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NOWOŚĆ: 
ślub w plenerze!

– Potem okazało się, że najpierw 
siedział przy zwłokach, a później 
wyruszył w Polskę – mówi jeden 
z zajmujących się sprawą rudzkich 
kryminalnych. – Przez kilka dni pił 
i jeździł pociągami po kraju, ale 
kiedy skończyły mu się pieniądze, 
wrócił do domu rodzinnego.

Właśnie tam zatrzymała go rudz-
ka policja. Nie stawiał oporu i przy-
znał się do uduszenia Sandry. 

Wcześniej zadzwonił do siostry 
i kolegi – pożegnać się. Sędziowie 
podejrzewają, że planował wtedy 
samobójstwo.

Chory z zazdrości
To był trudny związek. Dziś  

29-letni Rafał – starszy, rozsądniej-
szy – chciał Sandrę zmienić. Nie to-
lerował alkoholu, narkotyków ani jej 
znajomych. Sandra miała to wszyst-
ko odbierać jako próby ograniczania 

jej wolności. Stąd kłótnie, z których 
ostatnia zakończyła się wyrzuce-
niem pierścionka zaręczynowego. 
Rafał tego nie wytrzymał. W sądzie 
przyznał się do popełnienia zbrodni, 
ale twierdził, że nie chciał zabić. 
W końcu byli parą przez trzy lata, 
planowali razem wspólne życie. 
Podczas procesu nawet członkowie 
rodziny Sandry podkreślali, że miał 
na nią pozytywny wpływ. 

Żal i skrucha 
Pierwszy wyrok gliwickiego Są-

du Okręgowego z listopada 2011 r. 
– 12 lat więzienia – został uchylony 
w apelacji. W Gliwicach Rafał F. 
jeszcze raz stanął przed sądem, by 
biegli psychiatrzy mogli zbadać, 
czy w chwili popełniania zbrodni 
był poczytalny. Opinia trafiła do są-
du pod koniec minionego roku. 

– Wykluczono działanie pod 
wpływem wzburzenia, czyli działa-
nie w afekcie – mówi sędzia Agata 
Dybek-Zdyń z Sądu Okręgowego 
w Gliwicach.

Wyrok mógł być jeden – winny; 
kara to 11 lat więzienia. W uzasad-
nieniu sąd uwzględnił nagłość za-
miaru. Inaczej rzecz ujmując – Ra-
fał F. działał bez premedytacji. Po 
odtrąceniu przez dziewczynę nie 
pogodził się z tym, a to uznano za 
okoliczność łagodzącą. W dodatku 
cieszył się dobrą opinią w swoim 
środowisku. 

– Pozbawił życia osobę, którą 
kochał i teraz musi z tym żyć – mó-
wi sędzia Agata Dybek-Zdyń z Są-
du Okręgowego w Gliwicach.

– Będziemy składać odwołanie – 
zapowiada Jolanta Bugała, szefowa 
Prokuratury Rejonowej w Rudzie 
Śląskiej.  Tomasz Nieć

Sandra Z. miałaby dziś 20 lat. Rafał F. został właśnie skazany za jej zabójstwo na 11 lat więzienia. A planowali ślub. Przykryte 
liśćmi zwłoki Sandry policjanci znaleźli przy ulicy Kolberga w Rudzie Śląskiej-Wirku w marcu 2011 r. Jej narzeczony Rafał F. od 
razu znalazł się w kręgu podejrzanych. Nie bez powodu – po prostu zniknął. 
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Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej zapowiada odwołanie od wyroku. Foto: arch.
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Kradzież trakcji
Złodzieje trakcji kolejowej 

utrudnili podróż pasażerom 
korzystającym z pociągów re-
lacji Gliwice-Katowice. W no-
cy z poniedziałku na wtorek 
ukradli oni 220 metrów prze-
wodów. Dodatkowo w wyniku 
ich działań, nad torowiskiem 
pochylił się słup trakcyjny. To 
wszystko sprawiło, że pociągi 
były opóźnione i odwoływa-
ne.

Napad na bank
Historia niczym z westernu 

zdarzyła się w Rudzie przy uli-
cy Wolności. Nieznany spraw-
ca w czwartkowe popołudnie 
wszedł do placówki banku, za-
żądał pieniędzy i wyszedł. 
Nikt z obecnych nie ucierpiał. 
Policja próbuje ustalić spraw-
cę. Jest on podejrzany o serię 
podobnych napadów w całym 
województwie.

Młody przestępca
Wirecka policja zatrzymała 

mężczyznę, który pod koniec 
stycznia dopuścił się kilku 
przestępstw. 18-letni mieszka-
niec miasta usłyszał trzy za-
rzuty, za dwa rozboje i jedną 
kradzież. Policji nie tylko uda-
ło się zatrzymać sprawcę, ale 
również odzyskać skradzione 
przedmioty.

Czujny nos
W nocy ze środy na czwar-

tek w sklepie w Kochłowicach 
doszło do włamania i kradzie-
ży. Mimo, że przestępca zbiegł, 
wytropił go policyjny pies. 
Dzięki niemu funkcjonariu-
szom udało się zatrzymać 
19-letniego mieszkańca mia-
sta, który przyznał się do za-
rzutów.

Statystyki  
Urodzenia  – 65 
Zgony  – 21 
Małżeństwa  – 4  
Rozwody  – 4 

TEMAT TYGODNIA

Szansa dla wszystkich

Jednym z głównych elementów 
projektu „Ruda Śląska szansą dla 
wszystkich” jest organizowanie po-
mocy rzeczowej dla potrzebujących.

– Zbieramy wszystko – odzież, 
która nadaje się do użytku, ręczniki, 
koce, pościel, firany. Przyjmujemy 

„Ruda Śląska szansą dla wszystkich” – pod tym hasłem realizowany jest w mieście projekt rewitalizacji społecznej mieszkańców osiedla Kaufhaus 
i dzielnicy Orzegów. Program dotyczy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na jego realizację MOPS otrzymał 2 mln złotych z funduszy unij-
nych.

też zabawki i książki. Udało się już 
uzbierać sporo odzieży damskiej, 
brakuje odzieży dziecięcej i męskiej 
– mówi Katarzyna Krężałek, anima-
tor Programu Aktywności Lokalnej.

Punkt pomocy rzeczowej to jedno 
z działań programu, który w założe-

niu miał trwać do końca 2013 roku. 
Możliwe, że będzie jednak trwał dłu-
żej, dlatego ogłoszona zbiórka odzie-
ży jest na razie bezterminowa. Zbiór-
ka rzeczy używanych prowadzona 
jest w lokalnych Punktach Pomocy 
Rzeczowej. Jeden usytuowany jest 
w dzielnicy Orzegów, w świetlicy 
PAL-u przy ul. Królowej Jadwigi 8.

– Rzeczy można przynosić o każ-
dej porze dnia i zostawić w naszej 
świetlicy lub pobliskiej parafii – do-
daje Katarzyna Krężałek.

Zbiórka prowadzona jest również 
w siedzibie Sekcji Pracowników 
Socjalnych przy ul. Niedurnego 
107, od poniedziałku do piątku od 
7.30 do 15.30 oraz w rudzkim ma-
gistracie.

– Takie rozwiązanie będzie wy-
godne dla mieszkańców. Przy okazji 
załatwiania spraw w magistracie 
wiele osób może zostawić rzeczy dla 
potrzebujących, a my je później 
przekażemy – mówi Renata Młynar-
czuk, naczelnik Wydziału Komuni-
kacji Społecznej i Promocji Miasta 

UM. Dary można składać w pokoju 
325, w godzinach pracy Urzędu 
Miasta.

Orzegów i Kaufhaus – to miejsca 
przez wielu uznane za zapomniane.

– „W Orzegowie sypią się kolejne 
familoki i kamienice. Niedługo za-
czną tam zawracać wrony, żeby za-
trzymać się w Chebziu” – pisze je-
den z internautów.

Nie bez powodu świetlice Pro-
gramu Aktywności Lokalnej po-
wstają właśnie w Orzegowie oraz 
na osiedlu Kaufhaus. To tutaj pro-
wadzone są zajęcia integracyjne dla 
dorosłych, m.in. warsztaty plastycz-
ne, wyjścia do kina. Europejski 
Fundusz Społeczny finansuje m.in. 
pracę socjalną z rodzinami wielo-
problemowymi, w tym wyjazdowe 
treningi kompetencji i umiejętności 
społecznych, organizowanie trenin-
gów kompetencji cywilizacyjnych 
dla osób bezrobotnych, wyjazdowe 
zajęcia rehabilitacyjne dla niepełno-
sprawnych czy szereg działań 
o charakterze środowiskowym.

Elżbieta Poppe: – Orzegów jest piękny, tylko 
trzeba by zająć się trudnymi mieszkańcami. Urząd 
Miasta musiałby pomóc tej dzielnicy. Potrzebna 
jest tam odnowa parku i budynków, bo tam miesz-
ka się pięknie. Trzeba zatroszczyć  
się o chodniki i stare budynki, a trochę ich jest.

Bernard Sobecko: – Kiedyś miałem złe zdanie 
na temat tej dzielnicy, teraz sądzę, że poprawiło 
się tam. Trudno mi stwierdzić, co najbardziej trze-
ba tam zmienić. Z tego co się orientuję, to warto 
odrestaurować stare zabudowania. Przydałby się 
tam plac zabaw.

Co zmieniłbyś w Orzegowie?

Teresa Bochoń: – W Orzegowie mieszkam od urodze-
nia i czuję się tu bardzo dobrze. Podoba mi się to, że lu-
dzie są tu jeszcze normalni. Tutejsza atmosfera i klimat, 
to jest coś. Chciałabym jednak, żeby w dzielnicy było tro-
chę spokojniej, bo zdarzają się nieprzyjemne incydenty. 
Dodatkowo mieszkańcy powinni zadbać o otoczenie, 
mieć świadomość, że tu mieszkają i to jest ich miejsce.

Tadeusz Bocian: – W Orzegowie mieszka mi się 
dobrze, nie mam większych zastrzeżeń. W tej dzielni-
cy przydałoby się umożliwienie mieszkańcom zrobie-
nia centralnego ogrzewania, bo wszyscy mają tutaj 
piece i potem nie ma czym oddychać. To bardzo prze-
szkadza, bo gdy ludzie zaczynają wieczorem palić, to 
jest tu gorzej niż w Krakowie.

Zdaniem mieszkańców

Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl
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Zbiórka odzieży trwa m.in. w świetlicy PAL-u w Orzegowie. Foto: MHS

Bezpieczny Samochód, Bezpieczna Rodzina

Śląskie Media Sp. z o.o. wydawca tygodnika ,,Wiadomości Rudzkie”, po raz trzeci organizują kampanię społeczną „Bezpieczny Samochód, Bezpieczna Rodzi-
na”. 13 marca (a nie jak wcześniej podawaliśmy 6 marca). Czytelnicy naszej gazety znajdą w środku specjalne zaproszenia na bezpłatne sprawdzenie swojego 
samochodu po zimie. Zaproszenie umieścimy również w wersji elektronicznej na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl. 

Głównym celem akcji jest 
uświadomienie mieszkańcom, 
jak ważne jest ich bezpieczeń-
stwo na drodze oraz bezpieczeń-
stwo ich bliskich. 

Za pośrednictwem naszego 
bezpłatnego tygodnika chcemy 
rozdać 20 tys. zaproszeń, które 
umożliwią Państwu skorzysta-
nie z usługi polegającej na bez-
płatnym sprawdzeniu stanu 

technicznego samochodu (nie 
mylić z okresowym przeglądem 
technicznym/okresowym bada-
niem technicznym). W wybra-
nych stacjach diagnostycznych 
będą Państwo mogli sprawdzić 
w swoich samochodach m.in. 
układ hamulcowy, układ kie-
rowniczy, światła, stan ogumie-
nia. Znakiem rozpoznawczym 
akcji ponownie będą naklejki 

z logo kampanii naklejane na 
każdym samochodzie, który zo-
stanie poddany sprawdzeniu 
i otrzyma wynik pozytywny. 
Każdy kierowca bezpiecznego 
samochodu otrzyma również 
certyfikat kampanii „Bezpiecz-
ny Samochód, Bezpieczna Ro-
dzina”. 

Uwaga! Stacje diagnostyczne 
NIE BĘDĄ zatrzymywały do-

wodów rejestracyjnych w przy-
padku wykrycia jakichś usterek. 
Nasza akcja to nie obowiązko-
we, coroczne przeglądy. Ma ona 
uświadomić naszym mieszkań-
com, jak ważny jest stan tech-
niczny samochodów i jak istotną 
rolę odgrywa w zachowaniu 
bezpieczeństwa na drodze.

Monika 
Herman-Sopniewska
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Posiadanie swojego kąta to marzenie niemal każdego, jednak o mieszkanie w dzisiejszych czasach nie jest łatwo. Najczęściej zdobycie własnego M wiąże 
się z zaciągnięciem kredytu hipotecznego, który następnie przez wiele lat trzeba spłacać. Miasto dysponuje 15% lokali mieszkalnych.  Jakie warunki trzeba 
spełniać, aby móc się o takie mieszkanie ubiegać?

Własny kawałek podłogi

Podstawowymi kryteriami ja-
kie trzeba spełniać, by starać się 
o mieszkanie z zasobów miasta, 

to bycie pełnoletnim mieszkań-
cem Rudy Śląskiej oraz brak za-
spokojonych potrzeb mieszkanio-

wych. Przez zaspokojone potrze-
by mieszkaniowe rozumie się po-
siadanie tytułu prawnego do loka-
lu w postaci własności, spółdziel-
czych praw do lokalu, umowy 
najmu zawartej na czas nieozna-
czony. W przypadku listy miesz-
kań do remontu kapitalnego, wy-
magane jest posiadanie dochodów 
umożliwiających wyremontowa-
nie i utrzymanie tego lokalu 
mieszkalnego.

– W obecnej chwili, dla miesz-
kań do remontu kapitalnego jest 
to odpowiednio dla gospodarstwa 
wieloosobowego 2397,54 złotych, 
natomiast dla gospodarstwa jed-
noosobowego – 2797,13 złotych. 
Te kwoty są podawane w przeli-
czeniu na osobę – tłumaczy Anna 
Stemplewska, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Lokalowych Urzędu 
Miasta w Rudzie Śląskiej. – Więk-
szość mieszkań, którymi dysponu-
jemy do zasiedlenia, to lokale wy-

Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

Na mieszkanie z Urzędu Miasta jest wielu chętnych. Foto: arch.

magające remontu. Może to być 
albo remont kapitalny albo bieżą-
cy. W przypadku mieszkań do re-
montu najpierw zawiera się umo-
wę dotyczącą wykonania remontu. 
Przez okres wykonywania prac re-
montowych nie jest płacony 
czynsz, tylko media. Taka umowa 
jest zawierana na okres do trzech 
miesięcy. Później ewentualnie mo-
że być przedłużona, ale wtedy pła-
ci się odszkodowanie za bezumow-
ne korzystanie z lokalu w wysoko-
ści czynszu oraz media – dodaje.

Osób chętnych na mieszkanie 
z miasta jest dużo. Wnioski cały 
czas spływają do Wydziału Spraw 
Lokalowych Urzędu Miasta. Obec-
nie na obu listach jest około czte-
rech tysięcy osób, co oznacza, że 
okres oczekiwania wynosi kilka lat.

– Okres oczekiwania w dużej 
mierze zależy od preferencji osoby 
składającej wniosek. Nasi miesz-
kańcy bowiem składając doku-
menty wypełniają ankietę, w której 
precyzują, jakiego mieszkania 
oczekują. Jeżeli wskażą w niej 

dwupokojowe mieszkanie z cen-
tralnym ogrzewaniem w konkret-
nej dzielnicy, to wtedy musimy cze-
kać na takie lokale, które będę 
spełniały te wymogi. Jeśli nato-
miast nie mają większych zastrze-
żeń co do dzielnicy lub wyposaże-
nia lokalu, to możliwość wcze-
śniejszego uzyskania takiego 
mieszkania jest większa – wyjaśnia 
Anna Stemplewska.

W szczególnych przypadkach 
istnieje możliwość szybszego 
otrzymania lokalu mieszkalnego 
z zasobów miasta.

– W przypadku występowania 
szczególnych względów społecz-
nych, istnieje możliwość przyspie-
szenia przyznania lokalu miesz-
kalnego. Sprawy takie opiniowane 
są przez Społeczną Komisję Miesz-
kaniową. Jej zadaniem jest zbada-
nie warunków rodzinnych, mate-
rialnych i mieszkalnych rodzin. 
Jeśli ta sytuacja rzeczywiście jest 
wyjątkowo zła, to istnieje taka 
możliwość – mówi Anna Stem-
plewska.

WARTO POMÓC

Mały chłopiec walczy o życie

Malutki Dawidek walczy o każdy dzień życia. Foto: arch.

Już prawie cztery tysiące osób codziennie śledzi na facebooku walkę małego Dawida Spałka o każdy dzień. Chłopczyk urodził się w 22 tygodniu ciąży i walczy 
z wieloma schorzeniami. Ma m.in. zaburzenia oddychania, dysplazję oskrzelowo-płucną, retinopatię, osteopenię wcześniaków, założoną zastawkę w główce 
i gastrostomię. Krwawienie do mózgu trzeciego stopnia spowodowało u niego wodogłowie pokrwotoczne. Jakby tego było mało – kilka razy przeszedł zapa-
lenie opon mózgowych, anemię, zakażenia wirusami. Mimo tych wszystkich przeciwności losu maluszek nadal walczy, a swoją wolą życia zadziwia niejednego 
lekarza.

Historia Dawida jest niezwykła, 
zupełnie jak on sam.

– Przez tydzień byliśmy na pato-
logii ciąży. Miałam kompletny za-

kaz ruszania się. Gdy zaczęłam 
rodzić, wszyscy uczulali nas na to, 
że Dawidek nie przeżyje, bo poród 
odbywa się za wcześnie. Pytali, 

czy zdaję sobie sprawę z tego, że 
z tej ciąży nic nie będzie. Gdy Da-
wid się urodził powiedzieli, że on 
nie żyje, nie oddycha. Złożyli nam 

kondolencje. Momentem przełomo-
wym był chrzest, wtedy Dawidek 
złapał pierwszy oddech. Ale później 
znów była niepewność. Lekarze 
mówili, że nie zdajemy sobie spra-
wy z tego, jak jest źle. Podkreślali, 
że nie wiadomo czy on przeżyje 
dzień, trzy dni, tydzień – opowiada 
Kasia Spałek, mama chłopca.

Dawid, gdy przyszedł na świat 
ważył 450 gram i chociaż dawano 
mu jeden, góra dwa procenty szans 
na przeżycie, to on walczył wpra-
wiając wszystkich wokół w zdzi-
wienie.

Chłopczyk większość swojego 
życia spędził w szpitalu.

– Pierwszą jego przytulanką 
był gazik – mówi Piotr, tata Da-
widka.

Maluszek pierwszy raz miał 
opuścić szpital w grudniu. Jednak 
wówczas złapał wirusa, który 
uniemożliwił spędzenie pierw-
szych świąt we własnym łóżeczku. 
Do domu trafił w końcu piątego 
lutego. Tam czekała na niego świą-
teczna choinka. Rodzice chłopca 

robią bowiem wszystko, by spra-
wić mu chociażby małą przyjem-
ność.

– Nieraz słyszymy, że nie warto 
go rehabilitować, że lepiej abyśmy 
poprzytulali go, puścili muzykę. 
Ale Dawid robi postępy i jak tylko 
całkiem uwolnimy się od podawa-
nia tlenu, to zaczniemy rehabilita-
cję – zapowiada Piotr Spałek.

Blog prowadzony przez Kasię, 
mamę Dawida, ma moc terapeu-
tyczną. Zaglądają na niego osoby 
ciekawe tego, jak chłopczyk daje 
sobie radę. Niektórzy Czytelnicy 
decydują się nawet na wsparcie 
materialne. Rehabilitacja i lecze-
nie są bowiem bardzo kosztowne, 
a chłopcu w łatwy sposób można 
pomóc. Wystarczy przekazać na 
jego rzecz 1% swojego podatku. 
W rubrykę cel szczegółowy 1% 
wystarczy wpisać „Dawid Spa-
łek”, numer KRS to: 0000191989. 
To nic nie kosztuje, a możemy 
wspomóc małego człowieka w je-
go walce o lepszą przyszłość.

Sandra Hajduk



Artysto, pobudka! „Czwórka” i najlepsze jasełka w regionie

– Podbijemy Hollywood! – tak mówi-
li uczestnicy sobotnich warsztatów. Du-
żo zabawy i wspólne tworzenie filmu – 
to cele, które przyświecały pierwszemu 
spotkaniu z cyklu „Pobudka małego ar-
tysty”. Pomysłodawcą tak kreatywnej 
propozycji dla dzieci i rodziców na 
wspólne spędzenie sobotniego poranka 
było Miejskie Centrum Kultury. 

– Celem warsztatów jest wspólna za-
bawa i poznanie warsztatu aktorskiego. 
Dodatkowo chcemy stworzyć krótką 
etiudę aktorską i nakręcić ją. Pojawią 
się elementy charakteryzacji i techniki 
warsztatu aktorskiego – zdradza Anna 
Leśniak, prowadząca zajęcia.

Chętnych do udziału nie brakowało.
– Można miło spędzić czas z dziećmi 

– mówi pani Marzena, jedna z mam.
– Córka interesuje się teatrem, chcia-

ła wziąć udział, więc dlaczego nie spró-
bować – dodaje pan Adam.

Sobotnie warsztaty otworzyły cykl 
spotkań. Każde z nich zakończone zo-

Uczestnicy pierwszych warsztatów. Foto: AP

WOKÓŁ NAS

stanie balem, na którym uczestnicy 
będą mogli podziwiać efekt swojej 
pracy.

Agnieszka Pach

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Józefa Lompy podczas XVII 
Regionalnego Przeglądu Dziecięcych 
Zespołów Jasełkowych w Katowi-
cach zaprezentowali spektakl „Jaseł-
ka po ślonsku” przygotowany przez 
nauczycielki Bożenę Nowak i Bożenę 
Seifert. Tym samym znaleźli się na 
podium, zdobywając pierwsze miej-
sce.

 – Sprawiliście nam, widzom, pięk-
ny, świąteczny prezent. Podarowali-
ście nam niezapomniane chwile, dzię-
ki którym mogliśmy się przenieść 
w inny, cudowny świat – gratulowała 
uczniom podczas premiery widowi-
ska Grażyna Kukiełka, dyrektor szko-
ły. Wtedy to po raz pierwszy zespół 
„Radosne Promyczki”, składający się 
z uczniów klasy trzeciej oraz uczenni-

cy klasy szóstej – Emily Bingham, 
zaprezentował przedstawienie „Jaseł-
ka po ślonsku”. Gościem honorowym 
tego spotkania był Ślązak Roku Jerzy 
Kiolbasa, który wysoko ocenił umie-
jętności językowe oraz artystyczne 
uczniów i zapowiadał duży sukces 
przedstawienia.  MS

Wiosenne oblicze kobiety

Dla pań przygotowano wiele atrakcji. Foto: SH

Jak zadbać o swoje ciało, co powinny 
nosić panie, by dobrze i modnie wyglądać 
tej wiosny oraz jakie nowości oferują 
wiodące firmy kosmetyczne – tego 
wszystkiego mogły dowiedzieć się panie, 
które w poniedziałek przyszły do MCK-u 
by wziąć udział w kolejnym spotkaniu  
z cyklu  „Między nami kobietami”.

– Wszyscy jesteśmy zmęczeni zimą. 
Dzisiaj zatem zdjęłyśmy zimowe okrycia  
i zrobiłyśmy wszystko, by chociaż trochę 
zapachniało wiosną. Dlatego też to spo-

tkanie było poświęcone pielęgnacji kobie-
cego ciała oraz wyglądowi zewnętrznemu. 
Znalazło się także coś dla ducha. Wystąpił 
Ludwik Konopko, świetny gitarzysta. Od-
były się także pokazy tańca towarzyskiego 
i pokaz mody – mówiła Anna Roszczyk  
z MCK-u. 

– Takie spotkania są bardzo wskazane  
i powinno ich być więcej. Jest to świetna 
okazja na spotkanie z przyjaciółkami – 
mówiła Stenia Mikosz, uczestniczka spo-
tkania. SH

Śniadanie rozpoczęło się o godz. 9.00.
 Foto: MHS

W Rudzkim Inkubatorze Przed-
siębiorczości odbyło się pierwsze 
śniadanie biznesowe Śląskiego Kla-
stra Multimedialnego. Organizato-
rzy zapewniają, że to początek ta-
kich spotkań.

Przedsiębiorcy z województwa 
śląskiego działający w branży IT 
i multimedialnej spotkali się w śro-
dowy poranek.

– Celem tego spotkania jest zapo-
znanie jak największego grona firm 
z branży IT i multimedialnej z moż-
liwościami i korzyściami związany-
mi z udziałem w Śląskim Klastrze 
Multimedialnym. Chcemy, aby takie 
śniadania odbywały się cyklicznie, 
kolejne planujemy w marcu. Już 
dzisiaj widzimy, że zainteresowanie 
tą inicjatywą jest ogromne – mówi 
Joanna Bialik ze Śląskiego Klastra 
Multimedialnego.

Na pierwszym śniadaniu bizne-
sowym klastra – przedstawiciele 
firm mieli okazję zaprezentować 
swoją ofertę, nawiązać nowe kon-
takty biznesowe, wymienić reko-
mendacje. Podczas spotkania bizne-
sowego przedstawiono ofertę Ślą-
skiego Klastra Multimedialnego, 
omówiono korzyści płynące z człon-
kostwa w klastrze, a także przedsta-

wiono możliwość zaprezentowania 
firmy na targach CEBIT 2013 w Ha-
nowerze.

Rudzki Inkubator Przedsiębior-
czości Sp. z o.o. organizuje cykl 
bezpłatnych szkoleń z zakresu me-
tod analizy branży i konkurencji na 
podstawie wywiadu konkurencyj-
nego, technik sprzedaży i negocja-
cji, metod skutecznego pozyskiwa-
nia klientów oraz metod kreatywne-
go myślenia i innowacji. Dodatko-
wo odbędą się szkolenia z języka 
angielskiego w biznesie. Obecnie 
trwa rekrutacja do projektu. Szcze-
góły projektu znajdują się na www.
inkubatorrudzki.pl. Zapraszamy!

Monika Herman-Sopniewska
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Śniadania biznesowe

Premiera spektaklu odbyła się w grudniu.
Foto: MS

REKLAMA

Spotkania Prezydent Miasta z mieszkańcami Rudy Śląskiej
7 marca 2013 r., godz. 17.00  

Zespół Szkół nr 1 ul. Niedurnego 125 – Chebzie

11 marca 2013 r., godz. 17.00  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Kaczmarka 9 – Kłodnica

12 marca 2013 r., godz. 17.00  
Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Zamenhofa 12 – Halemba



STARE!!!!

Kategoria bezpieczeństwa
Motocykl to świetna zabawa, dla 

niektórych wręcz religia. Często jednak 
na jednoślad siadają ludzie, którzy nie 
posiadają uprawnień. Szybka jazda 
przyciąga wielu amatorów adrenaliny, 
lecz niekiedy manetka gazu zwiększa 
nie tylko szybkość, ale także niebezpie-
czeństwo na jezdni.

– Na motocyklu jeżdżę już trzy lata. 
Przez ten okres spotkałem osoby, które 
jeździły na motorze bez prawa jazdy. 
Z biegiem czasu ta liczba maleje, ale 
nadal słyszę o takich przypadkach – 
mówi Kuba Lenartowicz. – Z perspek-
tywy czynnego motocyklisty widzę, że 
osoby, które jeżdżą bez uprawnień, to 
zazwyczaj młodzi ludzie – dodaje.

Przykładów jak mogą się skończyć 
takie praktyki, nie trzeba szukać dale-
ko. W lipcu ubiegłego roku na skrzyżo-
waniu ulic Górnośląskiej i Poloczka 

zginął motocyklista, który nie posiadał 
odpowiednich uprawnień.

– Nie ma jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego ktoś wsiada na 
motocykl bez prawa jazdy. Czasami jest 
to czysta głupota, chęć zaoszczędzenia 
tego tysiąca kilkuset złotych, brak cza-
su, wyraz buntu lub złośliwość egzami-
natora – tłumaczy „Toy”, rudzki moto-
cyklista. – To będzie mój szósty sezon 
na motocyklu i jednocześnie pierwszy 
legalny. Sam jeżdżąc bez kartonika 
miałem oczy dookoła głowy, często sto-
jąc obok policji miałem duszę na ra-
mieniu – przyznaje.

Już niedługo rozpocznie się sezon, 
a liczba motocyklistów na drogach 
wzrośnie. Nadkomisarz Mariusz Ku-
rek, naczelnik Wydziału Ruchu Drogo-
wego KMP w Rudzie Śląskiej ostrzega 
przed karami dla nieuprawnionych kie-

Motocykl to nie zabawka – wiedzą o tym doświadczeni kierowcy. Foto: arch.
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Podgórscy i Synagoga
Doczekaliśmy się wycze-

kiwanej publikacji Barbary 
i Adama Podgórskich. „Sy-
nagoga w Wirku. 1891-1939. 
Ocalona pamięć”. To książka 
o sakralnym budynku zbu-
rzonym przez hitlerowców 
w czasie II wojny światowej. 
27 lutego w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Wirku od-
będzie się spotkanie z autora-
mi, promujące dzieło o zapo-
mnianej wireckiej synagodze 
oraz gminie żydowskiej. Za-
praszamy na godzinę 17.00. 

Cyfryzacja nadchodzi!
20 maja w województwie 

śląskim zakończy się cyfry-
zacja telewizji. Od tego mo-
mentu nastąpi zmiana 
w nadawaniu sygnału telewi-
zyjnego z analogowego na 
cyfrowy. Wtedy też w Rudzie 
Śląskiej oraz pozostałych 
miastach centralnej części 
województwa nastąpi wyłą-
czenie sygnału analogowego. 
Do tego czasu właściciele 
starych telewizorów kinesko-
powych powinni zaopatrzyć 
się w specjalne dekodery lub 
podłączyć się do sieci kablo-
wej.

Bajkowe spotkanie
W Szkole Podstawowej 

nr 23 w piątek zrobiło się ko-
lorowo. Wizytę z okazji za-
kończenia Bajkowych Ferii 
złożyły tam wiceprezydent 
Anna Krzysteczko i Monika 
Czoik – autorka tomików 
wierszy dla dzieci. Panie po-
witane zostały przez uczniów 
i nauczycieli przebranych 
w bajkowe postacie. Dzieci 
miały okazję wsłuchać się 
w wiersze Moniki Czoik z to-
miku „W czarodziejskiej szu-
fladzie”, czytane zarówno 
przez autorkę, jak i panią wi-
ceprezydent.

Wyższa emerytura

Marzec zbliża się wielkimi kroka-
mi, a z nim podwyżka rent i emery-
tur. W tym roku waloryzacja jest pro-
centowa, przez co można liczyć na 
4,48 proc. wzrost świadczeń. W za-
leżności od wysokości bazy emery-
tury, podwyżka wyniesie odczuwal-
nie od 30 zł, aż do ponad 100 zł. 

– Dobrze, że emerytury zostaną 
podniesione, chociaż wzrost nie jest 
za duży – uważa pani Krystyna. 
–Wolałabym większą podwyżkę, gdyż 

jest ciężko, żeby te pieniądze wystar-
czyły na cały miesiąc, szczególnie, że 
dużo zostawia się u lekarza i w apte-
ce – dodaje.

Przez podwyższenie emerytur 
rząd chce częściowo zrekompenso-
wać rosnące koszty utrzymania. Nie 
ma potrzeby składania wniosków 
o podwyżkę, gdyż jest ona przepro-
wadzana z urzędu i dana jednostka 
sama oblicza kwotę świadczeń.

Agnieszka Pach

Wyższe świadczenia już od 1 marca. Foto: AP
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Pozwól sobie pomóc…

Od 25 lutego trwa „Tydzień Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem”, w ramach którego po raz kolej-
ny przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych udzielać będą porad ofiarom 
przestępstw. Głównym celem tej inicja-
tywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby 
i prawa osób pokrzywdzonych ciężkimi 
zdarzeniami.

– Każda osoba, która przyjdzie z pro-
blemem do rozwiązania, zostanie przyję-
ta indywidualnie. Nie wymagamy także 
wcześniejszego zgłaszania wizyty – mó-
wi Magdalena Bąk z Sądu Rejonowego 

w Rudzie Śląskiej. – Ta akcja ma na celu 
zachęcenie ofiar przestępstw do skorzy-
stania z bezpłatnej pomocy. Chcemy, by 
takie osoby przełamały swój strach – do-
daje. Dyżury są interdyscyplinarne – in-
formacji mogą udzielać adwokaci, radcy 
prawni, aplikanci adwokaccy, prokurato-
rzy, funkcjonariusze policji, kuratorzy 
sądowi, komornicy, a także psycholodzy. 
Spotkania odbywają się w Ośrodkach 
Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz 
w sobotę od 10.00 do 13.00. MS

rowców. – Za brak odpowiedniej kate-
gorii grozi mandat w wysokości 300 zł, 
taka suma określona jest w taryfikato-
rze. Jeżeli kierowca nie ma w ogóle 
uprawnień, to może otrzymać mandat 

w wysokości 500 zł lub też kierujemy 
wniosek do sądu. Policja nie musi koń-
czyć postępowania w drodze mandatu 
karnego – podkreśla naczelnik.

Robert Połzoń

Problemami ofiar 
przestępstw są 

często  alimenty 
czy testy 

na ojcostwo. 
Foto: 

(Źródło: Materiały 
promocyjne akcji)

DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”

UsłUgi pogrzebowe 
i kremacyjne

ruda Śląska – wirek, ul. nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627

www.hofman-dompogrzebowy.pl

REKLAMA



WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
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Projektantka mody

?

W jej małym i cichym studiu powstają niecodziennie projekty sukienek. Wiele z nich wy-
przedza trendy – większość z nich wykorzystywana jest do sesji mody realizowanych w całym 
kraju. Ich twórcą jest pani Grażyna, która wszystkie kobiety widziałaby w sukienkach. 

Imię i nazwisko:  Grażyna Pander-Kokoszka
Wiek:  37 l.
Zainteresowania:  pasmanteria, sylwetka kobieca, czyli 
 moda
Zawód: projektant
Stan cywilny: mężatka
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– Pani Grażyno, zacznijmy od 
tego, że jesteśmy w Pani salonie G 
– Style, mieszczącym się w dziel-
nicy Ruda. Salon niepozorny, 
a w środku widzimy przepiękne 
projekty sukienek Pani autor-
stwa...

– Tak. Zaczęłam w 2004 roku, ale 
wtedy to była niewielka pracownia. 
Od trzech lat jestem w Rudzie i te-
raz mamy okna wystawowe, w któ-
rych można zobaczyć moje sukien-
ki. To zachęca Klientki do wejścia 
i obejrzenia moich projektów.

– Ale zanim była pracownia, 
wcześniej była pasja? Pamięta 
Pani, kiedy ona się narodziła?

– Moja siostra zawsze chciała 
szyć, zawsze też towarzyszyła mi 
lektura ,,Burdy”. Zaczęłam szyć dla 

siebie, bo było taniej, wygodniej. 
Dobrze się czułam w rzeczach przez 
siebie zaprojektowanych. Moje 
ubrania podobały się koleżankom. 
Wtedy zaczęłam też szyć dla nich. 
Kilka lat przepracowałam dla ko-
goś, a potem zaczęłam szyć pod 
własnym szyldem. I poczułam, że 
najlepiej pracuje się dla siebie. Tak 
powstała moja pracownia. Teraz, 
kiedy mam witrynę – bardziej mogę 
się „bawić”, bo to widać na ze-
wnątrz. Chcę pokazać, że mogę zro-
bić coś innego, coś, co spodoba się 
innym Klientkom, a czego nie znaj-
dą w żadnym innym sklepie.

– Ale wychodzi Pani poza progi 
swojej pracowni...

– Tak, współpracuję z fotografa-
mi, modelkami. Ja pożyczam suknie 

do sesji fotograficznych, a w zamian 
otrzymuję profesjonalne zdjęcia 
z moimi projektami. Ta współpraca 
mnie również inspiruje do cieka-
wych, odważnych projektów. Za 
mną stoi manekin w papierowej 
sukni, nikt nie przechodzi obok niej 
obojętnie. Moje projekty idą potem 
na cały kraj – do Gdańska, Warsza-
wy. To dla mnie bardzo budujące, 
że znajduję zdjęcia z moimi sukien-
kami na różnych portalach i stro-
nach poświęconych modzie.

– Pani Grażyno, z kim Pani 
m.in. współpracowała?

– Michałowi Szpakowi uszyłam 
płaszcz na Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy. Nie zapomnę tego 
– srebrne getry i wystający pępek. 
To był płaszcz, który był niemierzo-
ny. Potem widziałam, że jeszcze na 
bazie tego mojego projektu – ktoś 
uszył dla niego kolejny płaszcz, 
czerwono-czarny. Nie szyłam nic 
dla Paris Hilton (śmiech), ale praco-
wałam przy projektach dla Mai Sa-
blewskiej i Tomasza Jacykowa. Mi-
chał Loskot do nas przychodzi na 
przeróbki, co zresztą zaznaczył,  

wpisując swój autograf na naszej 
szafie.

– Pamięta Pani jakieś szczegól-
ne Klientki?

– Tak. Niedawno była u mnie stu-
latka, zrobiłyśmy sobie zdjęcie, bo 
rzadko zdarzają mi się tak wiekowe 
Klientki. Zabawna, fajna, energicz-
na kobietka. Fantastycznie nam się 
współpracowało.

– A jak Pani idzie ulicą – to co 
Pani widzi? Czy kobiety w mie-
ście są dobrze ubrane?

– W Rudzie Śląskiej? Zależy od 
pań. Bardzo mi się podobają su-
kienki. I mało ich widzę na paniach. 
Więcej jest spodni, bluzek, sporto-
wych akcentów, a ja nie lubię dre-

sów. Bo dres pasuje na siłownię, 
a nie na ulicę. I uczę tego nawet mo-
jego syna. Zawsze jednak przestrze-
gam, że ubiór powinien być dopaso-
wany do sytuacji. Kiedy idziemy do 
kościoła – nie wkładajmy odkrytych 
bluzek i krótkich spódniczek.

– Kim są Pani Klientki?
– Różnie. Mam Klientki nie tyl-

ko z Rudy Śląskiej. Ostatnio była 
dziewczyna z Sosnowca, Bielska-
Białej. Była u nas ostatnio pani zza 
oceanu, która we wszystkim, co za-
łożyła, wyglądała świetnie. Miała 
taką piękną talię – całe życie będę 
ją pamiętać.

– Dziękuję za rozmowę.
Monika Herman-Sopniewska

ZBLIŻENIA

Saunamajstrzy jedni z lepszych

Uczestnicy Sauna Fest 2013. Foto: Ryszard Rak

Tak niewiele brakowało, aby polska reprezentacja saunamajstrów stanęła na podium międzynarodowych mistrzostw w wykonywaniu rytuałów saunowych – 
Sauna Fest 2013. Obaj zawodnicy, którzy wystartowali w zawodach są „nasi”, gdyż na co dzień pracują w Aquadromie. Sebastian Dziurski i Dawid Wąsowicz, 
bo o nich mowa, zmierzyli się z poważną konkurencją i dostali się do finału, w którym zajęli kolejno czwarte i piąte miejsce.

– Moim zdaniem nasza repre-
zentacja była mocna, o ile nie naj-
mocniejsza – ocenia Marceli Za-
wadzki, zarządzający Saunarium 
w Aquadromie.

Konkurencja była poważna, a fi-
nałowa dziesiątka mocna. Na mi-

strzostwach pojawiły się reprezen-
tacje m.in. z Włoch, Węgier, Czech 
i Holandii. 

– Jestem bardzo zadowolony 
z wyniku. Występowałem jako de-
biutant, a w finale udało mi się 
zdobyć najlepsze noty za technikę 

– cieszy się Dawid Wąsowicz, który 
zajął piąte miejsce.

Same zawody są dwudniowe – 
pierwszego dnia odbywają się elimi-
nacje, drugiego dnia jest finał. Za-
wodnicy o konkretnej godzinie 
przedstawiają swój rytuał w postaci 

show. Wchodzą do sau-
ny, gdzie czekają ich ki-
bice i zaczynają swój se-
ans. Na koniec goście 
wychodzą, dostają ku-
bek, do którego nabiera-
ją wody i wlewają ją do 
osobnych baniaków 
w trzech kategoriach: 
technika, show i esencja. 
Im więcej wody, tym 
więcej punktów jest 
przyznanych. Jury dys-
ponuje dodatkowym 
kubkiem.

– Czwarte miejsce to 
zawsze mocny niedosyt. 
Zwłaszcza, że w kwalifi-
kacjach zająłem pierw-
szą pozycję – mówi Se-
bastian Dziurski.

Mimo, że to miejsca 
poza podium – to i tak 
wielki sukces. Teraz czas 
na przygotowania do ko-
lejnych zawodów, które 
już w październiku.

Agnieszka Pach Saunamajstrzy Dawid i Sebastian. Foto: Ryszard Rak
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INTERWENCJA

REKLAMA

Rudzianin Jan Pawul przedstawił 
redakcji „WR” propozycję, by dla 
czterech domów wspólnoty mieszka-
niowej przy ul. Kościuszki i Niedur-
nego zainstalować nowy system ga-
zowego ogrzewania, który byłby wy-
soce ekonomiczny i ekologiczny, 
a także zapewniłby ciepłą wodę w ła-
zienkach i kuchniach.

 – „Mój pomysł polega na tym, aby 
wydzielić we wspólnocie, a dokładniej 
w jej piwnicach, odpowiednią prze-
strzeń, celem jej przebudowy i zago-
spodarowania na nowoczesną kotłow-
nię gazową, tłoczącą gorącą wodę do 
kaloryferów, a także do łazienek 
i kuchni” – pisze pan Pawul. – „Takie 
przedsięwzięcie skasowałoby raz na 
zawsze kilkanaście ohydnie brudzą-
cych okolicę kominów” – dodaje. Po-

mysłodawca rozważa także pokrycie 
kosztów realizacji: – „Taka kotłownia 
mogłaby uzyskać, przy pomocy Urzę-
du Miasta, dofinansowanie z proeko-
logicznych środków Unii Europej-
skiej” – kalkuluje pan Jan. – „Wierzę, 
że oprócz pozytywnych efektów ekolo-
gicznych i oszczędnościowych, przy-
niosłoby to także efekty w postaci li-
kwidacji kradzieży węgla z wagonów” 
– takie pozytywy projektu wymienia 
mieszkaniec Nowego Bytomia. Choć 
pomysł brzmi ciekawie, realizacja nie 
jest już tak oczywista: – Propozycja 
budowy nowoczesnej kotłowni gazo-
wej zostanie przedstawiona do prze-
dyskutowania na zebraniu wspólnoty. 
Nadmieniamy, iż w wielu wspólno-
tach, którymi zarządzamy na terenie 
miasta, proponowane rozwiązanie zo-
stało już zastosowane. Jednakże 
w wielu przypadkach współwłaścicie-
le wspólnoty nie wyrażają zaintereso-
wania takimi inwestycjami, gdyż sami 
dokonali indywidualnej modernizacji 
lokali, zabudowując własne centralne 
ogrzewanie – wyjaśnia Joachim 
Frank, dyrektor ds. technicznych 
MPGM-u. Jak do projektu odniósł się 
Urząd Miasta? – Pamiętać należy, że 
w tym wypadku wszelkie koszty zwią-

To w tym budynku mogłaby zaleźć się kotłownia gazowa. Foto: MS

– „Jestem właścicielką dużego 
psa. Zawsze wychodzę z nim na smy-
czy, czego nie można powiedzieć o nie-
których właścicielach mniejszych 
czworonogów, którzy czują się bez-
karni. Czy mogłabym prosić o krót-
kie przypomnienie, jak powinni za-
chowywać się posiadacze psów pod-
czas codziennych spacerów?” – pi-
sze do nas Czytelniczka.

Straż miejska prowadzi obecnie 
akcję „Pies”, która polega na wzmo-
żonej kontroli właścicieli zwierząt: 
– Warto przypomnieć, że zgod- 
nie z obowiązującym prawem, zaka-
zuje się wprowadzania psów m.in. 
do obiektów użytku publicznego. 
Właściciele są zobowiązani do usu-
nięcia pozostawionych przez psy za-
nieczyszczeń. Na terenach użytku 
publicznego psy mogą być wyprowa-
dzone tylko na smyczy przez osoby, 
które są w stanie sprawować odpo-
wiedni nadzór nad zwierzęciem. Zwol-
nienie ze smyczy jest dozwolone tylko 
w miejscach mało uczęszczanych, od-
dalonych od zabudowań i obiektów 
użyteczności publicznej i pod wa-
runkiem, że pies ma kaganiec, a wła-
ściciel możliwość sprawowania bez-
pośredniej kontroli nad nim – tłuma-
czy Andrzej Nowak, rzecznik praso-
wy Straży Miejskiej w Rudzie Ślą-
skiej. – Mandat za takie wykroczenia 
może wynosić nawet 500 zł – doda-
je.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

zane z przedsięwzięciem ponosi 
wspólnota mieszkaniowa. Dla osią-
gnięcia pełnego ograniczenia emisji 
do atmosfery szkodliwych dla środo-
wiska substancji, należałoby również 
zlikwidować we wszystkich lokalach 
mieszkalnych kuchnie węglowe i za-
stąpić je kuchenkami gazowymi. Wią-
że się to z dodatkowymi kosztami – 

mówi Adam Nowak, rzecznik praso-
wy UM. – Do podjęcia decyzji o roz-
poczęciu jakichkolwiek działań zmie-
rzających do wykonania wspomnia-
nego systemu grzewczego, niezbędna 
jest zgoda właścicieli lokali, której do 
tej pory nie uzyskano – dodaje rzecz-
nik.

Magdalena Szewczyk

Ekorudzianin = Ekoprojekt

Bezczynni, mało aktywni – tego nie można powiedzieć o mieszkańcach Rudy Śląskiej. Okazuje się, że są tacy, którym w gło-
wach roi się od pomysłów. Wszystko po to, by żyło się łatwiej, oszczędniej i… bardziej ekologicznie. 

M-9

PUNKTY DYSTRYBUCJI ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH”

BIELSZOWICE
KWK „Bielszowice” – ul. Halembska 160; Przychodnia 
Rejonowa SP ZOZ – ul. Księdza Niedzieli 51b; Szpi-
tal Miejski w Rudzie Śląskiej – ul. Główna 11; Dom 
Kultury – ul. Kokota 170; Sklep RSS Społem – ul. Pio-
nierów 24; Kiosk „RUCH” – ul. Kokota 169, Kopalnia 
Bielszowice; Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej 
ul. Główna 11; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6 – 
ul. Kokota 166; Kiosk „RUCH” – ul. Główna 11, Szpital 
Bielszowice; Kiosk Wielobranżowy – ul. Kokota 150.
HALEMBA
ADM-4 RSM – ul. Energetyków 25; KWK „Halemba-
Wirek” – ul. Kłodnicka 54; Targowisko – ul. Solidarno-
ści 13; Targowisko – ul. Brodzińskiego; Intermarche – 
ul. Kłodnicka 56; Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. 
Makuszyńskiego 7; Spółdzielnia Nasz Dom – ul. Kłod-
nicka 97; Sklep Piekarni Gerlach – ul. Energetyków 
25; MPGM REB nr 3 – ul. Solidarności 22; Centrala 
RSS Społem – ul. Śmiłowicka 24; Sklep LUX RSS 
Społem – ul. Solidarności 11f; Sklep RSS Społem – ul. 
Grodzka 5; Sklep RSS Społem – ul. Zamenhoffa 2a; 
Hala widowisko-sportowa MOSIR – ul. Kłodnicka 95; 
Sklep Spożywczy „WOMI” – ul. Grodzka 5/08; Miejska 
Biblioteka Publiczna Filia nr 18 – ul. 1 Maja 32; Miej-

ska Biblioteka Publiczna Filia nr 8 – ul. Kaczmarka 38; 
Kłodnica – Sklep spożywczo-przemysłowy – ul. Kłod-
nicka 2; Aquadrom – ul. Kłodnicka 95a; Miodowa 
Chatka, ul. Miodowa 2 – nowe punkty!!!
WIREK
Rondo Górników – przystanek autobusowy; KWK 
„Pokój” – ul. Niedurnego 13; MPGM – ul. 1 Maja 218; 
Opel Kanclerz – ul. Westerplatte 26; Bank Zachodni 
WBK – ul. Nowary 1a; ADM-4 RSM – ul. Różyckiego 
30; MPGM REB nr 2 – ul. Osiedlowa 6; Sklep RSS 
Społem – ul. Różyckiego 30; Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Rudzie Śląskiej – ul. Dąbrowskiego 18; 
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 17 – ul. Osiedlo-
wa 1; Targowisko Biuro Obsługi Klienta – ul. Kupiecka 
2; Kiosk „RUCH” – ul. Główna 1; Kwiaciarnia 100krot-
ka, ul. 1 Maja 275, NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa 
Sp. z o.o., ul. 1 Maja 288 – nowe punkty!!!
CZARNY LAS
Tesco – ul. 1 Maja 370a; Agencja Pocztowa – ul. Toł-
stoja 6.
NOWY BYTOM
Urząd Miasta – plac Jana Pawła II; Huta Pokój S.A. 
– ul. Niedurnego 79; MCK – ul. Niedurnego 69; Przy-
chodnia Specjalistyczna SP ZOZ – ul. Niedurnego 50; 

Bank Zachodni WBK – ul. Niedurnego 44; Skrzyżowa-
nie róg Niedurnego/Czarnoleśna; PWIK – ul. Pokoju 
13; Redakcja Wiadomości Rudzkich – ul. Niedurne-
go 36; MOSIR Basen Kryty – ul. Pokoju 13; Hala 
MOSiR – ul. Hallera 16b; MOPS – ul. Markowej 20; 
ADM-2 RSM – ul. Pokoju 18; MPGM REB nr 6 – ul. 
Markowej 22; Sklep RSS Społem – ul. Niedurnego 53; 
Kiosk „RUCH” ul. Kościuszki 2, Nowy Bytom – postój 
TAXI; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4 – ul. Nie-
durnego 69; FHU JOY – ul. Niedurnego 27 – nowy 
punkt!!!
CHEBZIE
Urząd Skarbowy – ul. Kokotek 6; Sklep spożywczy 
U Celiny – ul. Dworcowa 23.
GODULA
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – ul. Lipa 2; Przy-
chodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Lipa 3; Rudzki In-
kubator Przedsiębiorczości – ul. Karola Goduli 36; 
ADM-1 RSM. – ul. Joanny 12; Tesco – ul. Karola 
Goduli 45; ADM-7 RSM – ul. Zielińskiego 8; Sklep 
RSS Społem – ul. Karola Goduli 13; Okręgowa Stacja 
Kontroli Pojazdów OMEGA – ul. Stara 1; Miejska Bi-
blioteka Publiczna Filia nr 13 – ul. Joanny 20/8, Sklep 
Klaudia, pl. Niepodległości 8 – nowy punkt!!!. 

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

Perspektywa – ul. Tunkla 147; KWK „Halemba-
Wirek” Ruch Wirek – ul. Tunkla 112; MOSIR Ba-
sen Kryty – ul. Oświęcimska 90; MPGM REB nr 
5 – ul. Radoszowska 106; Sklep RSS Społem – ul. 
Oświęcimska 83; Sklep RSS Społem – ul. Piłsud-
skiego 16; Piekarnia Poloczek – ul. Tunkla 110; 
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 15 – ul. Brzo-
zowa 4; ,,Pieczywo”, ul. Oświęcimska 79.
RUDA
Urząd Pracy – ul. Ballestremów 16; Rudzka SM 
– ul. Magazynowa 12; Basen kryty MOSiR – ul. 
Chryzantem 10; ADM-3 RSM – ul. Wolności 20; 
PUK – ul. Kokotek 33; MPGM REB nr 1 – ul. Ja-
nasa 13a; Sklep RSS Społem – ul. Wolności 7; 
Sklep RSS Społem – ul. Norwida 8; Mewa Druk 
– ul. Achtelika 2; Sklep NIKA – ul. Wolności 14/5; 
Sklep Herbolek – ul. Różana 7; Miejska Bibliote-
ka Publiczna Filia nr 1 – ul. Fiołków 10b; Miejska 
Biblioteka Publiczna Filia nr 16 – ul. Wolności 20; 
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. – 
ul. Wolności 6; Muzeum Miejskie im. Maksymiliana 
Chroboka – ul. Wolności 26; Sklep zoologiczno-
wędkarski Reksio, ul. Zabrzańska 62 – nowy 
punkt!!!

DYŻUR 
REDAKTORA
Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

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

ALARM
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

REKLAMA

Dla naszych Czytelników mamy bon poda-
runkowy o wartości 50 zł do sklepu jubilerskie-
go VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o tre-
ści wiad.vitgold9+imię i nazwisko pod numer 
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 
zł brutto). Osoba, która otrzyma bon, zostanie 
poinformowana telefonicznie. Na SMS-y czeka-
my do 4.03.2013 r. do godz. 14.00.

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne EntuzjA

Jan Kaduk
syn Angeliki i Mateusza

ur. 14.02. (3600 g, 57 cm)

Wiktor Liwa
syn Eweliny i Michała

ur. 16.02. (3250 g, 51 cm)

Igor Sławik
syn Beaty i Krzysztofa

ur. 18.02. (3400 g, 53 cm)

Kacper Trzęsiok
syn Izabeli

ur. 18.02. (4050 g, 59 cm)

Jan Radomski
syn Jolanty i Dominika

ur. 16.02. (3900 g, 57 cm)

Nikola Sławik
córka Justyny i Justyna

ur. 18.02. (3670 g, 54 cm)

Maciej Czaplicki
syn Agnieszki i Daniela

ur. 19.02. (3150 g, 56 cm)

Filip Ociepa
syn Katarzyny i Krzysztofa
ur. 19.02. (3350 g, 54 cm)

Marcel Klimek
syn Iwony i Sebastiana

ur. 18.02. (3400 g, 56 cm)

Fabian Śpiewak
syn Roksany i Daniela

ur. 6.02. (3400 g, 53 cm)

Rudzielec
Materiał redagowany przez

uczniów ZSO nr 1 

Sportowcy często są krytykowani, obra-
żani, że nie osiągnęli tego, na co wszyscy 
liczyli, są pod ciągłą presją trenerów, 
a przede wszystkim kibiców, którzy liczą 
na same zwycięstwa, a kiedy coś nie wyj-
dzie odwracają się od nich i obrzucają róż-
nymi obelgami. Ludzie nieuprawiający 
sportu tak naprawdę nie wiedzą, ile trzeba 
włożyć wysiłku, aby coś osiągnąć. Ile trze-
ba trenować, wylewać potu, aby być tym 
kim się jest. Jednak to nie tylko ulepszanie 
techniki i umiejętności, ale także samoza-
parcie, chęć dążenia do celu i wiara we wła-
sne siły.

Nigdy nie można dać sobie wmówić, że 
czegoś się nie potrafi. Jeśli ma się jakieś 
marzenia, to trzeba je spełnić! Ludzie mó-
wią, że się nie da, kiedy sami czegoś nie 
potrafią. Chcesz czegoś? To walcz i już!

Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podno-
szenie poprzeczki, jedyną miarą sukcesu 
jest wysiłek, jaki włożyliśmy, aby go osią-
gnąć!

Dobre wyniki to także setki wylanych 
łez i urazów mniejszych, a czasem więk-
szych, z którymi trzeba się uporać, aby móc 
dalej się realizować w sporcie. Czasem 
trzeba walczyć o swoje, wkładać całego 
siebie w prace, aby zostać zauważonym.

Największy ból w życiu sportowca to 
otarcie się o zwycięstwo i świadomość, że 
mogło się dać z siebie więcej, że jednak 
trochę zabrakło, aby można się było cie-
szyć z wygranej. Ale to dzięki porażkom 
stajemy się silniejsi i motywujemy się do 
jeszcze cięższej pracy. Ważne jest to, aby 
po przegranej umieć stanąć na nogi. Trzeba 
walczyć z własnymi słabościami. Do pora-

Kto walczy nie boi się przegrać!
Sport to nie tylko same osiągnięcia, zawody, zdobywanie 

medali i pucharów, ale także ciężka praca, rezygnacja z przy-
jemności i setki poświęconych godzin. Najlepiej wiedzą o tym 
osoby, które są związane ze sportem w większym stopniu. Nie 
zawsze jest lekko i przyjemnie, a wręcz przeciwnie, bardzo 
często jest trudno i ciężko.

żek trzeba podchodzić z pokorą i cierpliwie 
dalej pracować. Oczywiście są także pięk-
ne chwile, kiedy zdobywa się mistrzostwo, 
medal, kiedy ma się świadomość tego, że 
cała praca i trud włożony w treningi nie po-
szedł na marne.

Trzeba pamiętać, że nigdy nie można się 
poddać, a kiedy się upada, trzeba wstać i wal-
czyć o swoje, bo nic samo nie przyjdzie.

Gdy osiąga się wyznaczony cel, nie li-
czy się już nic. Płyną łzy szczęścia, a przez 
głowę przechodzi jedna myśl: „ile trzeba 
włożyć pracy by być najlepszym?”.

Ile poświęconych godzin, wylanych łez, 
krwi i potu, dni poza domem, samozapar-
cia, chęci do walki...

Natomiast gdy jednak się nie udaje, nie 
można wątpić, trzeba wstać i trenować 
jeszcze bardziej, aby następnym razem się 
udało. Należy pamiętać, że pokonanie 
swych słabości to jest to, co się docenia.

Powinno się doceniać każde starania 
sportowców, ponieważ oni zawsze się an-
gażują, walczą dla siebie, ale przede 
wszystkim dla kibiców, którzy liczą na sa-
me sukcesy. Trzeba ich wspierać w trud-
nych chwilach, bo to jest sport. Tutaj nie 
ma napisanych scenariuszy, może zdarzyć 
się wszystko, każdy miewa przecież lepsze 
i gorsze dni.

Najważniejsza jest walka do końca, do 
ostatniego tchu, z pełną motywacją i wiarą 
w sukces. Każdy mecz, walka, zawody to 
jest szansa dla każdego sportowca. Kto 
wie, może właśnie wtedy, kiedy wszyscy 
uważają, że jest się na straconej pozycji, 
zdobędzie się złoto? Dlatego zawsze trzeba 
walczyć, bo kto nie walczy, przegrywa na 
starcie.

Kasia Wojcik 

PRzybliżamy Rudzkie oRganizacje PozaRządoWe

Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska
ul. Niedurnego nr 99, 41-709 Ruda Śląska
KRS: 0000002929 

Średniowieczne wartości i trady-
cje, które przetrwały do dziś, wi-
doczne są w każdym spotkaniu czy 
biesiadzie Bractwa Kurkowego  
z naszego miasta. Mimo, że przez 
wieki główne priorytety tej organi-
zacji uległy zmianie, to wciąż jest 
to jeden z nielicznych, wciąż ży-
wych obrazów historii. 

– Pierwsze Bractwo Kurkowe na 
Śląsku powstało w Bytomiu. Wyni-
kało to między innymi z dużej ilości 
ludności napływowej ze Lwowa. 
Działalność bractwa bytomskiego 
sprawiła, że w 1992 jako drugie  
w naszym regionie powstało brac-
two w Rudzie Śląskiej – tłumaczy 
Jan Detko prezes zarządu i hetman 
Bractwa Kurkowego w Mieście 
Ruda Śląska. 

Idea bractw kurkowych wywodzi 
się z VII wieku. Organizowane by-
ły głównie na bazie cechów rze-
mieślniczych. Członkowie byli 
szkoleni we władaniu bronią, ich 
celem była obrona miast, majątków, 
siedzib.

– W przeszłości chodziło głównie 
o obronę i kultywowanie tradycji 
danego kraju. Dziś już nie mówimy 
o tym aspekcie obronnym, ale żar-
tobliwie można powiedzieć, że 

obecnie bractwa skupiają około  
6 milionów członków doskonale 
wyćwiczonych w strzelectwie, więc 
jest to dość duża siła – mówi Jan 
Detko.

Bractwo często bierze udział  
w wyjazdach za granicę, a także 
spotkaniach na terenie Śląska, pod-
czas których członkowie ubrani są 
w historyczne stroje.

– Staramy się dobierać ubiory do 
tradycji i folkloru danego regionu. 
My kultywujemy stroje śląskie i tym 
się wyróżniamy na zjazdach euro-
pejskich – mówi hetman.

Członkowie bractwa ćwiczą mię-
dzy innymi strzelectwo, a także 
biorą udział w imprezach i turnie-
jach, które zazwyczaj wieńczone są 
biesiadami. 

– Bractwo to organizacja otwar-
ta. Do nas może należeć każdy, 
łącznie z młodymi ludźmi. Nie ma-
my także ograniczenia, jeśli chodzi 
o wykształcenie. Jedyny wymóg, 
który trzeba spełnić, to niekaral-
ność – dodaje Jan Detko. 

Robert Połzoń



– W tej edycji skupiliśmy się głównie na 
teatrze ruchu. To jest technika, której pod-
stawą jest otwarcie umysłu, a to bardzo 
dobrze zgrywało nam się z „Alicją w Kra-
inie Czarów”, którą potraktowaliśmy bar-
dzo wywoławczo i symbolicznie. Alicja 
także tworzyła swoje własne światy i to 
nam się tutaj pokryło – mówiła o nieco-
dziennej aranżacji Marlena Hermanowicz.

Udział w spektaklu i w warsztatach 
był szansą na przełamanie własnych ba-
rier i poznanie czegoś nowego.

– Byłam już w sierpniu na takich 
warsztatach i bardzo mi się wtedy 

podobało. Otworzyłam się na ludzi, 
przełamałam stres towarzyszący mi 
na scenie, a w związku z tym, że 
chodzę do szkoły muzycznej, ze sce-
ną mam bardzo często do czynienia 
– opowiadała Sara Abu Safieh.

– Trenuję taniec towarzyski i chcia-
łam się nauczyć czegoś nowego. Bar-
dzo zależało mi na poznaniu nowych 
technik tanecznych, chciałam się ich 
nauczyć. Podobały mi się te warsztaty 
i polecam każdemu taką formę spędza-
nia ferii – dodała Aleksandra Król.

Sandra Hajduk

Alicja na warsztatach

Uczestnictwo w warsztatach było szansą na przełamanie swojego strachu przed wystąpieniami 
publicznymi. Foto: SH

 „Gangsterów” kilka chwil

Są z nami 25 lat. Od początku wspinali się po drabinie sukcesu, będąc obecnie jednym z najlepszych polskich zespołów. Hip-
notyzują rhythm&bluesową muzyką, bawiąc publiczność doskonałymi dźwiękami. A wszystko zaczęło się w Rudzie Śląskiej… 
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Holy Motors
Dyskusyjny Klub Filmowy 

„KaFe In-nI” działający przy ki-
nie „Patria” zaprasza na kolejne 
spotkanie z cyklu Kino ze Sma-
kiem. Tym razem zaserwowany 
zostanie nowy film Leosa Caraxa 
„Holy Motors”, który został obfi-
cie nagrodzony. Na groteskę po-
między horrorem a melodramatem 
zapraszamy 27 lutego na godzinę 
19.00. Na dwie pierwsze osoby, 
które przyślą SMS-a o treści 
wiad.kino + imię i nazwisko pod 
numer 71100 (koszt SMS-a to 1 
zł + 23% VAT), czekają po-
dwójne zaproszenia. Odbiór 
biletów w kasie.

Klimakterium… i już  
9 marca o godzinie 17.00 

MCK zaprasza na hit teatralny 
Elżbiety Jodłowskiej „Klimak-
terium… i już”. Bohaterkami 
musicalu są cztery kobiety 
w wieku „menopauzalnym”. 
Wszystkie mają problemy, z któ-
rymi muszą się uporać. Bilety 
do nabycia w cenie 80 zł i 50 zł. 
Dla Czytelników mamy jedno 
podwójne zaproszenie. Wystar-
czy wysłać SMS-a o treści wiad.
klima + imię i nazwisko pod 
numer 71100 (koszt SMS-a to 1 
zł + 23% VAT). Na SMS-y cze-
kamy do 5 marca, do godziny 
12.00.

Universe w MCK-u
Po raz kolejny na deskach 

rudzkiego Centrum Kultury wy-
stąpi zespół „Universe”. Już 1 
marca będzie można na żywo po-
słuchać znanych piosenek grupy. 
Koncert odbędzie się o godzinie 
18.30 – bilety w cenie 25 i 15 zł. 
Dla Czytelników mamy jedno 
podwójne zaproszenie. Wystar-
czy wysłać SMS-a o treści wiad.
universe + imię i nazwisko pod 
numer 71100 (koszt SMS-a to 1 
zł + 23% VAT). Na SMS-y cze-
kamy do 28 lutego, do godziny 
12.00.

Mirek Szołtysek dla kobiet
Jak Dzień Kobiet, to tylko 

z Mirkiem Szołtyskiem i Weso-
łym Trio. „Wyjątkowy program 
na wyjątkowe święto” – tak naj-
krócej można określić to, co 
przygotował Mirek wraz z ze-
społem dla wszystkich pań i ich 
partnerów, którzy odwiedzą 
Dom Kultury w Bielszowicach 9 
marca o godzinie 17.00. Dodat-
kowo gospodarz wieczoru za-
prosił na scenę zespół Bajery. 
Dla Czytelników mamy dwa 
podwójne zaproszenia. Wy-
starczy wysłać SMS-a o treści 
wiad.dlakobiet + imię i nazwi-
sko pod numer 71100 (koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT). Na 
SMS-y czekamy do 7 marca, 
do godziny 12.00. 

z kuLTuRĄ Na TY
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Zaczęło się od prób w Klubie „Pul-
sar”. Tam grupa muzyków zakocha-
nych w soulu, rocku i r&b stworzyła 
zespół o nazwie Gang Olsena. Każdy 
kolejny rok przynosił nowe sukcesy, 
obecnie grupa jest rozpoznawalna nie 
tylko w województwie, ale i całej Pol-
sce. Co więcej, już niedługo na wiel-
kim ekranie będzie można zobaczyć 
dokument o dwudziestopięcioletniej 
działalności muzyków. Fani bliżej po-
znają historię „Gangu” oraz wybiorą 
się w muzyczną podróż: – Propozycja 
padła przy okazji koncertu andrzejko-
wego. Pomysł na stworzenie filmu do-
kumentalnego bardzo nas ucieszył, 
choć nie byliśmy szczególnie zaskocze-
ni. Nieskromnie powiem więcej – taki 
film powinien powstać dużo wcześniej 
– mówi Andrzej PAPA Gonzo, wokali-
sta Gangu Olsena. – Ważne, że ktoś do-
cenił to, że istniejemy na rynku muzycz-
nym od tylu lat – teraz staramy się jak 
możemy, by pomóc w realizacji – doda-
je wokalista.

 – Jestem zdeterminowany, szukam 
tematów na Śląsku, a także współpra-
cuję z kinem niezależnym. Pomysł po-
wstał, gdy dowiedziałem się, że Gang 
Olsena obchodzi w tym roku jubileusz. 
Temat wydał się idealny, tym bardziej, 
że nikt wcześniej nie opowiedział takiej 
historii – o tym co skłoniło go do roz-
poczęcia pracy nad projektem opowia-
da reżyser Krzysztof Paliński. Jednak 
tworzenie kina niezależnego do łatwych 
nie należy: – Cały proces powstawania 
filmu nadzorują wspaniali filmowcy 
niezależni – Tomek Szwiec i Wojtek 
Szwiec, dzięki którym jestem spokojny. 
Najtrudniejsze jednak jest to, że nie po-
siadamy budżetu – wszystko robione 
jest na własną kieszeń. W tym wszyst-
kim trudna była logistyka. Film nie po-
wstałby, gdyby nie przychylność innych 
ludzi – dodaje reżyser. 

– Gdy Krzyś Paliński zaprosił mnie 
i brata do współpracy, nie zastanawiali-
śmy się długo – tłumaczy pochodzący z Ła-
zisk Górnych Wojtek Szwiec, zajmujący 

się produkcją od strony technicznej. – 
Zdjęcia zostały już praktycznie zakoń-
czone, pozostał tylko montaż. Dokument 
będzie zawierał wiele amatorskich mate-
riałów archiwalnych, a nie tych telewi-
zyjnych. To pozwoli poznać mało znane 
oblicze zespołu – dodaje. „Gangsterzy” 
bardzo zaangażowali się w produkcję: – 

Zdjęcia kręcono w Rudzie Śląskiej. 
Foto: (Źródło: Facebook/Gang Olsena – Kilka chwil)

Współpraca z muzykami to chyba najlep-
sza część tej przygody. Wszyscy członko-
wie to wspaniali ludzie – sprawiają, że 
praca jest czystą przyjemnością – mówi 
Krzysztof Paliński. Premiera filmu za-
planowana jest na 22 marca i odbędzie 
się w naszym studyjnym kinie „Patria”.

MS

W bajkowy świat „Alicji w Krainie Czarów” przenieśli się w czwartkowe popołudnie uczestnicy warsztatów teatralno-muzycz-
nych „Zimowy Upust Energii Artystycznej”, które w MCK-u poprowadzili Marlena Hermanowicz – reżyser Teatru Bezpańskiego 
i Paweł Szlinger – choreograf, tancerz, instruktor. Spektakl był zwieńczeniem niemal dwutygodniowej pracy osób w różnym 
wieku, które chciały przełamać swoją nieśmiałość i zapoznać się z technikami gry aktorskiej.

– Na scenie bardzo lubię pośpiewać.
Dużą przyjemność sprawia mi również 
słuchanie gry moich kolegów, bo robią to 
świetnie. Ja ogólnie jestem zwolennikiem 
mieszanej formy scenicznej. Podczas wy-
stępu gadam troszeczkę z ludźmi, pośpie-
wam z publicznością a także sam wykonu-
ję jakieś utwory – tłumaczy Artur Andrus.

 Na koncercie nie zabrakło takich hi-
tów jak „Glanki i Pacyfki” czy „Piłem 
w Spale, spałem w Pile”. Są to utwory, 
które bardzo długo gościły na szczycie 
listy przebojów Programu Trzeciego 
Polskiego Radia.

– Zawsze, gdy gram w tym regionie, 
zastanawiam się, czy mam w repertu-

arze jakieś śląskie akcenty. I one jakoś 
pojawiają się tak zupełnie spontanicz-
nie. Dziś postanowiłem napisać piosen-
kę na podstawie gazet lokalnych i za-
uważyłem, że publiczności bardzo od-
powiada coś takiego – dodaje artysta.

Artur Andrus między innymi posił-
kował się na scenie artykułami z „Wia-
domości Rudzkich”.

– Świetne widowisko dla młodych 
i starszych. Pan Artur potrafi każdego 
rozruszać. Mimo, że nie posiada on gło-
su śpiewaczego, jego piosenki mają 
ogromną energię – mówi pan Krzysz-
tof, uczestnik koncertu.

Robert Połzoń

Artur Andrus Show

Artur Andrus był w trakcie koncertu pełen energii. Foto: RP

„Wystąpił w Rudzie, spał w Pile i to jak na razie tyle!” – tak mogą zaśpiewać fani twórczości Artura Andrusa po jego świetnym 
koncercie w Miejskim Centrum Kultury. Artysta we wtorkowy wieczór ekspresowo rozruszał rudzką publiczność.
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Jeżeli komornik działa niezgodnie z pra-
wem, można wnieść do sądu rejonowego, 
przy którym działa, skargę na czynności ko-
mornika. Skargę taką można składać wielo-
krotnie. Powinna zostać wniesiona w termi-
nie siedmiu dni od wykonania przez komor-
nika czynności będącej podstawą skargi (je-
żeli był Pan przy tej czynności albo został 
o terminie jej dokonania powiadomiony). 
W przeciwnym razie siedmiodniowy termin 
liczy się od dnia, kiedy został Pan poinfor-
mowany o dokonaniu czynności lub od dnia, 
w którym czynność powinna była zostać do-
konana, jeżeli nie został Pan o niej powiado-
miony. Wnosząc skargę należy wnieść stałą 
opłatę w wysokości 100 zł. W treści skargi 
należy określić jaką czynność się zaskarża 
i o co się wnosi (jej uchylenie, zmianę, do-
konanie czynności). Skarga powinna także 
zawierać uzasadnienie. Należy ją podpisać. 
Sąd powinien rozpatrzyć skargę w terminie 
jednego tygodnia. Jeżeli nie zgadza się Pan 
z postanowieniem sądu, może Pan złożyć 
zażalenie. Jeżeli złożył Pan skargę na nie-

prawidłowe prowadzenie egzekucji przez 
komornika, sąd może także na Pana żądanie 
wstrzymać lub zawiesić (w części lub w ca-
łości) postępowanie egzekucyjne. Należy 
pamiętać, że samo wniesienie skargi skutku 
takiego nie wywołuje, należy wyraźnie 
wskazać takie żądanie w treści skargi. 

Natomiast, jeżeli komornik zajął rzecz 
nienależącą do dłużnika, przeciwko któremu 
skierowana jest egzekucja, osoba ta może 
wytoczyć tzw. powództwo ekscydencyjne. 
Przysługuje ono wyłącznie osobie trzeciej 
(ale nie dłużnikowi), której prawa zostały 
naruszone w egzekucji. Osoba trzecia może 
w drodze powództwa ekscydencyjnego żą-
dać zwolnienia zajętego przedmiotu od eg-
zekucji, jeżeli skierowanie do niego egzeku-
cji narusza jej prawa. Powództwo ekscyden-
cyjne wytacza się przed sąd rzeczowo wła-
ściwy, w którego okręgu prowadzona jest 
egzekucja (tj. gdy wartość przedmiotu sporu 
nie przekracza 75 000 zł przed sąd rejonowy, 
gdy przekracza tę wartość, przed sąd okrę-
gowy).

Popadłem w tarapaty finansowe, mam długi i wszczęto wobec mnie 
egzekucję komorniczą, jakie mam prawa w trakcie tego postępowania?   

Stefan K., Ruda Śląska

Moja córka ma 14 lat i od niedawna jest wegetarianką. Czy 
taka dieta może być zdrowa?

Marek 44 l. z Bykowiny

Czy wegetarianizm jest zdrowy?
Wegetarianizm jest rodzajem diety 

charakteryzującym się wyłączeniem 
z posiłków produktów pochodzenia 
mięsnego i ewentualnie jaj lub nabiału, 
w zależności od jego odmiany.

W okresie dojrzewania zazwyczaj 
nie zaleca się stosowania tego rodzaju 
żywienia, ze względu na wzrost zapo-
trzebowania na niektóre witaminy, 
składniki mineralne i pokarmowe.

Bardzo często u młodych dziew-
cząt stwierdza się niedobory żelaza. 
Z jednej strony tracą je podczas 
menstruacji, a z drugiej nie dostar-
czają go organizmowi w odpowied-

mgr Monika Macioszek – 
dietetyk, Centrum
Poradnictwa i Edukacji
Zdrowotnej Medietic
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niej ilości, co może grozić niedo-
krwistością.

Oprócz niedoboru żelaza, u nastola-
tek równie często występują niedobory 
wapnia i magnezu, pierwiastków nie-
zbędnych do budowy mocnych kości. 
Deficyty tych pierwiastków mogą 
zwiększyć ryzyko osteoporozy w póź-
niejszym wieku.

Dieta wegetariańska może być jed-
nak zdrowym sposobem odżywiania, 
jeśli jest stosowana prawidłowo, czyli 
jest właściwie zbilansowana, bogata 
w składniki odżywcze i urozmaicona. 
Dla rozwijającego się organizmu ko-

rzystniejszą formą z pewnością będzie 
łagodniejsza jego odmiana, dopuszczają-
ca spożywanie produktów pochodzenia 
zwierzęcego takich jak nabiał i jajka.

Wegetarianizm wśród nastolatek 
często jest chwilowym kaprysem, jeśli 
jednak córka jest zdecydowana na ten 
sposób odżywiania, konieczne jest zbi-
lansowanie diety, najlepiej pod okiem 
eksperta. Dla oceny stanu zdrowia 
dziecka polecam również na początku 
jak i w trakcie stosowania diety wyko-
nanie podstawowych badań, przede 
wszystkim morfologii, która wykluczy 
anemię.

PORADY KONSUMeNtA

Kiedy uznać reklamację? 
Sposób ochrony konsumenta zależy 

od terminu, w jakim towar został rekla-
mowany. Obowiązujące przepisy wpro-
wadziły do obrotu konsumenckiego po-
jęcie domniemania istnienia wady w to-
warze w dniu jego sprzedaży. Polega 
ono na założeniu, że jeżeli Klient zare-
klamuje towar przed upływem sześciu 
miesięcy od zakupu, to towar miał wadę 
już w chwili jego wydania, za którą od-
powiada sprzedawca. Takie założenie 
ustawodawcy powoduje, że sprzedaw-
ca, chcąc się uwolnić od odpowiedzial-
ności za sprzedanie wadliwego towaru, 
powinien udowodnić np. poprzez opinię 
rzeczoznawcy, że wadę jednak spowo-
dował konsument np. używając towar 
niezgodnie z instrukcją obsługi bądź nie-
zgodnie z przeznaczeniem (np. używał 
obuwia halowego do codziennego użyt-

ku). Czyli w przypadku złożenia rekla-
macji do sześciu miesięcy od daty zaku-
pu, ciężar dowodu, że towar nie był wa-
dliwy w momencie sprzedaży rzeczy, a wa-
da powstała z przyczyn leżących po 
stronie kupującego – obciąża sprzedaw-
cę. Z decyzją sprzedawcy w zakresie od-
rzucenia reklamacji można się nie zgo-
dzić i zlecić wydanie opinii niezależne-
mu rzeczoznawcy na własny koszt. Zle-
cenie opinii może okazać się pomocne 
jeszcze w postępowaniu negocjacyjnym, 
jeżeli strony szukają rozwiązania polu-
bownego, chcąc wykluczyć emocje i nie 
sięgać po rozstrzygnięcie sądu cywilne-
go. Natomiast w przypadku reklamacji 
towaru po upływie pół roku od daty jego 
nabycia, konsument nie jest objęty usta-
wową ochroną domniemania istnienia 
wady w towarze. Zatem jeżeli sprzedaw-

ca odmówił konsumentowi uznania re-
klamacji, to na Kliencie spoczywa ciężar 
dowodowy, że nie odpowiada za wady. 
Rzeczoznawca powołany przez konsu-
menta stwierdza np. że wada powstała 
w fazie produkcji lub jest to wada mate-
riałowa. Opinia taka winna wykluczyć, 
że do wady przyczynił się konsument. 
Zaznaczam, że powyższe wyjaśnienia 
dotyczą odpowiedzialności sprzedawcy 
i nie mogą być utożsamiane z odpowie-
dzialnością gwarancyjną. Z odpowie-
dzialnością gwaranta mamy do czynie-
nia, gdy w dniu zakupu towaru otrzyma-
my dokument w postaci karty gwaran-
cyjnej (jej wydanie nie jest obowiązko-
we), w której jej wystawca określił za-
kres swojej odpowiedzialności. Przyto-
czona wyżej ustawa do odpowiedzialno-
ści pociąga sprzedawcę, a nie gwaranta. 

Sprzedawca odrzucił moją reklamację twierdząc, że nie odpowiada za wady, bo nie zgłosiłem rekla-
macji w terminie sześciu miesięcy od daty zakupu. Dlaczego sprzedawca nie chce uznać reklamacji? 

Witold N., Ruda Śląska
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Odpowiada
Miejski Rzecznik
Konsumentów
Wioletta 
Stec-Grześkowiak  

Ewa Wiśniowska – doradca 
prawny, Biuro Porad
Obywatelskich

Egzekucja komornicza – prawa cz. II

Szanowni Pacjenci
Informujemy, że w Przychodni Specjalistycznej 

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

Poradnia Medycyny Rodzinnej  
w ramach kontraktu NFZ.

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

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

Z poważaniem
dr n. med. Adam Rozewicz
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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. – Goduli:
ul. Czereśniowa 16b/19, 1 p. + k., IV piętro o pow. 27,90 m2  68.810,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro o pow. 37,00 m2  92.035,- zł
ul. K.Goduli 25a/7, 1 p. + k., poddasze o pow. 22,00 m2  42.490,- zł
w Rudzie Śl. – nowym Bytomiu:
ul. Ks. Szymały 4c/4, 2 p. + k., parter o pow. 44,30 m2  107.560,- zł 
ul. Niedurnego 38c/92, 2 p. + k., IX piętro o pow. 37,50 m2  94.360,- zł 
ul. J.S. Dworaka 9a/21, 2 p. + k., IV piętro o pow. 32,87 m2  72.480,- zł 
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. F. Wilka 5/5, 2 p. + k., II piętro o pow. 48,65 m2  104.470- zł
ul. Kanarków 5/3, 3 p. + k., parter o pow. 63,50 m2  140.510,- zł
ii przetarg 
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 10b/1, 3 p. + k., parter o pow. 49,80 m2  117.980,- zł
ul. K. Goduli 25b/5, 3 p. + k., III piętro o pow. 47,00 m2  103.480,- zł
ul. Latki 1a/15, 2 p. + k., IV piętro o pow. 50,64 m2  129.685,- zł
ul. Lipińska 4c/1, 2 p. + k., parter o pow. 50,45 m2  115.960,- zł
w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul. Zielińskiego 13a/2, 3 p. + k., parter o pow. 64,40 m2  149.460,- zł 
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 13/3, 2 p. + k., parter o pow. 34,10 m2  72.490,- zł
ul. Międzyblokowa 7c/9, 2 p. + k., II piętro o pow. 37,00 m2  89.590,- zł 
w Rudzie Śl. – wirku:
ul. Paderewskiego 7c/25, 3 p. + k., I piętro o pow. 55,00 m2  123.700- zł
ul. Jankowskiego 16a/14, 1 p. + k., IV piętro o pow. 32,30 m2  72.260,- 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 pisem-

nej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do 
mieszkania przy ul. .................................” do dnia 19.03.2013 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 przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również 
członków oczekujących) przelewem do dnia 19.03.2013 r. do godz. 13.30 i dołącze-
nie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego: 67 1020 2401 0000 
0002 0045 0502 w PKO BP O/Gliwice.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2013 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 kwo-
ty wyjściowej.

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie 
stanowiąca nadwyżkę ponad kwotę wywoławczą. 

Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fun-
dusz 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 wa-
dium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej 
kwoty.

W przypadku niewygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr 
konta bankowego nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku prze-
targu.

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

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej 
treści zawierające 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 pozostały-
mi oferentami mają członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, 
jeżeli zaoferują kwotę wywoławczą. 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 miesz-
kanie). 

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 18.03.2013 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 3 

miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku przetargu w kancelarii notarialnej wskaza-
nej przez Spółdzielnię. 

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

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37 
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751

Strony redaguje: Gabriela LUTOMSKA
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA LUTY
„Człowiek wart wszystkiego 
zazwyczaj o nic nie zabiega.”

Władysław Grzeszczyk

107. Czereśniowa 9 15.258,14
108. Modrzejewskiej 14a 6.550,44
109. Czereśniowa 9 15.817,94
110. Bytomska 5c 5.224,27
111. Podlas 20d 7.946,97
112. Podlas 26 Wymiana pionu zimnej wody w kuchni 8.439,97
113. Bogusławskiego 7 4.036,06
114. Bogusławskiego 7 4.036,06
115. Bogusławskiego 9 4.036,06
116. Wysockiej 29 4.036,06
117. Joanny 11 Wymiana pionu zimnej wody w łazience 4.456,12
118. Przedszkolna 12 4.219,69
119. Fabryczna 2 4.041,85
120. Podlas 10e 3.541,70
121. Przedszkolna 1a Wymiana pionu zimnej wody w łazience 7.539,79
  i pionu wod.-kan. w kuchni
122. Bytomska 5c Wym. pionu zimnej wody w kuchni i łazience 8.691,28
123. Czereśniowa 9 Refundacja za wymianę instalacji elektrycznej 439,31
124. Bogusławskiego 7 Wykonanie odwodnienia w pom. piwnicznych  1.152,71
125. Joanny 7 Naprawa pokrycia daszku nad wejściem do bud. 2.821,95
126. Joanny 26 Naprawa kominów i czap kominowych oraz 3.260,64
  docieplenie ściany uskokowej
127. Przedszkolna 3 Naprawa komina i uszczelnienie pokrycia 410,40
  dachowego nad mieszkaniem
128. Joanny 28a Demontaż i ponowny montaż rury spustowej 351,63
129. Joanny 26c Wypalenie przewodu dymowego kuchennego 1.207,38
130. Modrzejewskiej 14b Wypalenie przewodu dymowego kuchennego 1.290,14
131. Modrzejewskiej 8c Wydłużenie wentylacyjnych przewodów  2.561,89
  kominowych łazienki i kuchni i zabudowa nasad Turbowent
132. Modrzejewskiej 1d Dobudowanie komina wentylacyjnego 2.201,39
  w kuchni wraz z przebudową wylotu komina
  wentylacyjnego łazienki
133. Przedszkolna 7a Przebudowa komina ponad dachem wraz  1.091,04
  z zabudową nasady Turbowent na izolowanej
  rurze na przewodzie wentylacyjnym łazienki
134. Wysockiej 31 Przebudowa komina z przewodami  3.186,71
  wentylacyjnymi i spalinowymi oraz 
  uszczelnienie przewodów kominowych
135. Kr. Jadwigi 6a Uszczelnienie wkładami alu-flex przewodów  1.555,62
  kominowych wentylacyjnych kuchni i łazienki
136. Modrzejewskiej 20b Uszczelnienie przewodu wentylacyjnego  2.232,49
  w kuchni wkładem alu-flex
137. Przedszkolna 5a Uszczelnienie przewodu spalin. masą SKD 1.818,30
138. Joanny 28 Uszczelnienie przewodu wentyl. łazienki 1.920,23
139. Stara 5a Wymiana nasad kominowych na izolowane  1.868,00
  nasady wentylacyjne kuchni i łazienki
140. Przedszkolna 12 Zabudowa nowych nasad kominowych na  1.910,95
  przewodzie spalinowym łazienki i wentylacyjnym
  kuchni na izolowanych rurach dolotowych
141. Podlas 24 Zabudowa nowych nasad kom. na izolowanych 1.739,05
  rurach na przewodach wentylacyjnych kuchni i łazienki
142. Podlas 20d Zabudowa nowych nasad kominowych na 1.739,05
  izolowanych rurach na przewodach wentylacyjnych
  kuchni i łazienki
143. Podlas 20d Wydł. przewodu kominowego izolowaną 1.268,08
  rurą kwasoodporną i zabudowanie nasady
  Turbowent w łazience
144. Podlas 20a Zabudowa nowych nasad kominowych na  2.655,63
  izolowanych rurach dla przewodów
  wentylacyjnych kuchni i łazienki
145. Przedszkolna 9 Zabudowa nasad Turbowent na przewodach 1.485,68
  wentylacyjnych kuchni i łazienki
146. Podlas 2 Naprawa posadzki na balkonie 1.508,04
147. Podlas 10a Naprawa tynku na balkonie, 1.653,67
  wymiana obróbek blacharskich
148. Podlas 18 Naprawa tynku na balkonie 1.288,20
149. Podlas 18 Skucie i wylewka posadzki na balkonie, 1.970,09
  wykonanie izolacji, założenie obróbek 
150. Bogusławskiego 9 Skucie posadzki, wym. obróbek blacharskich 1.874,12
151. Wysockiej 31 Naprawa tynków na balkonie 1.653,93
152. Hlonda 5 Naprawa tynków na balkonie 2.298,75
153. Przedszkolna 12 Naprawa tynków, posadzki i wym. obróbek 2.222,06
  blacharskich na balkonie
154. Joanny 9 Naprawa tynku na balkonie 1.423,77
155. Podlas 24 Białkowanie ganków piwn., pralni i suszarni 2.879,85
156. Podlas 22c Wykonanie nowego tynku na balkonie wraz 773,73
  z obróbką blacharską
157. Hlonda 7 Uszczelnienie obróbek blacharskich, 1.685,58
  naprawa tynku na balkonie
158. Podlas 20c Wykonanie nowego tynku na balkonie 832,60
159. Podlas 24 Wykonanie nowego tynku na balkonie 847,26
160. Podlas 24 Naprawa tynku, posadzki i wymiana obróbek 2.126,05
  blacharskich na balkonie
161. Podlas 20 Naprawa tynków na suficie balkonu 983,27
162. Hlonda 1 Naprawa tynków na suficie balkonu 1.183,42
163. Podlas 10d Naprawa posadzki i wymiana obróbek blach. 728,64
164. Fabryczna 6 Malowanie wózkowni 407,24
165. Bytomska 5a Malowanie suszarni i wózkowni 777,73
166. Modrzejewskiej 8  Przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie 509,65
  oraz malowanie suszarni
167. Podlas 36E Przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie 2.173,25
  oraz malowanie suszarni i rowerowni
168. Modrzejewskiej 1c Malowanie suszarni i wymiana drzwi  1.301,66
169. Hlonda 1 Wyk. izolacji w piwnicach oraz wylewek 1.317,91
170. Bogusławskiego 7 Wykonanie izolacji w piwnicy oraz wylewki 884,41
171. Przedszkolna Zerwanie wykładziny podłogowej, naprawa  6.018,37
 13a, 13b  podłoża oraz ułożenie nowej wykładziny
172. K. Goduli 25 Zamurowanie okna i izolowanie ściany 1.235,14
 Sklep Trend  wraz z robotami towarzyszącymi
173. K. Goduli 25  Skucie zagrzybionych tynków oraz wyk. 3.807,31
 Sklep Trend nowych. Malowanie ścian i sufitów
174. Joanny 14  Naprawa tynków na elewacji oraz malowanie 3.672,27
175. Hlonda 3 Naprawa tynków na elewacji i malowanie 1.796,70
176. Podlas 26 Wymiana zamokniętego ocieplenia z wełny 3.693,50
  i odcinka rury wentylacyjnej
177. Podlas 18  Wykonanie robót malarskich po  3.376,39
  przeprowadzonych robotach elektrycznych
178. Joanny 7 Wymiana drzwi i naprawa tynku w wózkowni 422,19
179. Podlas 22d Wym. instalacji elektrycznej w mieszkaniu 2.033,48
180. Bytomska 5c Wym. instalacji elektrycznej w mieszkaniu 1.626,89
181. Podlas 12e Wym. tablicy mieszkaniowej oraz instalacji 1.309,32
  elektrycznej obwodu gniazd w kuchni i łazience
182. Modrzejewskiej 8 Wymiana zasilania, montaż zabezpieczeń 2.082,53
  obwodowych oraz wymiana instalacji gniazd wtyczkowych
183. Bytomska 5c Wymiana instalacji gazowej w mieszkaniu 1.335,96
184. Podlas 22d Wymiana instalacji gazowej w mieszkaniu 1.241,65

adMiniSTRaCJa nR 1 – Godula, oRzeGów
lp. adres zakres robót kwota
1. Zasoby A-1  Wym. okien w lokalach mieszkalnych 396.266,19
2. Zasoby A-1 Refundacje za wymianę okien  38.415,00
3. Joanny 26 Wymiana okien piwnicznych 7.159,49
4. Joanny 28 7.020,06
5. Bogusławskiego 5  2.641,75
6. Modrzejewskiej 1 12.108,71
7. Joanny 3  4.526,37
8. Zasoby A-1 Wym. i refundacja pieców żar. i kuchennych 5.700,00
9. Joanny 26 Malowanie klatek schodowych  20.272,73
10. Modrzejewskiej 8 20.272,73
11. Modrzejewskiej 14 31.876,25
12. Bytomska 5 31.810,70
13. Czereśniowa 3 30.391,07
14. Czereśniowa 5 30.391,07
15. Czereśniowa 16 41.634,00
16. Bytomska 7  21.800,86
17. Podlas 8 16.114,87
18. Podlas 24 16.114,86
19. Podlas 14 17.210,83
20. Przedszkolna 7 31.178,42
21. Modrzejewskiej Naprawa i pomalowanie elewacji wejść do 1.571,89
 8, a, b, c klatek schodowych oraz zamontowanie
  narożników ochronnych na klatkach schodowych
22. Modrzejewskiej 8 Wymiana rozdzielni głównych  8.730,00
  (tablic głównych, administracyjnych, wlz, wyłączników głównych)
23. Czereśniowa 5 28.922,91
24 Czereśniowa 16 10.712,43
25. Podlas 10a, d 13.068,53
26. Fabryczna 6 5.258,14
27. Bytomska 7, 7a 10.562,85
28. Zasoby A-1 Naprawa dróg i chodników 3.404,03
29. Fabryczna 6 Naprawa chodnika 34.106,42
30. Fabryczna 2-6 Naprawa nawierzchni asfaltowych 26.062,07
31. Podlas 6 Wykonanie miejsc parkingowych 31.675,45
32. Przedszkolna 5 Naprawa nawierzchni asfaltowych 9.963,00
33. Podlas 26 Wyk. miejsca parkingowego dla inwalidy 5.260,46
34. Hlonda/Bogusławskiego  Likwidacja murków betonowych  4.428,00
35. Podlas 10  Remont elewacji zewnętrznej 89.743,72
36. Kr. Jadwigi 6a Wykonanie zadaszeń nad balkonami 1.407,78
37. K. Goduli 25  Wymiana wodomierzy 1.324,23
38. Joanny 26  1.554,36
39. Bytomska 5 3.821,86
40. Bytomska 7 1.506,57
41. Joanny 3 1.871,53
42. Joanny 11 1.946,07
43. Przedszkolna 12 2.169,95
44. Podlas 2  5.676,63
45. Podlas 6 5.539,80
46. Podlas 12  8.163,75
47. Podlas 22 3.786,59
48. Czereśniowa 3 1.958,58
49. Czereśniowa 9 5.645,61
50. Czereśniowa 16 3.040,43
51. Bogusławskiego 7 1.958,58
52. Lokale Adm 30,31
53. Joanny 14 716,27
54. Modrzejewskiej 14 51,01
55. Czereśniowa 5 37,27
56. Przedszkolna 1 33,78
57. Podlas 32 60,60
58. Tiałowskiego 9  102,02
59. Podlas 4 204,04
60. Podlas 20  153,03
61. Podlas 26 306,03
62. Podlas 4 Wykonanie domofonu  13.790,76
63. Podlas 6  13.790,76
64. Podlas 2  13.790,76
65. Podlas 26 13.790,76
66. Podlas 20b 2.409,48
67. Joanny 3 3.373,92
68. Podlas 36a 1.890,00
69. Hlonda 1 Wyk. drenażu w piwnicach i gankach piwnicznych 5.398,26
70 Modrzejewskiej Wymiana pokrycia dachowego,  16.800,24
 8, 8b docieplenie płyty dach. styropapą, nap. komina i wym. obróbki
71. Fabryczna 6 Naprawa pokrycia dachowego i tynków  19.758,46
  na kominach z uzupełnieniem obróbki kominowej
72. Przedszkolna 9 6.663,15
73. Podlas 10, 12, 24 32.400,00
74. Podlas 8  Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy  5.339,25
  z czujnikiem ruchu i zmierzchowym 
75. Podlas 24 5.394,06
76. Podlas 18 5.387,68
77. Podlas 14  5.394,06
78. Hlonda 5 Wym. opraw oświetl. na kl. schod. i korytarzu 3.056,20
79. Podlas 14 Wymiana drzwi wejściowych do budynku 3.116,88
80. K. Goduli 25 Naprawa schodów  11.962,54
81. Podlas 36, 20 4.563,70
82. Modrzejewskiej Wymiana poziomów instalacji gazowej 14.666,44
 20, a, b  oraz odcinków w pionach mieszkania
83. Modrzejewskiej 20 Wymiana instalacji gazowej w mieszkaniu 874,05
84. Podlas 14 Roboty remontowe na pionach instalacji c.o. 5.341,42
85. Podlas 22b Wymiana pionu wod-kan. w kuchni 6.059,17
86. Podlał 22e  6.022,32
87. Podlas 24 6.057,27
88. Podlas 24 6.057,27
89. Podlas 8 6.057,27
90. Przedszkolna 12 6.057,27
91. Tiałowskiego 9 6.002,69
92. Joanny 11 5.647,95
93. Joanny 3 5.378,40
94. Podlas 12e 10.766,31
95. Podlas 12c, g 10.454,84
96. Podlas 12g 6.026,84
97. Podlas 14 6.026,84
98. Podlas 12c 6.013,27
99. Podlas 6 13.043,77
100. Kr. Jadwigi 6, 6a Wymiana poziomów zimnej wody 5.127,98
101. Huloka 5 3.253,65
102. Podlas 12c Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 7.847,96
103. Podlas 24 7.847,96
104. Joanny 26a 6.024,43
105. Czereśniowa 9 15.946,97
106. Czereśniowa 9 15.191,09

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 41-700 ul. Magazynowa 12
zaprasza uprawnione firmy do składania ofert na:

 Badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2013. planowany termin badania – od 15.03.2014 do 15.04. 2014 r. 
 Termin składania ofert upływa z dniem 1.04.2013 r. oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni pokój 213.

 oferta zawierać powinna: 1. numer ewidencyjny podmiotu badającego. 2. planowany koszt badania. 3. krótką charakterystykę firmy. 
 wyboru oferty dokona walne zgromadzenie Członków.

Rozwiązanie ,,kRzyżówki SpółdzielCy”
W dniu 21.02.2013 r. zebrała się komisja do rozlosowania nagród za prawidłowe rozwią-

zanie „Krzyżówki Spółdzielcy”, która ukazała się w styczniowym wydaniu „Wiadomości 
Rudzkich” na stronie naszej Spółdzielni. Podajemy prawidłowe rozwiązanie – hasło: myśl 
H. Jacksona Browna, Jr.: „Niezależnie od sytuacji reaguj z klasą”. Zwycięzcą okazał się 
Bronisław Kawoń z Bykowiny. Nagrodą za prawidłowe rozwiązanie jest książka. Nagroda 
dla zwycięzcy jest do odbioru w Dziale Organizacji i Samorządu w budynku Dyrekcji RSM 
w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Magazynowej 12, pokój nr 214, codziennie w godz. od 9.00 do 
12.00. Gratulujemy wygranej i zapraszamy po odbiór nagrody. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim, którzy nadesłali rozwiązania. Zachęcamy do dalszego rozwiązywania naszych 
krzyżówek. Życzymy szczęścia. 

Fundusz rzeczowy 
Jak co roku, tradycyjnie podajemy wykonanie rzeczowe funduszu remontowego za ubiegły rok. (cdn)

185. Podlas 20c Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji  1.745,74
  gazowej i wymiana instalacji gazowej w mieszkaniu
186. os. Hlonda//Bogusławskiego Naprawa urządzeń zabawowych 10.976,48
187. Przedszkolna 7  Naprawa huśtawki 1.800,08
188. Zasoby A-1 Montaż nawiewników 6.390,56
189. Hlonda 3 Wymiana okien i drzwi 42.239,13

Termomodernizacja 
190. Bytomska 5 Docieplenie budynku 1.367.245,04
191. Bytomska 7 Docieplenie budynku 725.147,73
192. Hlonda 1 Audyt energetyczny, projekt budowlany 10.455,00
193. Bogusławskiego 5 Mapa własności, audyt energetyczny, projekt bud. 7.072,50
194. Hlonda 5 7.072,50
195. Hlonda 7 7.072,50
196. Joanny 26 12.730,50
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Najwięcej, bo 40 proc. ogólnych 
wydatków majątkowych miasta, po-
chłoną inwestycje drogowe. Prze-
znaczonych na nie zostanie 21 mln 
zł. – Z punktu widzenia rozwoju 
miasta, to inwestycje w drogi są tymi 
kluczowymi. Dlatego w tym roku 
chcemy rozpocząć budowę kolejne-
go odcinka trasy N-S oraz dokoń-
czyć budowę rond turbinowych przy 
ul. 1 Maja. Nie zapominamy o prze-
budowie dróg gruntowych, których 
kilka chcielibyśmy utwardzić na-
wierzchnią asfaltową – mówi prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

7 mln zł z drogowego budżetu zo-
stanie przekazanych na budowę ko-
lejnych odcinków trasy N-S. 
W ramach tej inwestycji w 2013 
roku rozpoczną się roboty drogowe 
od ulicy 1 Maja do ul. Bukowej 
wraz z budową węzła dwupoziomo-
wego. Jedną z ważniejszych inwe-
stycji drogowych w 2013 roku bę-
dzie ukończenie budowy rond 
turbinowych przy ul. 1 Maja w dziel-
nicy Ruda. – Budowa rond ma uła-
twić wjazd na ulicę 1 Maja z ulic 
Klary i Szyb Walenty, a tym samym 

Ruda Śląska zamierza w tym roku przeznaczyć 51 mln zł na inwestycje. Najwięcej, bo 21 mln, przeznaczonych zostanie na inwestycje drogowe, natomiast 16 mln zł pochłoną inwestycje w infrastrukturę 
oświatową. – Nie będzie spektakularnie, ale za to wszystko z myślą o mieszkańcach – zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic. Dzięki środkom na tegoroczne inwestycje, w mieście powstaną nowe drogi i ronda, 
zainstalowane zostanie też nowe oświetlenie. Przybędzie także parkingów i tras rowerowych. Wyremontowane zostaną również placówki oświatowe oraz powstaną nowe place zabaw i boiska.

Komfort życia najważniejszy

usprawnić komunikację w strate-
gicznym gospodarczo obszarze mia-
sta – podkreśla Jacek Otrębski z Wy-
działu Dróg i Mostów.

W drugiej połowie roku ruszyć 
ma natomiast przebudowa skrzyżo-
wania ulic Kokota, Niedzieli i Ha-
lembskiej w Bielszowicach. Dzięki 
temu skrzyżowanie zyska sygnali-
zację świetlną, która poprawi bez-
pieczeństwo w tym rejonie. Ponadto 
za 1,4 mln zł przebudowane zostaną 
ulice: Wysoka w Czarnym Lesie 
oraz Przemysłowa i Średnia w Ko-
chłowicach. Ukończona zostanie też 
przebudowa pasa drogowego ulicy 
Moniuszki w Kochłowicach. Ponad-
to w tym roku przebudowany zosta-
nie most nad rzeką Kłodnicą przy ul. 
Poniatowskiego w Halembie, który 
znajduje się w złym stanie technicz-
nym oraz zlikwidowane zostaną nie-
potrzebne wiadukty przy ul. Prze-
mysłowej i Tunkla. Koszt tych 
trzech ostatnich inwestycji wyniesie 
2,8 mln zł.

Miłośników jazdy na rowerze 
z pewnością ucieszy wiadomość, że 
w połowie tego roku ruszy realiza-

cja projektu „Rowerem przez mia-
sto”. Nowa trasa rowerowa będzie 
przebiegała przez Halembę, Wirek 
i Kochłowice i będzie wiodła od 
granicy z Zabrzem do ośrodka „Ra-
doszowy” w lasach kochłowickich. 
Trasa będzie miała prawie 15,5 km 
długości, a koszt jej budowy wynie-
sie 700 tys. złotych. 

Ustalając zakres inwestycji dro-
gowych, rudzcy samorządowcy 
wzięli pod uwagę głosy samych 
mieszkańców, którzy podczas spo-
tkań z Grażyną Dziedzic skarżyli 
się, że nie mają gdzie parkować.

 – Na ten rok zaplanowaliśmy bu-
dowę kolejnych parkingów, dzięki 
którym w mieście przybędzie prawie 
sto dwadzieścia miejsc dla samo-
chodów – zapowiada prezydent 
Dziedzic. Zgodnie z deklaracjami 
władz miasta, do końca roku przy 
ul. Brodzińskiego powstanie 40 
miejsc dla samochodów, przy ul. 
Grodzkiej 13 i aż 65 przy ul. Soli-
darności. Dzięki temu na koniec 
2013 roku w Rudzie Śląskiej, w po-
równaniu do końca roku 2010, przy-
będzie prawie 600 miejsc parkingo-
wych.

Miasto w tym roku zamierza rów-
nież przygotować dokumentację 
projektową oświetlenia niektórych 
ulic. Na ten cel przeznaczonych zo-
stanie 200 tys. zł. Projekty dotyczyć 
będą ul. Tołstoja w Czarnym Lesie, 
Macieja i Kościelnej w Rudzie, 
Konstytucji i Żelaznej w Nowym 
Bytomiu, Ustronnej w Bielszowi-
cach, a także placu zabaw przy Ze-
spole Szkół Specjalnych przy ul. 
Sygietyńskiego w Wirku oraz ul. 
Halembskiej od ul. Kokota do prze-
jazdu kolejowego.

Po wydatkach na drogi, najwięcej 
pieniędzy miasto przeznaczy na in-
westycje oświatowe. Na ten cel 
w budżecie miasta zarezerwowano 
ponad 16 mln zł. Większość z tej 
kwoty, bo aż ponad 11 mln, wyko-
rzystanych zostanie na termomoder-
nizacje budynków placówek oświa-
towych. – W naszym mieście 
w kompleksowy sposób podchodzimy 
do tematu termomodernizacji. Opra-
cowaliśmy plan realizacji tego typu 
inwestycji. W pierwszej kolejności 
staramy się je realizować tam, gdzie 
mamy już gotową dokumentację 
techniczną oraz gdzie stan technicz-
ny budynku wymusza przeprowadze-
nie termomodernizacji – wyjaśnia 
wiceprezydent Michał Pierończyk. – 
Ocieplone budynki to mniejsze koszty 
ich utrzymania, co z kolei przekłada 

się na wymierne korzyści dla budżetu 
miasta – dodaje wiceprezydent. 
W tym roku miasto zamierza prze-
prowadzić termomodernizację m.in. 
budynku Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 przy ul. Glinianej 
(koszt ponad 4 mln zł), budynku Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 2 przy 
ul. Magazynowej (1, 4 mln zł), bu-
dynku Gimnazjum nr 8 (2,5 mln zł) 
oraz budynku Miejskiego Przed-
szkola nr 47 (3,1 mln zł).

Kolejne wydatki inwestycyjne 
związane z rudzką oświatą dotyczą 
budowy boisk przyszkolnych. Za 
600 tys. zł powstanie boisko przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 przy ul. Mickiewicza w Rudzie, 
natomiast za 300 tys. zł wybudowa-
ne zostanie boisko przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy 
ul. Jankowskiego. Ponadto dokoń-
czona zostanie realizacja boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 24 przy 
ul. Lexa. Wykonany został też pro-
jekt budowy boiska przy Gimna-
zjum nr 9 przy ul. Zamenhofa.

Na przełomie lutego i marca od-
dany zostanie do użytku zaadapto-
wany na miejskie przedszkole bu-
dynek przy ul. Poniatowskiego 6. 
– Prace remontowe rozpoczęły się 
już w ubiegłym roku. W ramach 
prac przebudowana została instala-
cja c.o., elektryczna i wodno-kana-
lizacyjna. Wybudowana została tak-
że nowa klatka schodowa, 
a dotychczasowe pomieszczenia zo-
stały dostosowane do nowych funk-
cji – wylicza Piotr Janik, naczelnik 
Wydziału Inwestycji.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
miasto zamierza wybudować nowe 
place zabaw w ramach rządowego 
programu „Radosna szkoła”. Na 
ten cel w budżecie miasta zarezer-
wowano 670 tys. zł. Nowe place 
zabaw miałyby powstać przy Szko-
łach Podstawowych nr 5, 6, 7 i 21. 
Nie są to jedyne place zabaw, które 
powstaną w tym roku w mieście. 
Za kwotę 140 tys. zł nowy plac za-
baw wybudowany zostanie na ko-
chłowickich plantach, natomiast za 
ponad 0,5 mln zł nowoczesny 
i spełniający wszystkie normy bez-
pieczeństwa plac zabaw powstanie 
w Parku Dworskim w Nowym By-
tomiu. Plac zabaw wyposażony zo-
stanie w nowe urządzenia, które 
zamontowane zostaną na nowocze-
snej, kolorowej powierzchni poli-
uretanowej. – Oprócz tego, że jest 
to materiał wytrzymały i odporny 
na ścieranie, jest on również mięk-

ki, przez co stanowi pewną ochronę 
przed urazami, np. na skutek upad-
ku bawiącego się dziecka – podkre-
śla Janusz Podolski z Wydziału In-
westycji. 

Także w Nowym Bytomiu, na 
osiedlu Kaufhaus za 300 tys. zł wy-
budowany zostanie skate park, 
a w Halembie powstanie ścieżka 
zdrowia wraz z napowietrzną si-
łownią. Wartość tej inwestycji wy-
niesie 0,4 mln zł. Kolejną inwesty-
cją w infrastrukturę sportową 
będzie rewitalizacja ośrodka spor-
towego w Orzegowie. – Inwestycja 
ta wpisuje się w szerokie działania 
na rzecz rewitalizacji całej dzielni-
cy. W tym roku na zagospodarowa-
nie tego obiektu zabezpieczyliśmy 
1,8 mln zł, kwota ta zostanie prze-
znaczona na projekt oraz wykona-
nie części inwestycji – wyjaśnia 
wiceprezydent Michał Pierończyk. 
W ramach rewitalizacji Orzegowa, 
miasto przebuduje także budynki 
przy ul. Kard. Hlonda 29 na potrze-
by Centrum Inicjatyw Społecz-

Najważniejsze miejskie inwestycje w 2013 r.

L.p. Nazwa zadania Kwota  
w złotych

1. Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej wraz z węzłem 
dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli. 5 000 000

2. Budowa odcinka trasy N-S od ul. Bukowej do ulicy Kokota w wraz z węzłem 
dwupoziomowym. 1 600 000

3. Rozbiórka mostu przy ul. Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą oraz budowa 
nowego obiektu. 1 000 000

4. Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Klary do ul. Szyb Walenty (budowa rond 
turbinowych). 5 000 000

5. Przebudowa skrzyżowania ul. Kokota, Niedzieli i Halembskiej wraz z budową 
sygnalizacji świetlnej. 500 000

6. Rozbiórka mostu przy ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej. 1 000 000

7. Rozbiórka wiaduktu przy ul. Tunkla. 800 000

8. Budowa parkingu przy ul. Grodzkiej. 110 000

9. Budowa parkingu przy ul. Brodzińskiego 150 000

10. Budowa parkingu przy ul. Solidarności. 500 000

11. Przebudowa ul. Średniej w Kochłowicach. 630 000

12. Przebudowa ul. Wysokiej w Czarnym Lesie. 650 000

13. Przebudowa ul. Moniuszki w Kochłowicach. 700 000

14. Przebudowa ul. Przemysłowej w Kochłowicach. 100 000

15. Przebudowa ul. Młyńskiej w Halembie. 100 000

16. „Rowerem przez miasto” – budowa 15,5 km tras rowerowych. 700 000

17. Budowa skate parku na osiedlu Kaufhaus. 300 000

18. Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla straży pożarnej. 460 000

19. Budowa systemu monitoringu miejskiego. 200 000

20. Budowa placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy Szkole 
Podstawowej nr 5,6,7,21. 670 000

21. Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Magazynowej. 1 400 000

22. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szramka. 3 100 000

23. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 8 przy ul. Lexa. 2 500 000

24. Adaptacja budynku przy ul. Poniatowskiego na miejskie przedszkole. 400 000

25. Budowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. 300 000

26. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. 600 000

27. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. 4 400 000

28. Termomodernizacja budynku DPS „Senior”. 4 600 000

29. Utworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie. 1 300 000

30. Projekty oświetlenia ulic w mieście. 200 000

31. Budowa placu zabaw na plantach w Kochłowicach. 140 000

32. Budowa placu zabaw na terenie parku Dworskiego w Nowym Bytomiu. 560 000

33. Budowa ścieżki zdrowia z siłownią napowietrzną w Halembie. 400 000

34. Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Orzegowie. 1 800 000

nych. Prace w tym miejscu rozpo-
cząć się powinny w najbliższych 
tygodniach i pochłoną ponad 1,3 
mln zł. 

Władze miasta nie zapominają 
również o bezpieczeństwie. Za 
kwotę 200 tys. zł rozpoczną się 
prace związane z instalacją w mie-
ście monitoringu. – Najważniej-
szym elementem budowy systemu 
będzie stworzenie centrum monito-
rowania w budynku straży miej-
skiej. Centrum będzie własnością 
miasta i zostanie zrealizowane 
w taki sposób, aby umożliwić jego 

dalszą rozbudowę i stopniowo 
obejmować monitorowaniem coraz 
większy obszar miasta – tłumaczy 
Piotr Janik. – W pierwszej kolejno-
ści monitoringiem objęte zostaną 
miejsca publiczne, w które miasto 
inwestuje duże środki finansowe – 
dodaje. Miasto przeznaczy także 
blisko 0,5 mln zł na dofinansowa-
nie zakupu bojowego wozu gaśni-
czego dla rudzkiej straży pożarnej.

Ostatnią z większych inwestycji 
w mieście realizowanych w tym 
roku będzie termomodernizacja 
budynku DPS „Senior”. Koszt ro-
bót wyniesie ok. 4,6 mln zł. – Nie 
są to wszystkie inwestycje realizo-
wane w mieście w 2013 r. Oprócz 
wielu prac remontowych miejskiej 
infrastruktury, zlecimy w tym roku 
opracowanie projektów budowla-
nych inwestycji, które realizowane 
będą w kolejnych latach – tłuma-
czy Piotr Janik.

Tegoroczne 51 mln zł na inwe-
stycje to jedynie trochę mniej niż 
przed rokiem, kiedy to wydano na 
ten cel 54 mln zł. W zeszłym roku 
prawie 19 mln zł stanowiły wydatki 
związane z realizacją inwestycji 
unijnych – 14 mln zł pochłonęły 
koszty budowy sztandarowej inwe-
stycji drogowej w Rudzie Śląskiej 
– trasy N-S, a ponad 5 mln złotych 
przebudowa ul. Kokota. – W tym 
roku nie realizujemy tak dużych in-
westycji. Skupiamy się za to na 
tych, które mają największe znacze-
nie z punktu widzenia mieszkańca, 
dla którego najważniejsze są: wyre-
montowany chodnik oraz droga, 
a także nowy parking i plac zabaw 
– podkreśla Grażyna Dziedzic. – 
Musimy też pamiętać, że miasto, 
aby mogło skorzystać z unijnych 
pieniędzy na lata 2014-2020, musi 
spełnić wskaźnik spłaty zadłużenia, 
o którym mówią przepisy ustawy 
o finansach publicznych. Wskaźnik 
ten liczony jest według wzoru, jako 
średnia za trzy ostatnie lata. Stąd 
też rozwaga w wydawaniu pienię-
dzy – dodaje. TK

Na termomodernizację budynków placówek oświatowych przenaczone zostanie 11 mln zł.

Koncepcję zagospodarowania ośrodka sportowego w Orzegowie przygotowali studenci 
Śląskiej Wyższej Szkoły Technicznej.

W tym roku rozpocznie się budowa kolejnego odcinka trasy N-S.

Tak będzie wyglądać nowoczesny plac zabaw w Parku Dworskim.Parkingi powstaną przy ul. Grodzkiej, Brodzińskiego i Solidarności
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Segregacja – to się opłaca

W trosce o środowisko naturalne, pożądane jest segregowanie odpadów. Nie od dziś wiadomo, że konsumpcja na świecie wzrasta 
z roku na rok. Im większa konsumpcja, tym więcej odpadów. Większość z nich nadaje się jednak do ponownego użytku.

W gospodarstwach domowych 
powstają odpady komunalne. Bio-
rąc pod uwagę morfologię domo-
wego kosza na odpady, możemy 
wyróżnić:

odpady organiczne – 34%,• 
frakcja drobna (np. popiół) – • 
14%,
papier i tektura – 19%• 
szkło – 12%• 
tworzywa sztuczne – 10%• 
metale – 4%• 
inne (np. tekstylia, odpady wie-• 
lomateriałowe, itp.) – 7%.

W wielu krajach odpady komu-
nalne są poddawane segregacji  
„u źródła”, czyli w gospodarstwach 
domowych, następnie recyklingowi. 
To co nie może zostać przetworzone, 
kierowane jest na składowisko. 

Proces zachodzący na składowi-
sku, na którym znajdują się również 
odpady biodegradowalne, przypomi-
na proces powolnego spalania, który 
generuje sporą ilość dwutlenku wę-
gla uwalnianego do atmosfery.

Tymczasem wystarczy niewielki 
wysiłek z naszej strony, aby poprzez 
segregację odpadów oszczędzić 

miejsce na składowisku, ograniczyć 
zużycie surowców naturalnych, czy 
ograniczyć emisję zanieczyszczeń 
do powietrza.

Przystąpienie Polski do Unii Eu-
ropejskiej nałożyło na nasz kraj 
wiele obowiązków, również wobec 
środowiska naturalnego, w tym do-
tyczących prawidłowego postępo-
wania z odpadami. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku, każdy z nas 
ma obowiązek selektywnego gro-
madzenia surowców wtórnych, 
które sami wytwarzamy w naszych 
domach, są to np. stare gazety, bu-
telki plastikowe, czy szklane. 
Wrzucanie surowców do zwykłych 
koszy na odpady, nie daje nam 
gwarancji, że cenny materiał zosta-

ZAWARTOŚĆ KOSZA NA ODPADY

nie posegregowany i wydzielony ze 
strumienia odpadów komunalnych. 

Surowce wtórne, które posegre-
gujemy i wrzucimy do odpowied-
niego pojemnika, będą ponownie 
wykorzystane. Przyczynimy się do 
ochrony środowiska oraz ochrony 
zasobów naturalnych.

80% odpadów, które lądują w na-
szych koszach, nadaje się do po-
nownego użytku. Papier, szkło, czy 
plastiki to cenne surowce, z których 
powstają nowe rzeczy.

Segregacja odpadów to obowią-
zek każdego z nas. Pomysłów na to, 
jak dbać o środowisko naturalne, 

jest tyle, ile ludzi na świecie. Każdy 
z nas ma swoje oryginalne rozwią-
zanie, które można z powodzeniem 
wykorzystać. Ważne jest  to, aby 
w ogóle podejmować temat ekolo-
gii zarówno w naszych domach, jak 
i w miejscach pracy, czyli na co 
dzień. I nie dlatego, że teraz jest 
taka moda. Żyjemy w świecie, 
w którym codziennie powstają mi-
liony ton niepotrzebnych nikomu 
rzeczy – odpadów, codziennie giną 
bezpowrotnie gatunki zwierząt i co-
dziennie wycina się setki hektarów 
lasów, które stanowią nasze zielone 
płuca. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 33 

informuje o uruchomieniu od 7 marca 2011 r. 

usługi odbioru odpadów gruzowych o objętości do 1 m3 
pochodzących z drobnych remontów.

Do gromadzenia odpadów proponujemy worki typu Big-Bag o objętościach:
– do 0,5 m3

– do 1 m3 

Dodatkowe informacje można uzyskać w BOK-u przy ul. Kokotek 33 
w Rudzie Śl. lub pod nr telefonu 32 248-10-81 - 83.
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Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 

niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rudzie Śląskiej-kochłowicach 
przy ul. Weteranów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska jest 
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 1062 m2, położona 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Weteranów, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki oznaczo-
ne numerami geodezyjnym:

– 3912/125 o powierzchni 870 m2, obręb Kochłowice, zapisana na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/0001516/5 (dział III i IV ww. księgi wolny 
jest od wpisów),

– 3917/98 o powierzchni 192 m2, obręb Kochłowice, zapisana na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007514/3 (w dziale III jest wpisane ograniczone 
prawo rzeczowe , dział IV ww. księgi wolny jest od wpisów).

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie 
z udziałem wynoszącym 1/3 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 3913/125 o powierzchni 428 m2, obręb Kochłowice, k.m. 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00001516/5. Działy III i IV ww. księgi wolne są od 
wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 3912/125 stanowi teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej (symbole planu MN1 i MN2) oraz teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających 
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu kdW), działka nr 3917/98 teren oznaczony symbolami MN2 i kdW, 
natomiast działka 3913/125 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 
min. 6 m (symbol planu kdW) i fragmentarycznie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 
MN2).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami Mn1, Mn2 
i kdW.

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej; grunt jest porośnięty trawą, krzewami 
i drzewami; znajdują się na nim pozostałości po ogródkach rekreacyjnych.

Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową posiada dojazd z drogi publicznej ul. Weteranów przez działkę nr 
3913/125.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi:
– dla działek nr 3912/125 i 3917/98 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część działki nr 3913/125 – 182.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana 

Pawła ii 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (za-

mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) i w terminie do dnia 4.04.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 9.100,00 zł przelewem na konto: Nr 
71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z do-
piskiem „wadium – ul. Weteranów” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane 
dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu 
(w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobo-
wiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena 
nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umo-
wy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba 
ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie 
stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z Vat 
pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, 
lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra wła-
ściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. 
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32 244-90-56.

PrezydeNt Miasta 
ruda Śląska 

ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 

w rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Gęsiej 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość 
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gęsiej, stanowiąca działkę nr 997/38 
o powierzchni 2000 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 6 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr KW GL1S/00026293/6 (działy III i IV wolne są od wpi-
sów). 

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 
pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami upłynął w dniu 4.07.2012 r. Przetargi, które odbyły się w dniach 
30.08.2012 r., 7.11.2012 r. oraz 30.01.2013 r. zakończyły się wynikiem 
negatywnym.

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska, działka nr 997/38 stanowi teren zabu-
dowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach (symbol planu 
MM2). 

Zbywana nieruchomość położona jest przy ulicy Gęsiej w odległości 
ok. 100 m od ulicy Edmunda Kokota, posiada regularny kształt prosto-
kąta; grunt jest porośnięty trawą, drzewami i krzewami. Przez nierucho-
mość przebiega sieć energetyczna.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 100.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w trakcie rokowań zostanie powiększo-

na o należny podatek od towarów i usług.

rokowania odbędą się w dniu 10.04.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 
urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które za-
poznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.ruda-
slaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 3.04.2013 r. dokonają wpłaty wa-
dium w kwocie 5.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Mia-
sta Ruda Śląska, z dopiskiem „zaliczka – ul. Gęsia” i złożą pisemne zgło-
szenie udziału w rokowaniach oraz przed otwarciem rokowań przedłożą 
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie 
aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zamknięcia ro-
kowań (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
– w terminie do 90 dni od dnia zamknięcia rokowań, przy czym do za-
warcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). 
Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług 
podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej 
własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pienięż-
nych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający rokowania 
ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę 
wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na po-
czet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie 
stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie 
dokona wpłaty ceny nieruchomości z Vat pomniejszonej o wpłaconą 
zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepad-
kowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia za-
warcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wy-
danego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym 
uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach. 
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami (pokój 222), tel. 32 244-90-56.

Prezydent Miasta ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych 
na terenie Miasta Ruda Śląska

ul. Jarzębinowa 3b/3
ul. Stanisława Kunickiego 3/3
ul. Tadeusza Kościuszki 7/2

stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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Baran – Odczujesz przypływ sił, 
dzięki czemu sprostasz nawet tym 
najtrudniejszym wyzwaniom. Nie 
odwlekaj swych planów, tylko ener-
gicznie weź się do działania.

Byk – Będziesz pełen serdeczno-
ści i wyczucia, co przyciągnie do 
Ciebie ludzi potrzebujących Twego 
wsparcia. Zauważysz także możli-
wość pozytywnego rozwiązania 
swych problemów.

Bliźnięta – Będziesz gościem 
ciągłych wydarzeń. Czekają Cię 
spotkania, konferencje, podróże. 
Twoje możliwości się poszerzą 
i droga stanie przed Tobą otworem. 
Ruszaj więc naprzód. 

Rak – Będziesz chroniony przez 
wyższe siły. Nie musisz się niczego 
obawiać. To najlepszy czas na zała-
twianie spraw trudnych lub urzędo-
wych.

Lew – Nie uciekaj od ludzi 
i świata, nie taka Twa natura. Gor-
szy czas minął i odzyskasz siły. 
Wyjdź z ukrycia i pokaż co potra-
fisz, nie rezygnuj z marzeń – czas 
na ich realizację. 

Panna – Coś się może w Twoim 
życiu zmienić, zakończyć i nic już 
nie będzie tak samo. Jednak nie 
poddawaj się, powstań jak feniks 
z popiołów i zacznij działać. Poja-
wią się nowe możliwości.

Waga – Przed Tobą szczęśliwy 
czas świętowania tego, na co praco-
wałaś do tej pory. Te dni poświęcisz 
na spotkania towarzyskie i rodzin-
ne. Pozwól sobie na relaks i zaba-
wę. 

Skorpion – Uważaj, by blask 
sukcesów nie oślepił Cię i by nie-
przemyślane działania nie zaszko-
dziły szczęściu. Twoja egoistyczna 
postawa może kogoś skrzywdzić.

Strzelec – Ten czas może nie być 
zbyt dla Ciebie korzystny. Lepiej 
przesuń wszystkie ważne decyzje 
na inny termin. W pracy możesz 
być obserwowany, postaraj się nie 
podpaść swoim zwierzchnikom. 

Koziorożec – Zachowaj ostroż-
ność, Twój myślowy zamęt i brak 
natchnienia nie wróżą nic dobrego. 
Nie wchodź w dyskusje partner-
skie. Zwróć uwagę na zdrowie.

Wodnik – To wspaniały czas, 
zarówno w pracy jak i w finansach. 
Możliwy dodatkowy przypływ go-
tówki za dobrze wykonane zlece-
nie. Będziesz w świetnej formie.

Ryby – Uważaj i nie ryzy- 
kuj w żadnej sytuacji. Może za-
braknąć Ci sił i pomysłów do reali-
zacji planów. Przesuń ważne spo-
tkania, odpocznij i zadbaj o zdro-
wie.

M-9

Salon Wróżb 
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska 
( Halemba)
Wróżka 
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

TELEFONY 
ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe•	  
999, 32 248-79-04 

Straż	pożarna	 •	
998, 32 244-70-60 

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

Pogotowie gazowe •	 992, 
32 244-36-05 

Pogotowie	ciepłownicze	•	
993, 32 344-78-00 

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

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

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

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

Pogotowie  •	
energetyczne 991 

WAŻNE	TELEFONY

Urząd	Miasta	 •	
32 248-62-81 do 89 

Urząd	Skarbowy	 •	
32 342-04-00 

Powiatowy	Urząd	Pracy	•	  
32 771-59-00 

Miejski	Ośrodek	Pomocy	•	
Społecznej	 
32 344-03-23 

Prokuratura Rejonowa •	  
32 788-15-20 – 21

Szpital Miejski w Rudzie •	
Śląskiej	Sp.	z	o.o. 
tel 32 344-07-24
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USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

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

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

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

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

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

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

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

R Potrzebujesz gotówki? KRE-
DYTY Sprawdź nas! Wystarczy 
dowód osobisty. Tel. 731-35-35-
35.

R Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.

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

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

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

R 10 000 rata 179 zł, tel. 32 271-06-
05.

R Szybka gotówka, dobrze trafiłeś. 
Tel. 508-964-968.

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

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

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

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

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

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

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

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

R Remonty mieszkań. Tel. 510-667-
659.

R Usługi transportowe, przepro-
wadzki itp. Tel. 693-741-977.

R Rencista, „złota rączka”, oferuje 
profesjonalne, kompleksowe kafelko-
wanie łazienek, instalacje c.o., remon-
ty. Tel. 32 244-40-90, 784-699-569.

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

R Potrzebujesz szybko gotówki? 
Provident Polska S.A., tel. 600-
400-288 (taryfa wg opłat operato-
ra).

R Kompleksowe remonty wnętrz. Tel. 
665-497-280.

NIERUCHOMOŚCI

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

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

R Ruda, dwupokojowe, 38 m2, 72 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

R Halemba, dwupokojowe, 42 m2, 115 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Bykowina, dwupokojowe, 49 m2, 
125 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

R Wirek, trzypokojowe, 47 m2, 130 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R W Rudzie Śl. – NOWE domy 
szeregowe i bliźniaki, Halemba i 
Kochłowice od 94 m2, od 265 tys., 
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 
32 242-06-09, 605-731-250.

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

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

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

R Wirek– sprzedam kawalerkę 29 
m2, 70 tys. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

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

R Trzypokojowe, Kombajnistów 60 
m2, 139 tys. LOKATOR, tel. 793-396-
040.

    
R Trzypokojowe, Szarotek, 55 m2, 
144 tys. Norwida, 55 m2, 144 tys. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

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

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

R Jednopokojowe, Ruda 40 m2, 65 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Jednopokojowe, Skowronków, 37 
m2, 74 tys., Kochłowice 38 m2, 55 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Sprzedam M-3, 42 m2, Ruda 1, 
cena 68 tys. Tel. 600-445-053.

R Sprzedam M-3, 38 m2, Halemba. 
Tel. 600-445-053.

R Trzypokojowe, Podlas, 51 m2, 120 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

    
R Orzesze Zawada, przy lesie sprze-
dam działkę 3000 m2. Tel. 506-137-
347.

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

    
R Dwupokojowe, Ruda, 42 m2, 65 
tys., Nowy Bytom, 44 m2, 78 tys. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

R Katowice, ok. AWF, trzypokojowe 
wynajmę na dłużej. Tel. 506-137-347.

R Kochłowice – sprzedam, 76 m2, 
164 tys., po remoncie. GABRIEL, tel. 
607-706-692.

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

R Dwupokojowe, Kochłowice 55 
m2, 82 tys. LOKATOR, tel. 793-396-
040.

R Ruda Śląska-Halemba, Brzechwy, 
trzypokojowe, niski blok, 145 tys. Tel. 
603-581-579, AUREX.

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

R Ruda 1, sprzedam wyremontowa-
ne dwupokojowe. DOMLUX, tel. 660-
251-346.

R Trzypokojowe sprzedam Kochło-
wice, Bykowina. DOMLUX, tel. 660-
251-346.

R Bielszowice sprzedam dom. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Lokal Kochłowice wynajmę. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok po-
koju 236) wykazu lokalu użytkowego mieszczącego się w Rudzie Ślą-
skiej w budynku przy ul. Chorzowskiej 9 stanowiącego własność Miasta 
Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na 
podstawie umowy użyczenia zawartej na czas nieoznaczony.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok po-
koju 236) wykazu lokalu użytkowego mieszczącego się w Rudzie Ślą-
skiej w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 36, stanowiącego własność 
Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargo-
wym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat na rzecz do-
tychczasowego użytkownika.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu niezabudo-
wanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 157 m2 własności Gmi-
ny Miasta Ruda Śląska, położonej Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Na 
Łąkach, obejmującej tworzące całość gospodarczą działki oznaczone 
numerami geodezyjnymi: 
– 2496/263 o powierzchni 143 m2, karta mapy 9 obręb Ruda,
– 714/68 o powierzchni 14 m2, karta mapy 10 obręb Ruda,
zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ru-
dzie Śląskiej pod Nr KW GL1S/00007197/4 (w dziale III wpisane są 
ciężary, dział IV wolny jest od wpisów), która zostanie sprzedana w try-
bie przetargowym z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miasta   (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdują-
cych się w rejonie ul.  Alberta Pakuły, która zostanie oddana w dzierża-
wę  z przeznaczeniem pod ogródek, 1 Maja - Jana Brzechwy, która zo-
stanie oddana w najem  z przeznaczeniem pod urządzenie reklamowe.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLąSKA
ogłasza II przetarg ustny 

nieograniczony na 
sprzedaż spółdzielczego 

własnościowego prawa do 
garażu murowanego nr 

322 położonego w zespole 
garaży przy ul. Szyb Zofii.

Przedmiotem sprzedaży 
w drodze II ustnego przetargu 
nieograniczonego jest spółdzielcze 
własnościowe prawo do garażu 
murowanego nr 322 położonego 
w zespole garaży przy ul. Szyb 
Zofii w Rudzie Śląskiej-Goduli 
na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Ruda Śląska 
w użytkowaniu wieczystym do dnia 
14.05.2026 r. Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, 
oznaczonej numerem geodezyjnym 
528/25 o powierzchni 18442 m2, 
obręb Orzegów, k.m. 3, KW nr 
GL1S/00006537/3. I przetarg na 
sprzedaż ww. prawa odbył się 
w dniu 26.11.2012 r. 

Garaż o powierzchni użytkowej 
16,50 m2 posiada konstrukcję 
murowaną, stropodach żelbetowy, 
stalową bramę, betonową posadzkę, 
nie posiada kanału naprawczego, 
wykazuje znaczne zużycie 
techniczne: są widoczne pęknięcia 
tynku przy łączeniu stropodachu 
ze ścianami, pęknięcia w posadzce, 
brama jest w złym stanie i posiada 
uszkodzone zawiasy. 

Cena wywoławcza do przetargu 
wynosi 4.000,00 zł.

 
 Przetarg odbędzie się w dniu 

28.03.2013 r. o godz. 10.00 w sali 
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska 
plac Jana Pawła II 6. W przetargu 
mogą uczestniczyć osoby fizyczne 
i prawne, które zapoznają się z pełną 
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na 
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl oraz w terminie do dnia 
22.03.2013 r. dokonają wpłaty 
wadium przelewem na konto 
i przedłożą Komisji Przetargowej 
przed przetargiem wymagane 
dokumenty i oświadczenia. 
Wylicytowana cena nieruchomości 
jest płatna przed zawarciem umowy 
notarialnej. Wygrywający przetarg 
ponosić będzie wszelkie opłaty 
i podatki związane ze spisaniem 
umowy. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny zakupu, 
pozostałym uczestnikom zwraca się 
wadium niezwłocznie po przetargu. 

Zastrzega się prawo do 
odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny. 

Informacji na temat przetargu 
udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój 222), tel. 
32 244-90-56.

 
Oględzin garażu można 

dokonać w dniu 11.03.2013 r. 
w godz. od 14.00 do 15.00.

PREZyDENt MIAStA
RUDA ŚląSkA
informuje, że do końca marca br. 

właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek 
złożyć w Urzędzie Miasta „deklarację śmieciową”.

Obowiązek dotyczy m.in.:
właścicieli domów jednorodzinnych, 

właścicieli działek rekreacyjnych, 
zarządów rodzinnych ogródków działkowych

oraz przedsiębiorców.
Wszyscy chętni mogą skorzystać ze specjalnych dyżurów,

podczas których urzędnicy pomagają wypełniać deklaracje.
Dyżury odbywają się w godzinach pracy Urzędu 

w Biurze Obsługi Mieszkańców i potrwają do końca marca.
Dodatkowe dyżury odbywają się w czwartki 

w godz. od 16.00 do 18.00 w sali 112 (I piętro).
Jednocześnie przypomina się, że za mieszkańców bloków

wszystkie formalności związane z wypełnianiem 
formularzy deklaracyjnych dopełnią spółdzielnie 

mieszkaniowe, zarządy wspólnot 
mieszkaniowych oraz MPGM.

Więcej informacji na stronie internetowej miasta 
www.rudaslaska.pl.
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ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.comaledom@aledom.pl

!!!MIESZKANIA od 43 m2 do 52 m2!!!
Cena 3675,00 zł/m2

Bytom, Rozbark ul. Cicha 10 b „Park Mickiewicza” 
– nowe bezczynszowe mieszkania w stanie deweloperskim.

!!!Mieszkania i lokale od 50 m2 do 75 m2!!! 
Cena 3500,00 zł/m2

Ruda Śląska, Bielszowice – nowe bezczynszowe mieszkania 
w stanie deweloperskim.

DOMY 
Posiadłość  207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Wolno stojący Halemba  258/750  630 000 zł
Wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl. – Godula 240/508 499 000 zł

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom      29 m2                  40 tys. zł 
M-2 Ruda Śl. – Orzegów  33 m2  35 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina  34 m2  60 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina   35 m2  35 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek 39 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom  43 m2  75 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek  47 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Bykowina  48 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  49 m2  149 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  51 m2  115 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom  52 m2  115 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  55 m2  125 tys. zł 
M-4 Ruda Śl.– Godula  63 m2  160 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina  72 m2  160 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina  73 m2  149 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Orzegów  113 m2  88 tys. zł

MIESZKANIA * WYNAJEM
M-3 Ruda Śl. – Orzegów  31 m2  800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom 47 m2  1000 zł/m-c

NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32

602-521-635, 509-089-219
508-1750863

www.stemark.pl

WWW.PROSPORTS.PL
Największy wybór odżywek i suplementów 
diety dla sportowców i nie tylko.
Sklep zajmuje się sprzedażą suplementów diety 
i odżywek dla sportowców oraz ludzi aktywnie 
spędzających czas wolny. Należymy do profesjonalnej 
sieci sklepów Vitamin-Shop. Asortyment sklepu 
proSportS został dobrany w oparciu o bogate 
doświadczenie, światowe trendy związane  
z suplementami diety i odżywek. Posiadamy w swojej 
ofercie produkty m.in. na redukcję tkanki tłuszczowej, 
wzmacniające stawy, poprawiające funkcje seksualne, 
wspomagające spokojny sen, relaksujące, dodające 
energii, stymulujące wytrzymałość, koncentrację, 
pamięć i odporność czy przyrost siły i masy mięśniowej. 
W naszej ofercie znajdują się najlepsze suplementy  
i dietetyczne środki spożywcze wiodących producentów 
zarówno polskich jak i europejskich.

ul. Sienkiewicza 10, 41-710 Ruda Śląska-Wirek
czynne 9.00-18.00, sob. 10.00-14.00, tel. 660-972-848, 32 240-12-61

AKTUALNE 
OFERTY PRACY 

POWIATOWEGO 
URZĘDU PRACY 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Kontakt:

 Powiatowy Urząd Pracy
ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

tel. 32 771-59-00 wew.18

SPRZEDAWCA•	  – wykształcenie 
min. zasadnicze zawodowe, dwa 
lata doświadczenia w branży spo-
żywczej, aktualna książeczka sane-
pidowska. 
PROJEKTANT WYROBÓW•	  – wy-
kształcenie wyższe techniczne, 
rok doświadczenia zawodowego, 
obsługa komputera, mile widziane 
prawo jazdy kat. B.
SPECJALISTA BADAŃ NIENISZ-•	
CZĄCYCH – wykształcenie średnie 
techniczne, prawo jazdy kat. B, 
obsługa komputera, umiejętność 
odczytu rysunku technicznego. 
SPECJALISTA DO SPRAW MARKE-•	
TINGU I HANDLU – wykształcenie 
wyższe, obsługa komputera, pra-
wo jazdy kat. B, rok doświadczenia 
w zawodzie.
TELEMARKETER •	 – wykształcenie 
min. zasadnicze zawodowe, komu-
nikatywność, swoboda wypowie-
dzi, dobra dykcja. 
LOGISTYK•	  – wykształcenie min. 
średnie mile widziane kierunkowe, 
dwa lata doświadczenia zawodo-
wego, prawo jazdy kat. C, kurs na 
przewóz rzeczy, karta kierowcy, 
badania psychotechniczne.
OGRODNIK TERENÓW ZIELENI •	
– wykształcenie średnie zawodo-
we ogrodnicze, mile widziane do-
świadczenie zawodowe. 
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY •	
– wykształcenie min. średnie, mile 
widziane o profilu ochrona środo-
wiska, komunikatywność.
OPERATOR MASZYN STOLAR-•	
SKICH – wykształcenie min. zasad-
nicze zawodowe, rok doświadcze-
nia w zawodzie.
ROBOTNIK DROGOWY•	  – wy-
kształcenie bez znaczenia, trzy lata 
doświadczenia w zawodzie. 
OPERATOR KOPARKO-ŁADO-•	
WARKI – Wykształcenie bez zna-
czenia, trzy lata doświadczenia 
w zawodzie, mile widziane prawo 
jazdy kat. C+E.

R Wynajmę dwupokojowe, Ruda 1. 
DOMLUX, tel. 664-656-994.

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

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

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

R Do wynajęcia M-3 w Halembie. Tel. 
606-833-617.

R Mieszkanie do wynajęcia, pokój + 
kuchnia (Czarny Las). Tel. 503-473-
938.

R 2-pok., Wirek, 51 m2, II p. 75 tys. 
POSESJA, tel. 607-282-900.

R 2-pok., Bykowina, 44 m2, 79 tys. 
POSESJA, tel. 607-282-900.

R Dom Wirek, 398 tys., POSESJA, 
tel. 607-282-900. 

R Do wynajęcia M-4 w Goduli, po re-
moncie (bez pośredników). Tel. 605-
574-704.

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

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

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

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

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

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

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

R Firma z Rudy Śl. zatrudni kosztory-
santa. Tel. 32 242-24-11.

R Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę 
paznokci z doświadczeniem. Tel. 504-
170-918.

R Przyjmę do biura rachunkowego 
na pełny etat kadrową ze znajomością 
Kodeksu Pracy oraz programu Płatnik. 
Wymagane doświadczenie. Mile wi-
dziana znajomość księgowości. Tel. 
515-191-397, 515-191-379.

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

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

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

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

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

R Sprzedam pianinio. Tel. 508-
817-534.

R Bezpłatnych rozliczeń PIT-37 moż-
na dokonać w Hospicjum Domowym 
w Rudzie Śląskiej, ul. Markowej 4, 
pon.-wt. godz. 10.00-13.00 śr. 16.00-
18.00.

MAtRyMONIAlNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięć-
dziesiątką, pozna panią do 45 lat, 
szczupłą. Tel. 723-317-804.
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-kochłowicach 

przy ul. Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgod-
ną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Barbary, stanowiąca działkę ozna-
czoną numerem geodezyjnym 1572/156 o powierzchni 2698 m2, obręb Kochłowice, zapisa-
na na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr KW GL1S/00012839/5 (działy III i IV wolne są od wpisów). 

 Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 13.03.2012 r. Przetar-
gi, które odbyły się w dniach 13.07.2012 r., 31.08.2012 r., 8.11.2012 r. oraz 23.01.2013 r. 
zakończyły się wynikiem negatywnym.

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 
22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 
2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1572/156 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (symbol planu MN1) oraz fragmentarycznie teren ulic wewnętrznych (symbol 
planu KDW) i trwałych użytków zielonych (symbol planu ZN1).

Przedmiotowa działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej; działka 
inwestycyjna posiada regularny kształt zbliżony do trójkąta; grunt jest zatrawiony i poro-
śnięty drzewami i krzewami.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 158.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w trakcie rokowań zostanie powiększona o należny poda-

tek od towarów i usług.

Rokowania odbędą się w dniu 21.03.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną 
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 14.03.2013 r. 
dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 7.900,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, 
z dopiskiem „zaliczka – Barbary” i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz 
przed otwarciem rokowań przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświad-
czenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zamknięcia ro-
kowań (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 
r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia za-
mknięcia rokowań, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedło-
żyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). 
Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie 
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się 
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywa-
jący rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczka 
wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawia-
domieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VaT pomniejszonej o wpła-
coną zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona 
zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, 
którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie 
nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym 
uczestnikom zaliczka zostanie zwrócone niezwłocznie po rokowaniach. Zastrzega się pra-
wo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 
222), tel. 32 244-90-56.
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  

w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem  
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 29.01.2013 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z prze-
znaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa wła-
sności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja, 
stanowiąca działkę nr 2675/45 o powierzchni 45 m2, obręb Ruda, zapisana na karcie mapy 1 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00038050/8 (działy III i IV są wolne od wpisów). Zgodnie z ustaleniami miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 2675/45 stanowi 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową (symbol planu MWU2). 
Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy 1 Maja, posiada kształt pro-
stokąta. Na zbywanej działce zlokalizowany jest zjazd publiczny stanowiący jedyne połą-
czenie terenu obejmującego działkę nr 2344/45 z drogą publiczną. Przyszły nabywca dział-
ki nr 2675/45 powinien umożliwić swobodny przejazd właścicielowi działki jw. W tym celu 
nabywca będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu na 
rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2344/45 zapisanej w KW nr GL1S/00016723/7. 
Przedmiotowe zobowiązanie nie będzie dotyczyć właściciela działki zapisanej w KW nr 
KW nr GL1S/00016723/7, jeżeli zostanie nabywcą.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 5.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną 
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 15.03.2013 r. 
dokonają wpłaty wadium w kwocie 250,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, 
z dopiskiem „wadium – ul. 1 Maja” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji 
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w 
terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy 
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie 
ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług 
podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę 
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem 
umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie po-
danych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VaT pomniej-
szonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzo-
ziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia 
na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega 
się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 
222), tel. 32 244-90-56.



Zespoły podzielone zostały na dwie 
grupy, w których każdy zagrał z każ-
dym. Czas gry wynosił 13 minut. Do 
grupy A weszły: Wyzwolenie Chorzów, 
Gwiazda II Ruda Śląska, Orlik Ruda 
Śląska, Promotor Zabrze I i GKS Kato-
wice. Po rozegraniu wszystkich spo-
tkań, pierwsze miejsce zajął GKS Ka-
towice, zaś drugie Gwiazda II Ruda 

Śląska. W grupie B znaleźli się: Zagłę-
bie Sosnowiec, Gwiazda I Ruda Ślą-
ska, Promotor Zabrze II, Raków Czę-
stochowa, Junosport Stara Lubovna. 
Najlepsze w tej grupie było Zagłębie 
Sosnowiec, a drugie miejsce zajął Pro-
motor Zabrze II. Najlepsze zespoły z obu 
grup zagrały ze sobą na krzyż o wejście 
do finału. GKS Katowice pokonał Pro-

Rosną Gwiazdy

Turniej Gwiazdy dla trampkarzy z rocznika 2004 i młodszych

motora Zabrze II w rzutach karnych 
6:5. W drugim spotkaniu Gwiazda II 
Ruda Śląska zwyciężyła z Zagłębiem 
Sosnowiec skromnym wynikiem 1:0.

W meczu o trzecie miejsce Promotor 
Zabrze II przegrał z Zagłębiem Sosno-
wiec 0:1. W spotkaniu finałowym nato-
miast GKS Katowice musiał uznać 
wyższość Gwiazdy II Ruda Śląska, 
która wygrała 0:2.

– Jestem bardzo zadowolony z wyni-
ku. Każde zwycięstwo cieszy, tym bar-
dziej, że widać postępy w grze – mówił 
po spotkaniu trener Gwiazdy Ariel Pia-
secki. – Poprzeczka była zawieszona 
bardzo wysoko, co potwierdzały rzuty 
karne w półfinale. Finał natomiast roz-
strzygnął się w samej końcówce spo-
tkania. Niezmiernie się cieszę z tego, że 
te bramki strzelili zawodnicy mojej 
drużyny – dodał.

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
okrzyknięto Piotra Wybańskiego z Za-
głębia Sosnowiec. Najlepszym bram-

Rocznik 2004 i młodsi jest kolejnym, który odniósł zwycięstwo w turnieju. Foto: Arch
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karzem został Kacper Kuzia (GKS Ka-
towice). Tytuł najlepszego strzelca 
wywalczył Bartosz Rosół (Gwiazda 
Ruda Śląska).

Klasyfikacja końcowa:
1. Gwiazda II Ruda Śląska, 2. 

GKS Katowice, 3. Zagłębie Sosno-
wiec, 4. Promotor Zabrze II, 5. Ju-
nosport Stara Lubovna, 6. Promo-
tor Zabrze I, 7. Wyzwolenie Cho-
rzów, 8. Gwiazda I Ruda Śląska, 9. 
Orlik Ruda Śląska, 10. Raków Czę-
stochowa

W skład dwóch występujących 
w turnieju zespołów Gwiazdy weszli: 
Paweł Mieszczanin, Bartosz Rosół, 
Wiktor Skroch, Paweł Bańczyk, Kac-
per Bąk, Łukasz Romaniuk, Oliwier 
Plonka, Karol Mirosławski, Jakub 
Myśliwczyk, Maksymilian Gąsior, 
Adam Nowak, Paweł Niestrój, Filip 
Wójcik, Dawid Nowak, Łukasz 
Krawczyk, Jakub Bańczyk, Wiktor 
Tkocz, Paweł Chodun.

W turnieju udział wzięli zawodnicy 
takich klubów jak: GKS Wawel, KS Sla-
via, MKS Pogoń, TP Jastrząb, SRS 
Gwiazda, GKS Urania.

– Na organizację tego typu turnieju 
zdecydowaliśmy się już w zeszłym roku. 
W momencie, gdy pozyskaliśmy tę halę 
z miasta uznaliśmy, że trzeba ten obiekt 

jak najlepiej wykorzystać. W tym roku 
w turnieju wzięło udział sześć klubów 
piłkarskich w pięciu kategoriach wieko-
wych. W ciągu pierwszego tygodnia ferii 
odbyła się pierwsza seria spotkań. 
W drugim tygodniu miała miejsce runda 
rewanżowa – mówił Bernard Wawrzy-
nek, prezes GKS-u Urania Ruda Śląska. 

Ferie na sportowo

Turniej piłkarski o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska

– Dla nas największą nagrodą był 
uśmiech dzieci – dodał. 

Zawodnicy uhonorowani zostali na-
grodami drużynowymi, indywidualnymi 
oraz upominkami, które osobiście wrę-
czyła im prezydent Grażyna Dziedzic.
Wyniki końcowe po dwóch turniejach:

Juniorzy rocznika 1996/1997: 1. KS 
Slavia, 2. GKS Wawel, 3. TP Jastrząb, 4. 
GKS Wawel II, 5. GKS Urania, 6. MKS 
Pogoń. Najlepszym bramkarzem został: 
Dawid Powała, a najlepszym strzelcem: 
Adrian Deptuch. Trampkarze rocznika 
1998: 1. GKS Wawel II, GKS Urania, 
KS Slavia, GKS Wawel. Najlepszym 
bramkarzem został Patryk Król, a najlep-
szym strzelcem Paweł Jamrozy. Tramp-

Każdy uczestnik turnieju otrzymał jakąś nagrodę. 

karze rocznika 1999: 1. GKS Urania, 2. 
GKS Wawel, 3. MKS Pogoń, 4. KS Sla-
via, 5. TP Jastrząb. Tytuł najlepszego 
brakarza otrzymał Piotr Dąbrowski, 
a najlepszego strzelca Tomasz Mandzel. 
Trampkarze rocznika 2000: 1. SRS 
Gwiazda, 2. KS Slavia, 3. GKS Urania. 
Najlepszym bramkarzem w tej grupie 
wiekowej został Tomasz Steyer, a najlep-
szym strzelcem Nikodem Kordyjak. 
Trampkarze rocznika 2001 i młodsi 1. 
KS Slavia, 2. GKS Wawel, 3. MKS Po-
goń, 4. KS Slavia II, 5. GKS Wawel II, 6. 
GKS Urania, 7. MKS Pogoń II. Najlep-
szy bramkarz to Daniel Żurek, natomiast 
najlepszy strzelec to Aleksander Skro-
bek.

W okresie ferii zimowych w hali sportowej przy ul. ks. L. Tunkla 148 b młodzi piłkarze z rudzkich klubów walczyli o Puchar 
Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Imprezę zorganizował klub GKS Urania przy współudziale GKS-u Wawel i KS Slavii.

W niedzielę w hali MOSiR-u w Halembie odbył się kolejny turniej zorganizowany przez SRS Gwiazda Ruda Śląska. Tym razem chłopcy 
z rocznika 2004 i młodsi rywalizowali o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna Gwiazdy. W tego-
rocznym cyklu turniejów halowych Gwiazda spisuje się bardzo dobrze – wygrała pięć z ośmiu dotychczas rozegranych turniejów.

Górnik Zabrze
Wymarzenie zainaugurował 

rundę rewanżową zespół Górnika 
Zabrze. W poniedziałek trójkolo-
rowi pokonali przed własną pu-
blicznością Piasta Gliwice. Jedyną 
bramkę w tym spotkaniu strzelił 
wracający na Roosevelta po rocz-
nej przerwie Tomasz Zahorski.

Zwycięstwo 1:0 to najniższy 
wymiar kary. Zawodnicy Górni-
ka dominowali w tym spotkaniu, 
jednak mieli problem ze skutecz-
nym wykończeniem akcji.

Dzięki zwycięstwu Górnik Za-
brze traci już tylko dwa punkty 
do zajmującej pierwsze miejsce 
w tabeli Legii.

Adam Danch (obrońca Gór-
nika Zabrze): – Zdawaliśmy so-
bie doskonale sprawę, jak ważny 
jest to mecz. Dla nas i dla kibi-
ców. Cieszymy się ze zwycięstwa, 
tym bardziej, że dzięki tym 3 
punktom awansowaliśmy na 3. 
miejsce i w dalszym ciągu liczy-
my się w grze. 

Seweryn Gancarczyk (obroń-
ca Górnika Zabrze): – Jak na 
pierwsze spotkanie w rundzie, za-
prezentowaliśmy sie z niezłej 
strony. Fakt, zmarnowaliśmy wie-
le sytuacji, ale cieszy fakt, że do-
chodzimy do nich. 

Dariusz Trela (bramkarz 
Piasta Gliwice): – Marzyliśmy 
o rewanżu, ale wszystko zweryfi-
kowała już czwarta minuta i stra-
cona bramka. Cieszę się, że udało 
mi się dzisiaj obronić kilka sytu-
acji, ale co z tego, skoro popełni-
liśmy błąd na wagę trzech punk-
tów. „Z przodu” nic nam dzisiaj 
nie wychodziło. Nie potrafiliśmy 
przebić się przez obronę Górni-
ka. 
Górnik Zabrze - Piast Gliwice 

1:0 (1:0) 1:0 - Zahorski 4’
Górnik: Skorupski - Bemben, 

Danch, Szeweluchin, Gancarczyk 
- Olkowski (90+3’ K. Nowak), 
Mączyński, Przybylski, Zahorski 
(83’ Bonin) - Kwiek - Łuczak 
(90+2’ Iwan).

REKLAMA
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Ferie z jajem

I Zimowy Turniej Rugby TAG

Dzieci zapoznały się z zasadami i za-
grały w bezpieczną, bezkontaktową 
wersję rugby, przeznaczoną dla roz-
poczynających przygodę z tym spor-
tem, tak zwane rugby TAG. Podsu-
mowaniem akcji był I Zimowy Tur-
niej Rugby TAG. Odbył się on 
w czwartek w hali MOSiR-u w No-
wym Bytomiu.

– Chcieliśmy zaproponować 
dzieciom coś innego, dodatkowego 
w czasie zimowych ferii. Ferie 
w pewien sposób łączą się z aktyw-
nością i wysiłkiem fizycznym. Zimo-
wiska mają zajęcia sportowe 
w swojej ofercie, natomiast my 
uznaliśmy, że ta odmiana rugby dla 
dzieci, tak zwane rugby TAG, jest 
na tyle interesująca, że warto to 
dzieciom pokazać. W związku z tym 
zaproponowaliśmy zimowiskom 

rozszerzenie oferty. W zeszłym ty-
godniu prowadziliśmy zajęcia, 
w trakcie których dzieci zapozna-
wały się z tą odmianą rugby, a fina-
łem tych zajęć jest dzisiejszy turniej 
między czterema zimowiskami – 
tłumaczył Wojciech Kołodziej, se-
kretarz klubu Igloo Rugby Club. – 
Obserwujemy duże zainteresowanie 
wśród dzieci tą dyscypliną. Piłka 
także się odbija, ale nie tak jak ta 
okrągła, z którą mają zazwyczaj do 
czynienia. Ponadto piłkę podawać 
można tylko do tyłu. Te zasady to 
jest dla dzieci coś nowego i to je in-
teresuje – dodał.

Bezkonkurencyjna okazała się 
być drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej nr 36 (Orzegów), która wygrała 
wszystkie spotkania. Drugie miej-
sce zajęła SP nr 40 (Godula), trze-

Dzieciom wyraźnie spodobała się taka forma rugby. 

Trzy medale z Białogardu

ZapasyKalendarzyk kibica

Piłka ręczna – II liga:
2 marca, sobota, godz. 19.00, SPR 

Grunwald – MTS Chrzanów
2 marca, sobota, SMS Gliwice – 

Zgoda Ruda Śląska
Futsal – ekstraklasa:

1 marca, piątek, godz. 18.00, Mar-
wit Toruń – Gwiazda Ruda Śląska

Piłka nożna – sparingi:
27 lutego, środa, Ruch Chorzów 

– Urania (M-ka)
27 lutego, środa, godz. 17.00, Sla-

via Ruda Śląska – Wawel Wirek
2 marca, sobota, godz. 13.00, 

Grunwald Ruda Śląska – LKS 
Czaniec

2 marca, sobota, godz. 11.00, Sla-
via Ruda Śląska – Gwarek Ornonto-
wice (Nowy Bytom)

2 marca, sobota, Urania – Unia 
Bieruń (nie wiadomo czy spotkanie 
się odbędzie)

Pozostałe wyniki:
Piłka ręczna – II liga mężczyzn:

AZS Politechnika Świętokrzyska 
Kielce – SPR Grunwald 24:26 

(11:12)
Piłka nożna – sparingi:

cie SP nr 1 (Nowy Bytom), a tuż za 
podium ulokowała się SP nr 41 
(Ruda).Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Oktawian Malu-
szek.

Taka forma spędzania czasu wol-
nego od szkoły przypadła do gustu 
nie tylko chłopcom, ale także 
dziewczynkom.

– Rugby to bardzo ciekawa gra. 
Spodobała mi się. Także dziewczy-
ny mogą się tutaj wykazać. Może 
się zdarzyć, że są nawet lepsze od 
chłopaków – mówiła jedenastolet-
nia Emilia Klewar.

– Dzieci są bardzo zaangażowa-
ne i daje im to dużą radość. Nie 
zwracają uwagi na to, czy wygry-
wają czy przegrywają. Liczy się po 
prostu dobra zabawa. Widzę tu kil-
koro dziewczyn i chłopców, którzy 

W dniach 22-23.02.2013 w Biało-
gardzie rozegrany został Międzynaro-
dowy Memoriał im. Marcina Jurec-
kiego w zapasach w stylu wolnym. 
W zawodach tych uczestniczyło 58 
zawodników z całego kraju oraz eki-
pa zawodników z Rosji, a konkretnie 
z obwodu kaliningradzkiego. Zawod-
nicy ZKS-u ,,SLAVIA” Ruda Śląska 
wywalczyli podczas tych zawodów 
trzy medale.

W kategorii do 55 kg zwyciężył 
niezawodny Adrian Hajduk, kolejnym 
medalistą został w kategorii do 74 kg 
Andrzej Sokalski, który zajął miejsce 
trzecie. Również medal brązowy wy-
walczył rywalizujący w kategorii do 
96 kg Kamil Wojciechowski.

Start w Białogardzie był ostatnim 
sprawdzianem reprezentantów Polski 
na Mistrzostwa Europy, które roze-
grane zostaną w dniach 17-23.03.2013 
w Tbilisi.

Trzymamy kciuki za wszystkich 
Polaków, a w szczególności za ru-
dzianina Adriana Hajduka.

Jak odbija się piłka przypominająca swoim kształtem jajo i jakie są zasady gry w rugby TAG – między innymi tego mogły dowiedzieć się dzieci uczęszczające do SP nr 1, SP nr 6, SP 
nr 36, SP nr 40 i SP nr 41. W tych placówkach pojawili się bowiem trenerzy i rugbiści z Igloo Rugby Club Ruda Śląska, starający się zarazić najmłodszych swoją pasją do tej gry.

REKLAMA

Złóż życzenia z okazji Dnia Kobiet  

na łamach ,,Wiadomości Rudzkich”!
6 marca, na łamach naszej gazety będzie 

można złożyć życzenia  z okazji Dnia Kobiet.
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa rodzaje 

ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach:
10 złotych za moduł 95 mm x 40 mm bez zdjęcia

oraz 15 złotych za moduł 95 mm x 40 mm ze zdjęciem.

Na propozycje życzeń
czekamy do poniedziałku
(4 marca) do godz. 12.00.

Życzenia można przesyłać mailowo
ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl
lub przynieść osobiście do redakcji

N. Bytom, ul. Niedurnego 36, 
w godz. 8.00-15.00.

świetnie sobie radzą. Jestem prze-
konany, że pojawią się oni na tre-
ningach – dodał Marcin Mucha, 
regionalny oficer rozwoju rugby.

Wyniki wszystkich spotkań: SP 

nr 40 – SP nr 36 2:5 (0:4), SP nr 41 
– SP nr 1 8:4 (5:2), SP nr 40 – 
SP nr 1 3:3 (2:1), SP nr 41 – SP nr 36 
4:6 (3:3), SP nr 40 – SP nr 41 3:2 
(2:2), SP nr 1 – SP nr 36 1:7 (0:6).

Grunwald Ruda Śląska – Czarni 
Piasek 4:0 (1:0)

Bramki dla Grunwaldu: Kot, zaw. 
test., zaw. test., Szczypior

Grunwald: I połowa – Lamlih - 
Oswald, Jarczyk, Łęcki - Szpoton - 
Stawowy, Maciongowski, Dreszer, 
Szczypior - zaw. test., Kot, II połowa 
– Lamlih - Brzozowski, Jarczyk, 
Szczygieł - Grzesiak - Gruchalski, 
Simon, Kucharz, Szczypior - zaw. 
test., Kot

Trener: Teodor Wawoczny, II tre-
ner: Jacek Bratek
Slavia Ruda Śląska – AKS Miko-

łów 5-0 (2-0)
Bramki dla Slavii: Gancarczyk 

x2, Kudełko, Puschhaus, Bocian
Skład: Franke - Szymański, Paw-

lak, zaw. test., Moritz - Gancarczyk, 
Met, Koseła, zaw. test., Bocian – 
Kudełko. Zmiany: Puschhaus, zaw. 
test., zaw. test.

Trener: Roman Cegiełka
Wawel Wirek – Sokół Orzesze 1:3

Bramka dla Wawelu: Lokaj
Wawel Wirek: Gawlik – zaw. test., 

Kacprowicz, Grzywa, Pyc, P. Maj-

nusz, D. Majnusz, Mol, Rogowski, 
Niemira, Kowol, Deptuch, Lokaj, 
zaw. test., zaw. test.

Trener: Jarosław Zajdel
Urania Ruda Śląska – Unia Kale-

ty 5:0 (2:0)
Bramki dla Uranii: samobójcza, 

Kornas x 2, A. Wypiór x 2
Urania Ruda Śląska: Kiełtyka, 

Cieślik, Jańczak, Lenkiewicz, Gar-
byś, Kamieński, Baron, Kornas, Za-
lewski, Miszka, Musiał.

Trener: Stanisław Mikusz
MKS Pogoń Ruda Śląska – Sta-

dion Śląski 0:5 (0:0)
Pogoń: Beldzik - Tomala, Seiler, 

Kochut, Wodok - Piechaczek, Szy-
mański (junior), Rek (junior), Koło-
dziej, Siwiec (junior), Kokot. Po 
przerwie weszli: Szulik, Spyra, Dy-
bała (junior) i Lesik (junior).

ZAPRASZAMY
Zapraszamy do wzięcia udziału 

w Mistrzostwach Rudy Śląskiej 
w Narciarstwie Alpejskim 3 marca 
2013 r. w niedzielę, na stoku „ZA-
GROŃ” w Istebnej. Zapisy do 28 
lutego do godz. 16.00 – bliższe in-

formacje na stronie www.mosir.rsl.
pl lub pod tel. 32 34-233-50.

W piątek gala!
22 lutego o północy zakończyło 

się głosowanie na Najpopularniej-
szego Sportowca Roku 2012, Wy-
różniającego się Sportowca-Skrzata, 
Wyróżniającego się Amatora oraz 
Wyróżniającego się Nauczyciela 
Wychowania Fizycznego. O tym 
komu przypadną poszczególne tytu-
ły, dowiemy się w najbliższy piątek 
– 1 marca w trakcie uroczystej gali, 
która odbędzie się w Domu Kultury 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. 
Przypominamy jednocześnie, że na 
galę obowiązują zaproszenia.

Dla naszych Czytelników mamy 
dwa podwójne zaproszenia na to 
wydarzenie. Wystarczy wysłać 
SMS-a na numer 71100 o treści 
wiad.gala+imię i nazwisko. Koszt 
SMS-a to 1 zł +23% Vat, tj. 1,23 
brutto. Na SMS-y czekamy do 
28.02.2013 do godziny 10.00. 

Gorąco zachęcamy do bycia z na-
mi tego dnia. Przygotowaliśmy dla 
Państwa szereg atrakcji!



Futsal – ekstraklasa

Początek spotkania należał do 
przyjezdnych. To oni stwarzali so-
bie groźne sytuacje, których nie 
udało zamienić się na bramki tyl-
ko dzięki świetnie spisującemu się 
między słupkami Rafałowi Krzyś-
ce. Chociaż przewagę mieli go-
ście, to rudzianie także z czasem 
zaczęli dochodzić do podbramko-
wych sytuacji – w dziewiątej mi-
nucie słupek obił Bartosz Siadul, 
zaś w 13 Adam Jonczyk. Będącym 
dotychczas częściej przy piłce go-
ściom udało się udokumentować 
swoją przewagę w 15 minucie. Po 
strzale Łukasza Sobańskiego pro-
wadzili oni 0:1. W 16 minucie 
Gwiazda zdołała wyrównać – po 
akcji Bartosza Siadula piłkę w 
bramce rywali z bliska umieścił 
Mateusz Krzymiński. Nieco ponad 
minutę później, podanie Ariela 
Piaseckiego wykorzystał Adam 
Jonczyk, dając rudzkiej ekipie jed-
nobramkową przewagę. W koń-

cówce bramkę mogli zdobyć jesz-
cze goście, ale Szymon Łuszczek 
zdołał wybić głową lecącą w stro-
nę bramki piłkę.

Po czterdziestu sekundach dru-
giej połowy, po raz drugi w tym 
spotkaniu na listę strzelców wpisał 
się Adam Jonczyk. W 24 minucie 
po strzale Jakuba Mączkowskiego 
piłka obiła słupek bramki Gwiaz-
dy. Pięć minut później, podanie 
Adama Jonczyka wykorzystał 
Bartosz Siadul podwyższając pro-
wadzenie Gwiazdy na 4:1. Od te-
go momentu goście grali z lotnym 
bramkarzem. Przyniosło to efekty 
po 30 sekundach, gdy do bramki 
rudzian z bliska trafił Tomasz 
Kriezel. Ten fakt wykorzystali tak-
że rudzianie – w 35 minucie w pu-
stej bramce gości piłkę umieścił 
strzałem z własnej połowy Ariel 
Piasecki. Wynik spotkania na 6:2 
ustalił w 40 minucie Bartosz Sia-
dul.

Sensacyjna Gwiazda 
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Gwiazda Ruda Śląska sprawiła ogromną niespodziankę swoim kibicom i pokonała w sobotę przed własną publicznością Red Devils Chojnice 6:2.

Piłka ręczna – II liga kobiet

REKLAMA

Ciężka przeprawa Zgody
Po wyrównanym początku, Zgo-

dzie udało się w szóstej minucie 
odskoczyć rywalkom na dwie 
bramki (4:2). Gloria szybko wzięła 
się w garść i odrobiła stratę. Sprzy-
jała temu przewaga liczebna, bo-
wiem karę dwóch minut otrzymała 
wówczas Magdalena Maciejowska. 
Wykorzystując rzut karny, Gloria 
wyszła na jednobramkowe prowa-
dzenie (4:5). W 13 minucie po serii 

trzech celnych rzutów Barbary Ja-
sińskiej, Zgoda znów miała na kon-
cie o dwa trafienia więcej niż rywal 
(7:5). Z czasem, mimo niewyko-
rzystanego przez Joannę Muszioł 
karnego, przewaga urosła do trzech 
bramek. W końcówce brak celności 
i gubienie piłki w trakcie kontrata-
ku sprawiły, że Gloria zdołała wy-
równać. Pierwsza połowa zakoń-
czyła się remisem 11:11.

Gwiazda Ruda Śląska – Red De-
vils Chojnice 6:2 (2:1)

Gwiazda Ruda Śląska: Rafał 

Krzyśka, Daniel Mężyk - Adam 
Jonczyk, Paweł Martyn, Szymon 
Łuszczek, Mateusz Omylak, Ariel 

Gwiazda wygrała pierwszy mecz w tym roku.

Przez początek drugiej połowy 
oba zespoły grały bramka za bram-
kę. W 38 minucie Zgoda wykorzy-
stała rzut karny i po celnym rzucie 
Katarzyny Ignatowej odskoczyła 
na dwie bramki. Trzy minuty zajęło 
rywalkom odrobienie straty 
(15:15). Od tego momentu Zgoda 
utrzymywała jedno- bądź dwu-
bramkowe prowadzenie, które po-
woli zwiększała, zdobywając 

bramki z kontrataku. W 56 minucie 
prowadzenie urosło do trzech tra-
fień (21:18), wtedy także czerwoną 
kartkę zobaczyła Wanessa War-
musz, przez co katowiczanki grały 
w osłabieniu. Wykorzystała to 
dwukrotnie Barbara Jasińska. Na 
minutę przed końcem spotkania 
dwie minuty kary otrzymała Kata-
rzyna Ignatowa. W 60 minucie 
bramkę zdobyła Magdalena Pie-

Piasecki, Mateusz Krzymiński, 
Bartosz Siadul, Krzysztof Piskorz.

Trener: Rafał Krzyśka

strak z Glorii, ustalając wynik spo-
tkania na 24:20.
Zgoda Ruda Śląska – Gloria Ka-

towice 24:20 (11:11)
Zgoda Ruda Śląska: Wróbel - 

Góral 4, Sikorska 1, Kuligowska 
3, Jasińska 7, Ignatova 4, Macie-
jowska, Bogusz 3, Michalska 2, 
Muszioł.

Trener: Wiktoria Flizikowska 
i Olena Pohrebniak.

Szczypiornistki Zgody Ruda Śląska pokonały w sobotę przed własną publicznością zajmującą ostatnie miejsce Glorię Katowice 24:20 (11:11). Odległość obu 
zespołów w tabeli nakazywałaby myśleć, że Zgoda odniesie łatwe zwycięstwo. Nic bardziej mylnego – katowiczanki tanio skóry nie sprzedały.

Sport szkolny – minikoszykówka

Złoci koszykarze z SP 1
Tuż przed rozpoczęciem ferii, 

tj. 7 lutego odbył się finał Mi-
strzostw Rudy Śląskiej Miniko-
szykówki Chłopców w hali MO-
SiR w Nowym Bytomiu. Do roz-
grywek zgłosiło się 11 szkół. Z 
fazy grupowej do finału awanso-
wały: SP 1, SP 8 i SP 24. W finale 
obowiązywał system „każdy z 
każdym”. W pierwszym meczu 
SP 8 pokonało SP 24. W drugim 
spotkaniu SP 1 zwyciężyło SP 24. 
Ostatni mecz decydował, która 
drużyna w tym roku zdobędzie 
tytuł mistrzowski. Po bardzo 
emocjonującym meczu Szkoła 
Podstawowa Nr 1 pokonała Szko-
łę Podstawową Nr 8 - 43:40. War-
to przypomnieć, że niecałe dwa 

tygodnie wcześniej I miejsce w 
mieście zajęły również dziewczy-
ny z SP 1. Jak widać bliska odle-
głość Klubu Sportowego POGOŃ 
służy uczniom i uczennicom „Je-
dynki”. 

„Królem strzelców” został Sta-
nisław Heliński z SP 8.

Skład drużyny zwycięskiej (na 
co dzień zawodnicy reprezentują-
cy KS „Pogoń”): 

Ruba Marcel, Pawlica Grze-
gorz, Płaziak Denis, Duda Daniel, 
Morawiec Bartosz, Krzymiński 
Tomasz, Malich Mateusz, Dera 
Bartosz, Pustelnik Tomasz, Py-
plok Radosław, Dosa Kamil, Pa-
cześny Adrian.

Trener: Natalia Szabatowska
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