiar 
im się nie udał i na rewanż będą musie-
li poczekać do kolejnego sezonu.

To zawodnicy Padwy Zamość rozpo-
częli lepiej mecz i zdobyli kilka bramek 
przewagi. Dopiero w 22. minucie na ta-
blicy pojawił się remis po rzucie sku-
tecznego w tym fragmencie gry Micha-
ła Niedźwiedzkiego. Pod koniec pierw-
szej odsłony zawodnicy Adama Wodar-
skiego wyszli na jednobramkowe pro-
wadzenie, ale Padwa zdążyła rzucić 
jedną bramkę i na przerwę zespoły ze-
szły z wynikiem 16:16.

Druga połowa meczu dostarczyła 
kibicom jeszcze większych emocji. 

W 32. minucie spotkania Grunwald 
wyszedł na prowadzenie, którego, jak 
się później okazało, klub nie oddał już 
aż do ostatniego gwizdka sędziów. 
Rudzkiemu zespołowi udało się uzy-
skać kilkubramkową przewagę dzięki 
Łukaszowi Gansincowi, Damianowi 
Kapralowi oraz Tymoteuszowi Milew-
skiemu, którzy wzięli ciężar zdobywa-
nia bramek na swoje barki. Warto 

wspomnieć także o dobrej postawie 
bramkarzy. Najpierw Łukasz Błaś, 
a w końcówce Kamil Kowalczyk, od-
bierali ochotę do gry gościom. W koń-
cówce spotkania na boisku pojawili 
się młodzi gracze, którzy zaliczali 
swoje cenne minuty gry. Ostatecznie 
SPR Grunwald Ruda Śląska pokonał 
Padwę z Zamościa i umocnił się na 
trzecim miejscu w lidze.

Sobotni mecz dostarczył kibicom wielu niezapomnianych emocji.

Grunwald: Błaś, Kowalczyk, 
Sekuła – Gansiniec 8, Kapral 7, 
Niedźwiedzki 6, Wiertelorz 5, 

Milewski 5, Stogowski 2, Kurzawa 2, 
Nowak 1, Partuś, Talaga, Maniara.

Trener: Adam Wodarski

KOLUMNY SPORTOWE PRZYGOTOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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