
13 marca
(środa)
2013 r.Nr 11/1062

www.wiadomoscirudzkie.pl

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych – dodatek specjalny 

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNYISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 

Spotkania ruszyły

www.pwsenator.cdx.pl

NOWOŚĆ: 
ślub w plenerze!

Pierwsza część obu spotkań po-
święcona została wyjaśnianiom za-
wiłości „ustawy śmieciowej”. 

– To temat nowy i trudny, ale wszy-
scy musimy się z nim zmierzyć. Po-
nieważ musimy spełniać standardy 
unijne, musimy nauczyć się segrego-
wać śmieci i wdrożyć odpowiedni 
system – tłumaczyła Ewa Wyciślik, 
naczelnik Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska. 
Podczas spotkania przedstawiono 
kompleksową informację dotyczącą 
deklaracji śmieciowych, sposobu na-
liczania opłat, dostępności kubłów.

Mieszkańcy Chebzia pytali o ko-
nieczną segregację i nieprzestrzega-
nie jej przez niektórych mieszkań-
ców.

- A co z tymi osobami, które nie 
płacą czynszu za mieszkanie? Czy 
one będą martwić się o segregację 
śmieci? - pytali zaniepokojeni miesz-
kańcy Chebzia. 

– Musimy się edukować, uczyć 
dbać o nasze środowisko naturalne. 
Jeśli segregacja nie będzie przepro-
wadzana, to będą nakładane wyższe 
stawki – mówiła prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Mieszkańcy Chebzia i Kłodnicy 
narzekali na psie odchody, które do-
strzec można wszędzie. 

W Chebziu nie ma bezpańskich 
psów, ale są właściciele, którzy nie 
sprzątają po swoich pupilach. Idzie 
wiosna, a widoki na chodniku niecie-
kawe – mówiła jedna z mieszkanek. 

Naczelnik Renata Młynarczuk in-
formowała o planowanej kampanii 
edukacyjnej, zachęcającej do sprzą-
tania po czworonożnych przyjacio-
łach. 

– Już niedługo pojawią się na 
trawnikach specjalne oznakowania 

psich odchodów. Może jak zoba-
czymy, ile ich zostaje na rudzkich 
zieleńcach, właściciele zrozumieją, 
że są zobowiązani do sprzątania po 
swoim psie – mówiła Renata Mły-
narczuk, naczelnik Wydziału Ko-
munikacji Społecznej i Promocji 
Miasta. 

Jednocześnie przypomniano, że 
torby na psie odchody są dostępne 
w siedzibie rudzkiego magistratu 
i poszczególnych spółdzielniach 
mieszkaniowych. 

W Chebziu pytano o planowane 
atrakcje kulturalne, w kontekście 
m.in. odnowionego dworca, mó-
wiono o problemie bezpieczeń-
stwa, pytano również o nowe inwe-
stycje. O swoich problemach opo-
wiadali mieszkańcy ul. Szafranka. 
W Kłodnicy mieszkańcy dyskuto-
wali także o inwestycjach realizo-
wanych w ich otoczeniu. W obec-
nej kadencji prezydent Grażyny 
Dziedzic powstały: nowoczesny 
plac zabaw, boisko sportowe, a te-
raz będzie otwierane kolejne przed-
szkole. Ta wiadomość na pewno 
ucieszyła mieszkańców tej dzielni-
cy. Kolejne spotkanie czeka miesz-
kańców Kochłowic – już w najbliż-
szy czwartek, 14 marca w SP nr 
18. 

Monika Herman-Sopniewska

Ruszyła kolejna seria spotkań prezydent miasta Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Pierwsze spotkanie odbyło 
się w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej-Chebziu, drugie w Kłodnicy.
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Pierwsze z wiosennych spotkań w ZS nr 1 w Chebziu. Foto: MHS
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Fałszywy policjant
Rudzcy strażnicy miejscy 

ujęli w Kochłowicach mężczy-
znę podającego się za funkcjo-
nariusza katowickiej Komendy 
Wojewódzkiej. We wtorkowy 
poranek 47-letni mężczyzna 
próbował wydawać strażni-
kom polecenia. Mieli oni za-
przestać obserwacji wyzna-
czonej ulicy. Co więcej, pró-
bował on wręczyć jednemu 
z nich łapówkę w wysokości 
30 zł.

Zatrzymany za narkotyki
Policjanci z kochłowickiego 
komisariatu zatrzymali na go-
rącym uczynku mieszkańca 
miasta. 25-letni mężczyzna 
posiadał 5,32 g narkotyków. 
Cała sytuacja miała miejsce 
późnym wtorkowym wieczo-
rem. Policjanci patrolujący 
dzielnicę zauważyli samochód 
w jednej z bocznych ulic. Sie-
dzący w nim dwaj mężczyźni 
zachowywali się w sposób bu-
dzący podejrzenia. Podczas 
kontroli i legitymowania, poli-
cjanci znaleźli narkotyki. Za-
rzuty usłyszał jeden z zatrzy-
manych. Teraz policja szuka 
zarówno tych, u których po-
dejrzany się zaopatrywał, jak 
również jego klientów.

Złodziej zatrzymany
Policjanci z Wydziału Kry-

minalnego, wspierani przez 
kolegów z Komendy Woje-
wódzkiej, zatrzymali mężczy-
znę, który w ostatnim czasie 
okradał banki. Podejrzewa się, 
że 29-letni mieszkaniec Świę-
tochłowic dwa razy  (w odstę-
pie sześciu dni) napadł na tą 
samą placówkę banku w Ru-
dzie Śląskiej. W ciągu trzech 
miesięcy dokonał co najmniej 
czterech podobnych rabunków 
w pobliskich miastach. Zatrzy-
many przyznał się do posta-
wionych mu zarzutów. Męż-
czyzna najbliższe trzy miesią-
ce spędzi w areszcie. Grozi mu 
nawet 18 lat więzienia. 

Pseudokibice ukarani
Podczas zeszłorocznego me-

czu pomiędzy Ruchem Chorzów 
a Górnikiem Zabrze kilku pseu-
dokibiców zasłaniało swoje 
twarze kominiarkami. Wśród 
nich byli kibice z Rudy Śląskiej. 
To naruszenie ustawy o bezpie-
czeństwie imprez masowych, za 
co zostali ukarani grzywną.

Statystyki
Urodzenia   – 47
Zgony   – 20 
Małżeństwa  – 8 
Rozwody  – 9

TEMAT TYGODNIA

Neonatologia na światowym poziomie  

To był niezwykle ważny mo-
ment dla Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej. Usłyszeli o nim 
mieszkańcy całego kraju. A wszyst-
ko za sprawą prężnie rozwijające-
go się Oddziału Neonatologiczne-

go, który w ubiegłym tygodniu 
gościł światowej sławy specjali-
stów w dziedzinie neonatologii ze 
Szwecji i USA. Dzień później 
szpital odwiedził Jurek Owsiak. 

Prof. Uwe Ewald, dr Gunnar 
Sjors z Uppsala w Szwecji oraz 
Tom Bachman z USA zapoznali się 
z pracą Oddziału Neonatologiczne-
go i sprzętem medycznym wyko-
rzystywanym w ratowaniu nowo-
rodków. Rudzki ośrodek neonato-
logiczny od lat współpracuje 
z Ośrodkiem Uppsala w Szwecji.

– Kiedy ja zaczynałem pracę, 
granica wieku, kiedy ratowało się 
dziecko, była wyznaczona na 30. 
tydzień. W ciągu 35 lat została ona 
przesunięta do 22. tygodnia. Ale 

– Widzę, że warto inwestować w ośrodek, który radzi sobie doskonale ekonomicznie. Ukłony dla Rudy Śląskiej, ukłony dla 
lekarzy – tak komentował to, co zobaczył w rudzkim szpitalu Jurek Owsiak.

zawsze decyzja jest podejmowana 
indywidualnie, oddzielnie w sto-
sunku do każdego dziecka – tłuma-
czył prof. Uwe Ewald.

W 2011 r. rudzka neonatologia 
otrzymała prestiżowy III stopień 

referencyjności. W praktyce ozna-
cza to możliwość leczenia najcię-
żej chorych noworodków i wcze-
śniaków. Do Rudy Śląskiej kiero-
wane są kobiety ciężarne z całego 
Śląska. Oddział funkcjonuje 
w systemie rooming-in, czyli no-
worodek przez 24 godziny przeby-
wa z mamą na sali ogólnej.

– Najważniejszym osiągnięciem 
Szwedów, o którym trzeba powie-
dzieć, jest zastąpienie technologii 
mamą, rodziną. Bliskość rodziców 
jest dla wcześnie urodzonego 
dziecka szczególnie ważna i nic 
nie jest w stanie jej zastąpić – pod-
kreślał podczas spotkania ze świa-
towej sławy neonatologami prof. 
Janusz Świetliński.

Szybko rozwijający się ośrodek 
to zasługa lekarzy i sprzętu, na 
którym pracują. Rudzki Oddział 
Neonatologiczny otrzymał od fun-
dacji WOŚP-u sprzęt o wartości 
ponad 600 tys. zł. Jest to m.in. re-
spirator oscylacyjny, aparaty in-
fant flow do nieinwazyjnej wenty-
lacji pacjentów, ultrasonograf oraz 
dwa inkubatory, z których jeden 
jest inkubatorem transportowym.

– Sprzęt otrzymany od Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy to ogromne wsparcie dla 
Oddziału Neonatologicznego – 
podkreślał prof. Świetliński.

Wzorcowe wykorzystanie 
sprzętu w rudzkim szpitalu do-
cenił Jurek Owsiak.

– Kilka lat temu zdecydowali-
śmy się kupić specjalistyczne 

urządzenia dla ratowania wcze-
śniaków. Nasza fundacja wpadła 
na taki pomysł po wcześniejszym 
uzgodnieniu tego ze specjalistami 
– dzisiaj jesteśmy wiodącym kra-
jem na świecie, jeśli chodzi o wy-
korzystanie sprzętu infant flow. 
W Rudzie Śląskiej pracuje sześć 
takich aparatów. I to jest imponu-
jące. Nie narzekajmy więc na 

służbę zdrowia, bo są miejsca, 
gdzie lekarze korzystają z najno-
wocześniejszych rozwiązań i jeste-
śmy najlepsi na świecie – mówił 
Jurek Owsiak.

– Wspólne parę lat miało na-
prawdę sens. Bo dzieci urodzone 
w naszym ośrodku z bardzo niską 
masą ciała są zdrowe. Ale wiemy, 
że byłoby to niemożliwe, gdyby 
nie pomoc WOŚP-u – dziękował 
Owsiakowi prof. Krzysztof So-
dowski.

– Dziękujemy za pomoc i wspar-
cie. Obiecuję, że będziemy inwe-
stować w szpital w Rudzie Ślą-
skiej. Już wiele udało się zrobić, 
jestem dumna, że mamy w mieście 
placówkę, która spełnia europej-
skie standardy. W tym roku planu-
jemy na inwestycje tutaj przezna-

czyć około 2,5 mln zł – mówiła 
podczas piątkowej konferencji 
prezydent Rudy Śląskiej Grażyna 
Dziedzic.

– Przyjedziemy za rok z kolej-
nym sprzętem. Bo muszę pochwa-
lić załogę szpitala. To jest miejsce, 
które leci jak rakieta – my dodamy 
tylko trochę ognia – obiecał Jurek 
Owsiak.

Jurek Owsiak
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zdaniem eksperta

Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl
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Konferencja prasowa w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. Foto: MHS

Wizyta specjalistów ze Szwecji i USA. Foto: MHS

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bardzo wspiera polską neonatolo-
gię. Jesteśmy zainteresowani jej rozwojem, zwłaszcza rozwojem intensywnej 
terapii noworodka. Szpital w Rudzie Śląskiej jest znakomitym przykładem na 
to, jak świetnie można wydać pieniądze na sprzęt medyczny – te pieniądze wy-
korzystywane są wzorcowo. Kilka dni temu byłem w jednym z najlepszych 
ośrodków europejskich w Szwecji. To, co zobaczyliśmy na miejscu, czyli ten 
wzorzec powrotu do naturalnych sposobów pielęgnacji noworodka, kontaktu 
z matką, bardzo nam się spodobał. Ten wzorzec wymaga też najnowocześniej-
szych urządzeń. W Rudzie Śląskiej przekonuję się naocznie, że urządzenia, któ-
re kupuje nasza fundacja, świetnie się tutaj sprawdzają. Szpital się fantastycz-
nie rozwija, wzrasta liczba urodzeń. Ze szpitala polskiego, ludowego, placówka 
zamieniła się w nowoczesną klinikę. Aż miło tu przyjechać. Ukłony dla Rudy 
Śląskiej, ukłony dla lekarzy.
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Prawie wszystkie budynki, kojce i wybiegi  na terenie Społecznego Schroniska dla Zwierząt 
w Rudzie Śląskiej powstały dzięki wpłatom 1% od podatku. Każda cegła, każdy gram cemen-
tu, czy płytka glazury, to dar czyjegoś serca. 

1% dla Fauny
– Ludziom często wydaje się, że nie 

warto przekazywać marnych kilku zło-
tych. My obalamy to twierdzenie z całą 
stanowczością. Zapraszamy do nasze-
go schroniska. Każdy darczyńca może 
zobaczyć, w jakiej inwestycji zaznaczył 
swój udział – mówi Beata Drzymała- 
Kubiniok, prezes Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami FAUNA.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzęta-
mi FAUNA posiada status organizacji 
pożytku publicznego od 2004 roku. 
Wtedy też rozpoczęła się realizacja 
planu inwestycyjnego, mającego na ce-
lu gruntowną modernizację schroniska, 
zgodną z wymogami Inspekcji Wetery-
naryjnej. W ramach tego projektu po-
wstały już: dwa ogrzewane pawilony 
dla małych psów, kuchnia, kotłownia 
wraz z instalacją centralnego ogrzewa-
nia, instalacja elektryczna i kanaliza-
cyjna, izolatka dla kotów, dziesięć po-
jedynczych kojców dla psów konflikto-
wych oraz dziesięć dużych kojców z wy-
biegiem. Zakupiono również nowe bu-
dy.

– Na bieżący rok zaplanowaliśmy 
wykonanie dwóch kolejnych sektorów 
z przeznaczeniem dla większych psów 
oraz rozpoczęcie budowy ostatniego 
już z zaplanowanych pawilonów, w któ-

rym będą mieszkały psy po wykona-
nych zabiegach chirurgicznych oraz 
szczeniaki – wylicza Beata Drzymała- 
Kubiniok.

Może dzięki odpisowi 1 % od podat-
ku ktoś ufunduje zwierzakom kilka 
ścian w nowym budynku, a ktoś inny 
jedną cegiełkę. Warto jednak pamiętać, 
że ważny jest każdy kamyczek, każde 
ziarenko piasku, bo gdyby ich zabra-
kło, porzucone zwierzęta nie miałyby 
nic. Rudzkie schronisko rozrasta się 
i pięknieje dzięki wsparciu wielu ludz-
kich serc przepełnionych współczu-
ciem i miłością.

– Kiedy sięgam pamięcią do roku 
2004, pamiętam jak mało realnym wy-
dawał mi się nasz długoletni plan in-
westycyjny. To było niedoścignione 
marzenie. Lecz okazało się, że marze-
nia się spełniają, a niemożliwe może 
stać się rzeczywistością. Wierzę, że 
w tym roku znów będziemy mogli liczyć 
na życzliwość wspaniałych przyjaciół 
naszego schroniska i razem starać się 
o lepszy los dla naszych braci mniej-
szych. Każda złotówka jest bezcenna. 
W imieniu wszystkich naszych zwierza-
ków za każdą wpłatę gorąco dziękuje-
my – dodaje.

REKLAMA



Dzieci dzieciom Czas na olimpiadę

W Rudzie cichy i spokojny 
wtorkowy poranek, a w Misiako-
wie śmiechy i ślonsko godka. 
Młodzi aktorzy z Miejskiego 
Przedszkola nr 47 po raz kolejny 
przyjechali do żłobka i przygoto-
wali dla swoich młodszych kole-
gów przedstawienie pt. „Jaś i Mał-
gosia” w wersji śląskiej.

– Przedstawienia organizujemy 
już od kilku lat. Ostatnio wysta-
wialiśmy „Jasia i Małgosię” w ję-
zyku polskim, natomiast wysta-
wiany dziś „Handzik i Margot” 
jest w gwarze śląskiej – tłumaczy 
Katarzyna Skutnik z Przedszko-
la nr 47.

Dzieci, mimo że bardzo małe, 
były zaciekawione, z uwagą oglą-
dały przedstawienie, klaskały 
i krzyczały „brawo”. 

– Od kilku lat piszę scenariusze 
bajkowe dla dzieci. To dla mnie nie-
zwykła radość, gdy dostaję telefony 
z pytaniami o scenariusze i możli-
wość ich wystawienia – mówi autor-
ka scenariusza, Monika Czoik.

Młodzi aktorzy z pasją odgrywali swoje role. Foto: AP

WOKÓŁ NAS

Przedstawienie zachwyciło wszystkich. 
Pod koniec spotkania odbyło się uroczyste 
wręczenie płyt ze słuchowiskiem przygo-
towanym specjalnie dla dzieci przez Mo-
nikę Czoik i Annę Morajko.

Agnieszka Pach

Matematyka, przyroda, język pol-
ski, język angielski, historia i infor-
matyka – z takimi przedmiotami przez 
sześć dni mierzyli się zdolni ucznio-
wie z rudzkich szkół podstawowych. 
4 marca rozpoczęła się VIII edycja 
Olimpiad Przedmiotowych. 

– Jest dosyć spore zainteresowanie 
olimpiadą. Dużo dzieci jest chętnych 
do udziału, z reguły są to uczniowie 
klas szóstych – tłumaczy Barbara Ki-
jek, nauczycielka z SP nr 1.

Swój udział zgłosiły 22 szkoły 
z terenu miasta. Pierwsi w etapie 
szkolnym z zadaniami zmagali się 
miłośnicy przyrody. 

– Długo przygotowywałam się do 
konkursu. Czytałam stare notatki, 
szukałam informacji w Internecie. 
Chciałabym, żeby pojawiły się pyta-
nia o ptakach albo gadach – mówi 

Karolina, uczestniczka olimpiady 
przyrodniczej.

Uczniowie mogli uzyskać maksy-
malnie 70 punktów. Po sprawdzeniu 
prac wyniki zostaną przesłane koor-
dynatorom. Pierwszy etap miejski 
już 15 kwietnia.

Agnieszka Pach

Tydzień Kultury Uczniowskiej w Koperniku

Kabaret DNO w ZSP nr 6 im. Mikołaja Kopernika. Foto: MHS

Przez pięć dni w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Ko-
pernika w Rudzie Śląskiej trwał Tydzień 
Kultury Uczniowskiej. 

Konkursy, spotkania, występy – to mocne 
punkty Tygodnia Kultury Uczniowskiej, któ-
ry odbywa się co roku w szkole. W środę 
uczniowie mogli obejrzeć skecze w wykona-
niu kabaretu DNO. Po występie kabareciarze 
zdradzali tajniki zawodu, a uczestnicy otrzy-
mali świadectwo dojrzałości kabaretowej. 

– Mamy nadzieję, że nasi uczniowie 
nauczą się kilku sztuczek kabaretowych. 
Zorganizowaliśmy program „Mam ta-
lent”, mieliśmy też konkurs piosenki 
obcojęzycznej i wieczorek recytatorski. 
Chcemy pokazać naszym uczniom, że 
możemy razem dużo zrobić. A jak się 
dwóm osobom spodoba, to i tak jest to 
nasz sukces – mówi Marcin Roszak, 
rzecznik prasowy ZSP nr 6.

Monika Herman-Sopniewska

„Nie warto się narzucać zabawkami” – nawoływał Szołtysek. Foto: AP

Czego uczą śląskie zabawki? – 
na takie pytanie starał się odpo-
wiedzieć Marek Szołtysek, gość 
Szkoły Podstawowej nr 20 w Ko-
chłowicach. Podczas wtorkowe-
go spotkania dla dzieci i rodziców 
prezentował zabawki, którymi 
niegdyś bawiły się śląskie dzieci 
i starał się wytłumaczyć ich wyż-
szość nad tymi obecnymi. Szma-
ciak, klipa, flinta czy szmaciana 
lalka to tylko niektóre z bawide-
łek przyniesionych przez gościa.

– Chcielibyśmy opowiedzieć 
rodzicom o potrzebie wspólnej 
zabawy i o tym, że na Śląsku ma-

my taką tradycję. Co więcej, kon-
takt z gwarą daje dzieciom świa-
domość skąd pochodzą – tłuma-
czy Katarzyna Szuba, dyrektor 
SP nr 20.

– Nie wiem czego uczą śląskie 
zabawki, więc przyszłam się tego 
dowiedzieć. Dodatkowo jest to 
okazja do obcowania dzieci 
z gwarą – mówi uczestniczka An-
na Briks.

Wtorkowe spotkanie było 
pierwszym, ale nie ostatnim. Or-
ganizatorzy planują szereg po-
dobnych spotkań.

Agnieszka Pach
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Stare bawidełka

Chętnych do udziału w olimpiadach nie brakowało. 
 Foto: AP

Kącik adopcyjny
Zorro to 4-letni maluszek, który razem ze swoim panem stracił dach 

nad głową z powodu eksmisji. Teraz w schronisku czeka na nowy dom. 
Zorro jest bardzo kontaktowym psem, nauczonym czystości, uwielbia 
towarzystwo kotów, a za swoim człowiekiem pójdzie w ogień. Zorro 
z pewnością będzie wspaniałym przyjacielem. Kontakt w sprawie adop-
cji: tel. 501-208-670.

REKLAMA



STARE!!!!

I Ty możesz pomóc Łukaszowi

Łukasz zbiera na nowe akumulatory i wciąż poszukuje wolontariusza. Foto: AP

WOKÓŁ NAS

Zbiórka żywności
Śląski Bank Żywności po raz 

siódmy organizuje wielkanocną 
zbiórkę jedzenia w dniach 15, 16 i 17 
marca. Dzięki temu żywność trafi do 
wielodzietnych rodzin, osób bez-
domnych i bezrobotnych, starszych 
i niepełnosprawnych. Zbiórka będzie 
prowadzona w dziesięciu sklepach 
,,Biedronka” oraz w sklepach „Te-
sco”.

Tydzień pomocy
Ostatnie dni marca minęły pod ha-

słem „Tygodnia Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem”, 
w ramach którego po raz kolejny 
przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych udzielali porad ofiarom prze-
stępstw. – W ramach akcji stowarzy-
szenie przyjęło 16 osób, które skorzy-
stały ze specjalnych dyżurów. Ta 
liczba nie odbiega znacząco od wyni-
ków pracy w innych tygodniach, gdyż 
pomocy ofiarom przestępstw udziela-
my przez cały rok – informuje Maciej 
Makula, przewodniczący zarządu 
Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy 
Ofiarom Przestępstw.

Rudzki festiwal
Przypominamy, że do 15 marca 

przyjmowane są zgłoszenia do rudz-
kiego Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej w kategorii „Taniec”, szcze-
góły na stronie www.mckrudasl.pl . 
Natomiast do 22 marca przyjmowane 
są zgłoszenia do udziału w Festiwa-
lu, w kategorii „Teatr”. Regulamin 
i Karta Zgłoszenia znajdują się na 
stronie www.domkultury.pl.

W intencji Dawidka
Zapraszamy wszystkich do wzię-

cia udziału w mszy świętej w inten-
cji Dawidka Spałka o zdrowie dla 
niego i siły dla jego Rodziców. Msza 
odbędzie się 15 marca w piątek o go-
dzinie 19.00 w parafii Bożego Naro-
dzenia w Halembie. Ofiara mszy św. 
przeznaczona zostanie na potrzeby 
małego Dawidka w drodze do zdro-
wia. Nie może nikogo zabraknąć. 
Złączmy serca, myśli i nasze modli-
twy.

Taniec dobry na wszystko

Od dłuższego czasu na hasło „ta-
niec” w Rudzkim Zakładzie Aktyw-
ności Zawodowej wszyscy reagują 
tam uśmiechem. – Inicjatywa wyszła 
od pani dyrektor, która wpadła na 
pomysł, by zorganizować profilak-
tyczny kurs taneczny w naszym za-
kładzie i jak się okazuje, był to po-
mysł trafiony. To wspaniała forma 
rehabilitacji leczniczej i społecznej, 
która pozwala jednocześnie integro-
wać się w naszym gronie. Dodatko-
wo taniec jest najlepszym antyde-
presantem – tłumaczy Elżbieta Ry-
cerska z Zakładu Aktywności Zawo-
dowej. – Taniec to cudowna sprawa, 
o takich zajęciach marzyłam całe 
życie, ale wcześniej nie było mi dane 
korzystać z takich warsztatów. Od 
momentu, gdy rozpoczęły się spotka-
nia, wszyscy żyjemy od piątku do 
piątku i czekamy z radością na tre-
ning – mówiła po zajęciach uczest-
niczka, Beata Sobocińska. – Czasem 
są wypieki na twarzy, zmęczenie, ale 
nie poddajemy się, bo sprawia nam 

to ogromną frajdę – dodaje pani Be-
ata. – Praca z tymi ludźmi to wielka 
przyjemność. Dostaję w zamian du-
żo wdzięczności – opowiada tancer-
ka Śląskiej Szkoły Tańca, Milena 
Dzieniszewska, która prowadzi 
warsztaty. Pracownicy planują po-
kazać efekty pracy szerszemu gronu 
odbiorców, m.in. podczas Tygodnia 
Godności Osób Niepełnospraw-
nych, a także wyrażają nadzieję, że 
umiejętności taneczne nabyte przez 
uczestników zostaną wykorzystane 
w życiu codziennym. 

Magdalena Szewczyk
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W skrócie
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Dzień Profilaktyki

W Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 odbył się Szkolny 
Dzień Profilaktyki. To świetna oka-
zja dla uczniów do nabycia szero-
kiej wiedzy profilaktycznej.

– Nasz Dzień Profilaktyki orga-
nizujemy co roku – w marcu. To 
tradycja naszej szkoły, a tegorocz-
ny dzień organizowany jest po raz 
siódmy. Gościł u nas m.in. Woj-
ciech Antoszek z Komendy Woje-
wódzkiej Policji. Mieliśmy blok 
czterech prelekcji o tematyce raka 
szyjki macicy, o bezpieczeństwie 
ucznia w szkole i poza nią, potem 
rozmawiano o stresie i sposobach 
radzenia sobie z nim, a na koniec 
poruszyliśmy temat bibliotekorapii 
– mówi Ramona Sładkowska, pe-
dagog szkolny.

Uczniowie, jak się okazuje, 
w szkole czują się bezpiecznie, po-
za nią – nie zawsze.

– Jak reagować, kiedy słyszymy 
krzyki dziecka za ścianą? – pytali 
uczniowie ZSP nr 2.

– Nie pozostajemy obojętni, po-
licja jest dostępna dla rodziców 
i młodzieży – warto alarmować 
funkcjonariuszy o tym, co złego 
dzieje się wokół Was – tłumaczył 
Wojciech Antoszek z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach.

Monika Herman-Sopniewska

Wykład Wojciecha Antoszka z KWP w Ka-
towicach.

Zbudowanie podjazdu i prze-
prowadzka na niższe piętro 
w planach – wszystko to w celu 
ułatwienia Łukaszowi porusza-
nia się. By mógł wychodzić z do-
mu, potrzebuje nowych akumu-
latorów do wózka, którym się 
porusza.

O możliwości pomocy Łuka-
szowi piszemy nie pierwszy raz. 
Młody mieszkaniec miasta jest 
zmuszony do poruszania się na 
wózku inwalidzkim, który zasila-
ny jest akumulatorami. Niestety 
przyszedł czas na ich wymianę, 
która jest kosztowna i przerasta 
jego możliwości. Łukasz stara się 
pozyskać darczyńców, dzięki któ-
rym dokona zakupu.

– Kiedyś ktoś z Gambii odezwał 
się do mnie na Skype. Potrzebo-

wał na jedzenie. Powysyłałem je-
go prośbę dalej, aż dotarła do 
Fundacji Dzieci Afryki. Pani ode-
zwała się do mnie i zainteresowa-
na moim problemem powiedziała, 
że jako fundacja nie mogą mnie 
wspomóc pieniężnie, ale pomoże 
mi jako osoba prywatna – opo-
wiada Łukasz.

Całkowity koszty dwóch aku-
mulatorów to około 1700 zł. Do 
tej pory udało się uzbierać w su-
mie 450 zł. Ich wymiana jest ko-
nieczna, gdyż obecne są rozłado-
wane, przez co Łukasz nie może 
korzystać z wózka. 

Chętni mogą przelać dobro-
wolne datki na konto nr 43 2490 
0005 0000 4000 0078 6034 z do-
piskiem „darowizna dla Łuka-
sza”. Każda złotówka sprawi, że 

Łukasz będzie mógł znowu wy-
chodzić z domu.

Chętni do kontaktu z Łukaszem 

mogą to zrobić przez Facebooka lub 
jego stronę www.helplukasz.com.pl.

Agnieszka Pach

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
Informuję, iż użycie do celów reklamowych zarysu wieży kościelnej  
św. Wawrzyńca i Antoniego nie było zamierzone  ani celowe  Barbara Hofman

REKLAMA

Podopiecznym taniec sprawia dużą ra-
dość. Foto: MS
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Młody w Ruchu

?

Na dobre wystartowała już runda wiosenna T-Mobile Ekstraklasy, a wraz z nią ruszyła cała 
piłkarska karuzela. Od niedawna wskoczył na nią rudzianin – Martin Konczkowski, który 
w swoich pieszych występach pokazał, że jest dobrze rokującym zawodnikiem. „Wiadomo-
ściom Rudzkim” opowiedział o swojej drodze, która z boiska Wawelu Wirek zaprowadziła go 
na ekstraklasowe stadiony.

Imię i Nazwisko:   Martin Konczkowski
Wiek:   19 lat
Zainteresowania:   sport, gry komputerowe
Stan cywilny:   wolny
Miejsce Pracy:   Ruch Chorzów

M-11

– Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z piłką?

– Zaczynałem jak miałem dziesięć 
lat. Pamiętam, że koledzy z klasy po-
wiedzieli mi o otwarciu naszego rocz-
nika w Wawelu Wirek. W wieku szes-
nastu lat zadebiutowałem już w pierw-
szej drużynie seniorów, a pół roku 
później przeszedłem do Ruchu.

– Jak wspominasz grę w Wa-
welu?

– Początki były świetne. Mieliśmy 
bardzo dobrą drużynę oraz trenera, 
który o nas dbał. Atmosfera sprzyjała 
temu, by się rozwijać.

– Myślisz, że byli tam zawodnicy, 
którzy też mogliby w przyszłości 
trafić do lepszych lig?

– Tak, ale nie wszyscy byli w stu 
procentach zdecydowani, by być za-
wodnikami. Niektórzy opuszczali tre-
ningi, inni wpadli w złe towarzystwo. 
No i niestety, kariera takich zawodni-
ków z potencjałem poszła w dół.

– W jakim stopniu w tym wszyst-
kim liczy się talent?

– Talent to jakieś pięć procent, 
a reszta to ciężka praca. Trzeba wielu 
wyrzeczeń, by zostać zawodnikiem.

– Na imprezy czasu nie miałeś?
– Był taki okres, że po lekcjach 

miałem trening szkolny, następnie 
przyjeżdżałem do domu, zjadłem coś, 
a potem jechałem na trening Wawelu. 
Wieczorami zdołałem tylko odrobić  
lekcje i szedłem spać.

– Jak udało Ci się dostać do 
pierwszego zespołu Ruchu Cho-
rzów?

– W Młodej Ekstraklasie grałem 
prawie półtora roku. Trener Tomasz 
Fornalik był na meczu, gdy graliśmy 
z zespołem Śląska Wrocław. Po tym 
spotkaniu powiedziano mi, że w na-
grodę za dzisiejszy mecz zostałem 
zaproszony na treningi z pierwszą 
drużyną. Była to dla mnie zmiana oto-
czenia i pewien stres. Po dwóch tre-
ningach z tym zespołem nastąpiła 
zmiana trenera. Przyszedł Jacek Zie-
liński, ale ja zostałem i trenowałem 
dalej.

– Czy treningi z pierwszym ze-
społem, a występ w pierwszej jede-
nastce dzieli długa droga?

– To wszystko działo się szybko. 
Zwłaszcza na obozie w Turcji, gdzie 
graliśmy sparingi. Zaprezentowałem 
się w nich chyba dosyć przywozicie. 
Trener spróbował mnie na pozycji le-
wego obrońcy i udało mi się zagrać 
poprawnie, mimo, że zawsze grałem 
na prawej stronie.

– W pierwszym meczu tej rundy 
Ruch przegrał z Lechem 0:4. Ten 

mecz to Twój debiut, jak go oce-
niasz?

– Gdy wyszedłem jeszcze przed 
meczem na rozgrzewkę i zobaczyłem 
wszystkich kibiców, byłem pod wra-
żeniem. Wiadomo, w niższych ligach 
nie przychodziło tak dużo osób. Gdy 
zaczął się już mecz, poczułem tę at-
mosferę, to jest supersprawa. Myślę, 
że z Lechem nie zagrałem źle. Był to 
mój przyzwoity mecz, ale niestety 
wynik to zupełnie co innego. Przegra-
na taką różnicą bramek u siebie, to 
duży falstart.

– Można czasami zauważyć, że 
przeciwna drużyna stara się bar-
dziej naciskać na Twoją lewą stro-
nę?

– W meczu z Zagłębiem było to 
szczególnie widoczne. Na początku 
drugiej połowy praktycznie co druga 
akcja szła moją stroną. Była to trudna 
sytuacja dla nas, bo straciliśmy też dru-
gą bramkę. W następnym meczu z Wi-
dzewem już nie było takiego nacisku.

– Często jesteś porównywany do 
Marcina Baszczyńskiego?

– Mam parę osób i znajomych, któ-
rzy tak mówią. Sam dyrektor Ruchu 
Chorzów wspominał, że jestem bar-
dzo podobny do Marcina. Głównie 
uwarunkowane jest to tym, że oby-
dwaj jesteśmy z Rudy Śląskiej oraz 
gramy na podobnych pozycjach.

– Czy młodzi zawodnicy mają 
w szatni Ruchu jakiegoś opiekuna?

– Nie ma takiej jednej konkretnej 
osoby. Na pewno cała drużyna, 
zwłaszcza przed debiutem, bardzo 
mi pomagała. Mówili, żebym się 
nie stresował. Na boisku widać, że  
wszyscy starają mi się podpowia-
dać. Wtedy łatwiej jest się zaakli-
matyzować i wejść w mecz.

– Dziękuję za rozmowę.
Robert Połzoń

REKLAMA
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– Mieszkam przy ulicy Piastowskiej 
52 i chciałam prosić o pomoc. Czynsz, 
który płacimy, jest dosyć wysoki, a wa-
runki, w których mieszkamy, pozosta-
wiają wiele do życzenia. W styczniu 
prowadzone były tu roboty związane 
z wymianą kanalizacji. Wszystko zosta-
ło rozkopane i tak zostawione. Na po-
dwórku mnóstwo jest błota, które póź-
niej wnosi się do domu. Klatka schodo-
wa jest zaniedbana. Z okien natomiast 
widać porzucony w zeszłym roku gruz 
i stare meble. Wygląda to strasznie – 
mówi mieszkanka Rudy, która zadzwo-
niła do redakcji „Wiadomości Rudz-
kich” z prośbą o pomoc. – Próbowałam 
coś zrobić, żeby chociaż te sterty śmieci 

uprzątnięto, ale nie udało mi się nic 
osiągnąć – dodała.

Jak udało nam się ustalić, budynek 
należy do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej. Poinfor-
mowaliśmy pracowników MPGM 
o problemach mieszkańców. Reakcja 
była natychmiastowa.

– Na terenie nieruchomości przy ul. 
Piastowskiej 52, prowadzone były prace 
ziemne związane z usunięciem awarii 
kanalizacji. Z uwagi na panujące wów-
czas warunki atmosferyczne, nie było 
możliwości należytego utwardzenia te-
renu. Obecnie po rozmrożeniu podłoża 
od dnia czwartego marca bieżącego ro-
ku prowadzone są prace nad doprowa-
dzeniem terenu do stanu pierwotnego. 
Natomiast meble i gruz pozostawiony 
w obrębie śmietnika zostały uprzątnięte 
– poinformował nas Krzysztof Mikołaj-
czak, rzecznik prasowy MPGM-u.

Jak udało nam się ustalić, istnieje 
także duża szansa na to, że oczekiwany 
przez mieszkańców remont klatki scho-
dowej także wkrótce się odbędzie.

– Remont klatek schodowych w bu-
dynku przy ul. Piastowskiej 52 został 

W tym miejscu przed naszą interwencją stały stare meble i góra gruzu. Foto: SH

– Zastanawiałem się ostatnio, 
dlaczego w Rudzie Śląskiej nie ma 
wróbli. Jestem emerytem, często 
chodzę na spacery i już tych ptaków 
nie spotykam. Co się z nimi stało? 
– pytał dzwoniący do redakcji 
„WR” mieszkaniec Rudy Śląskiej.

Jak wynika z informacji zebra-
nych przez pracowników Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, powodów może być 
kilka.

– Spadek liczebności wróbli jest 
zjawiskiem charakterystycznym dla 
rozwoju miast i związanych z tym 
zmian zachodzących w środowisku 
naturalnym. Szczelne pakowanie 
śmieci czy koszenie trawy pozbawia 
wróble pożywienia. Wycinka nie-
których gatunków drzew i krzewów 
również ma wpływ na to zjawisko. 

Innym zagrożeniem dla wróbli 
jest wzrost liczby srok i wron, 
które polują na małe ptaki i nisz-
czą gniazda. Nie bez znaczenia 
są także powszechnie prowadzo-
ne prace w zakresie termomoder-
nizacji budynków. W ocieplonych 
budynkach nie ma już szczelin 
i zakamarków, które są ulubiony-
mi miejscami gniazdowania pta-
ków, zaś panujący w mieście ha-
łas utrudnia komunikację między 
ptakami – czytamy w odpowie-
dzi z UM.

Sandra Hajduk

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

zakwalifikowany na listę rezerwową do 
planów remontów na rok 2013 i zosta-
nie przeprowadzony w miarę posiada-

nych środków finansowych – tłumaczy 
Krzysztof Mikołajczak.

Sandra Hajduk

Rozjeżdżona i zagracona ulica

Z okna oglądają stertę gruzu i stare meble porzucone obok śmietnika. To może skutecznie zniszczyć przyjemność z porannego picia kawy, 
zaś rozjeżdżone podwórko po remoncie kanalizacji powoduje, że w deszczowy dzień wyjść można tylko w kaloszach. Z takimi problemami 
zgłosiła się do redakcji „Wiadomości Rudzkich” rudzianka mieszkająca przy ulicy Piastowskiej 52 w dzielnicy Ruda. 

PUNKTY DYSTRYBUCJI ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH”
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Nawierzchnia drogi jest aktualnie doprowadzana do porządku po tym, jak usuwano awarię kanalizacji. Foto: SHDYŻUR 
REDAKTORA
Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

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

ALARM

Historia pachnąca przyprawą korzenną, czyli 15 lat firmy Lambertz Polonia w Rudzie Śląskiej

W bieżącym roku Lambertz Po-
lonia, czołowy producent wyrobów 
cukierniczych, obchodzi 15. rocz-
nicę powstania. W 1998 roku wła-
ściciel niemieckiej grupy Lambertz, 
w której skład wchodzi Lambertz 
Polonia – Hermann Buehlbecker 
podjął decyzję o otwarciu zakładu 
w Rudzie Śląskiej. 

Na początku funkcjonowania fir-
ma zatrudniała 18 osób, wśród któ-
rych była obecna dyrektor Zakładu 
Edyta Dziura: – Od początku wie-
działam, że to ma sens, zaangażo-
wanie każdego z osobna było godne 
podziwu, wiedzieliśmy, że dzięki 

naszej ciężkiej pracy osiągniemy 
punkt, w którym jesteśmy teraz. 

Olbrzymia praca włożona w uru-
chomienie fabryki, a następnie cią-
gły rozwój, innowacyjne i skutecz-
ne zarządzanie, zaowocowały dy-
namicznym rozwojem firmy w ko-
lejnych latach. Oczywiście, nie 
można nie wspomnieć o wsparciu 
i zaufaniu jakim władze miasta od 
samego początku wspierały przed-
sięwzięcie. Obecnie firma Lambertz 
Polonia, która jest liderem na pol-
skim rynku w produkcji pierników, 
zatrudnia ok. 500 osób i jest liczą-
cym się pracodawcą w regionie.

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 – nowy punkt!!!
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 Inku-
bator 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 Po-
jazdów OMEGA – ul. Stara 1; Miejska Biblioteka Pu-
bliczna 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 Per-

spektywa – ul. Tunkla 147; KWK „Halemba-Wirek” 
Ruch Wirek – ul. Tunkla 112; MOSIR Basen Kryty 
– ul. Oświęcimska 90; MPGM REB nr 5 – ul. Ra-
doszowska 106; Sklep RSS Społem – ul. Oświę-
cimska 83; Sklep RSS Społem – ul. Piłsudskiego 
16; Piekarnia Poloczek – ul. Tunkla 110; Miejska 
Biblioteka Publiczna Filia nr 15 – ul. Brzozowa 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!!!
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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 treści 
wiad.vitgold11+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 18.03.2013 r. do godz. 14.00.

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne EntuzjA

Aleksander Chlebisz
syn Darii i Wojciecha

ur. 23.02. (3750 g, 57 cm)

Filip Kliś
syn Anny i Jarosława

ur. 27.02. (3180 g, 53 cm)

Daniel Jarocki
syn Gabrieli i Marcina

ur. 7.01. (1330 g, 42 cm)

Wiktor Mańka
syn Eli i Łukasza

ur. 24.02. (3820 g, 57 cm)

Natalia Pielok
córka Anny i Krystiana

ur. 26.02. (3250 g, 56 cm)

Bartłomiej Płużka
syn Grażyny i Marcina

ur. 25.02. (2800 g, 52 cm)

Patryk Stanienda
syn Małgorzaty i Franciszka
ur. 25.02. (2650 g, 51 cm)

Franciszek Sklorz
syn Zofii i Radosława

ur. 26.02. (3400 g, 54 cm)

Franciszek Białdyga
syn Pauliny i Tomasza

ur. 4.03. (3200 g, 55 cm)

Antoni Smoła
syn Sylwii i Łukasza

ur. 25.02. (3400 g, 54 cm)

Lena Madejska
córka Agnieszki i Marcina
ur. 3.03. (2810 g, 52 cm)

Marta
córka Anny i Piotra

ur. 3.03. (4640 g, 60 cm)

Patryk Glombik
syn Anny i Rafała

ur. 3.03. (3660 g, 55 cm)

Lubomir Trela
syn Marty i Bartłomieja

ur. 4.03. (2900 g, 56 cm)

Maksymilian Kiszka
syn Anny i Dariusza

ur. 4.03. (3000 g, 50 cm)

Wiktoria Dyszy
córka Patrycji i Tomasza
ur. 5.03. (3320 g, 51 cm)

Maksymilian Machoń
syn Ewy i Krzysztofa

ur. 26.02. (3450 g, 56 cm)

Filip Miecznik
syn Joanny i Krzysztofa

ur. 5.03. (3890 g, 56 cm)

Milena Grzywaczewska
córka Magdaleny i Michała
ur. 4.03. (3075 g, 58 cm)

Marta Dąbek
córka Debory i Mariusza
ur. 2.03. (3900 g, 58 cm)

Franciszek Nowakowski
syn Marleny i Filipa

ur. 5.03. (4100 g, 55 cm)

Teodor Waler
syn Agnieszki i Sławomira
ur. 5.03. (4050 g, 59 cm)

Magdalena Łukasik
córka Anny i Jarosława

ur. 4.03. (2850 g, 54 cm)

Wiktoria Nalepa
córka Aleksandry i Wojciecha

ur. 5.03. (2850 g, 49 cm)

Oskar Dusza
syn Sandry i Krzysztofa

ur. 4.03. (2600 g, 48 cm)



– Z tej książki dzieci uczą się hi-
storii i patriotyzmu, każdy rysunek 
jest opisany w detalu. Dzięki temu 
dzieci mogą zaprzyjaźnić się z hi-
storią. Miałem już pierwsze pre-
lekcje, którym towarzyszyły moje 
wydane rysunki i dzieci bardzo 
chętnie korzystają z tej książeczki 
– bawiąc się i ucząc jednocześnie. 
Mam dalsze plany co do spotkań, 
będę odwiedzał rudzkie szkoły z tą 
książką, bo widzę, że zaintereso-
wanie historią jest ogromne – mó-
wi Marek Wacław Judycki.

Marek Wacław Judycki jest 
poetą, rysownikiem, history-
kiem, heraldykiem, publicystą, 
autorem licznych odczytów 
i wykładów – również w filii nr 
18 MBP w Rudzie Śląskiej-
Halembie. Urodzony w Kiel-
cach, w Rudzie Śląskiej miesz-
ka od 1975 r. Od 1999 r. jest 
członkiem Nauczycielskiego 
Klubu Literackiego przy Za-
rządzie Okręgu w Katowi-
cach.

Monika Herman-Sopniewska

O powstaniu styczniowym w rysunkach

Marek Wacław Judycki z rysunkami swojego autorstwa. Fot: MHS

Górnośląski azyl

Co robiła Służba Bezpieczeństwa, by odciągnąć ludzi od chęci pójścia na pielgrzymkę? Na przykład urozmaicała repertu-
ar w kinach i program telewizyjny. Między innymi takich ciekawostek mogli wysłuchać obecni w środę 6 marca w Muzeum 
Miejskim na otwarciu wernisażu wystawy pt. „Górnośląski azyl. Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służby 
Bezpieczeństwa”.
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CO, GDZIE,
KIEDY

Urodziny „Gangsterów”
W tym roku fani Gangu Ol-

sena wraz z muzykami będą 
celebrować 25-letnią działal-
ność grupy. 21 marca o godz. 
18.00 w MCK-u odbędzie się 
jubileuszowy koncert zespołu, 
w którym gościnnie wezmą 
udział: Izabela Kapiasova, cze-
ska aktorka, znana z serialu 
„Przepis na życie”, Maciej Bal-
car, Sławek Wierzcholski, Zby-
szek Szczerbiński i Janusz Bo-
rzucki, Arek Kuś oraz Janusz 
Wykpisz. Dla Czytelników 
mamy jedno podwójne za-
proszenie. Wystarczy wysłać 
SMS-a o treści wiad.gang + 
imię i nazwisko pod numer 
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 
23% VAT). Na SMS-y czeka-
my do 18 marca do godziny 
12.00. Natomiast 22 marca  
w Patrii zostanie zaprezento-
wany film dokumentalny „Kil-
ka chwil”, przedstawiający hi-
storię Gangu Olsena. Start: go-
dzina 19.00. Bilety do nabycia 
w kasie kina, w cenie 10 zł.

Lukrecja…  
17 marca w Domu Kultury 
w Bielszowicach odbędzie się 
spektakl „Lukrecja i pomarań-
cze”. Jest to bajka muzyczna, 
pojawia się w niej motyw zega-
ra i cyfr. Główna bohaterka 
uczy się rozpoznawania podsta-
wowych cyfr, a dzięki nim mo-
że powiedzieć, która jest godzi-
na. Rozpoczęcie spektaklu – 
godz. 16.00, bilet w cenie 9 zł.

Wielkanocne warsztaty
W związku ze zbliżającymi 

się świętami, w Muzeum Miej-
skim im. Maksymiliana Chro-
boka od 11 do 27 marca organi-
zowane są warsztaty wielka-
nocne dla przedszkolaków. 
Więcej informacji można uzy-
skać pod numerem tel. 32 248-
44-57.

z kuLTuRĄ Na TY

M-11

– Instytut Pamięci Narodowej re-
alizuje swoją misję. Zależy nam na 
tym, aby pokazywać, jak wykorzy-
stywane były materiały produkowa-
ne przez Służby Bezpieczeństwa 
i do jakich celów służyły oraz jak 
Służba Bezpieczeństwa inwigilowa-
ła poszczególne etapy życia spo-

łecznego, a w tym wypadku akurat 
kościoła, czyli tej cząstki społeczeń-
stwa, która była najsilniejsza 
w tamtym okresie. Taki był pomysł 
na wystawę. Oczywiście później na-
leżało się zastanowić nad tym, w ja-
ki sposób to pokazać i jakie mate-
riały ikonograficzne się zachowały. 

Dysponujemy sporą ilością zdjęć 
wykonywanych podczas pielgrzy-
mek z lat 70. Wydało nam się intere-
sujące to, że możemy pokazać 
wszystkie te etapy inwigilacji Służb 
Bezpieczeństwa – mówił Robert 
Ciupa, który wraz z dr Łucją Marek 
stworzył ekspozycję.

W związku z tym, że tradycja 
pielgrzymowania jest w Rudzie 
Śląskiej wciąż żywa, chętnych do 

Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja.  Foto: SH

wysłuchania prelekcji nie brako-
wało.

– Przyszedłem wraz z bratem, 
którego ten temat niezmiernie inte-
resuje. Kiedyś także chodziłem na 
pielgrzymki. Dobrze jest wiedzieć 
więcej na temat inwigilacji, która 
miała wtedy miejsce – mówił obec-
ny na otwarciu wernisażu Bernard 
Stryj.

Sandra Hajduk

Książeczka do kolorowania – a w niej rysunki powstańców autorstwa Marka Wacława Judyckiego. Tematyka historyczna ma 
przybliżyć uczniom rudzkich szkół historię powstania styczniowego. Na razie książka jest niedostępna w rudzkich księgarniach, 
a jedynie w kieleckim muzeum. To właśnie tam powstał pomysł wydania książki z okazji  jubileuszu 150-lecia tego ważnego 
wydarzenia historycznego.

REKLAMA

 Foto: SH
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Często słyszy się o właściwościach leczniczych miodów. Który 
z nich jest najlepszy?

Tadeusz 68 l. Kochłowice

Właściwości miodów
Produkty pszczele od wieków 

wykorzystywane są w leczeniu 
chorób. Najbardziej popularnym 
jest oczywiście miód. Który miód 
jest najlepszy? Nie ma jednoznacz-
nej odpowiedzi na to pytanie. Każ-
dy bowiem miód, oprócz wspól-
nych cech jakimi są wspomaganie 
leczenia chorób serca i przeziębień, 
posiada inne wyjątkowe właściwo-
ści. Tak więc, ten miód jest dla nas 
najlepszy, który swym składem 
chemicznym i właściwościami bę-
dzie odpowiadał indywidualnym 
potrzebom naszego organizmu. 

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

PORADY DietetYkA

Akacjowy – zalecany jest przede 
wszystkim diabetykom, niezwykle 
pomocny w problemach trawien-
nych, a także schorzeniach nerek i 
przewodu moczowego.

Lipowy – działa przeciwzapal-
nie, wykrztuśnie i uspokajająco. 
Stosowany w gorączkach, kaszlu, 
grypie,  zapaleniu oskrzeli, a także 
w stanach niepokoju i bezsenności.

Gryczany – sprzyja tworzeniu 
się kostnicy po złamaniach. Po-
mocny w stanach wyczerpania ner-
wowego, a także przy miażdżycy, 
nadciśnieniu oraz zapaleniu nerek. 

Spadziowy – stosowany w sta-
nach wyczerpania fizycznego i psy-
chicznego, zaburzeniach przemiany 
materii i nerwicach.

Rzepakowy – w zaparciach, przy 
schorzeniach wątroby i dróg żół-
ciowych.

Wrzosowy – znajduje zastoso-
wanie w chorobach układu moczo-
wego, kamicy nerkowej i prostacie. 
Zalecany jest również w zapaleniu 
jelit i biegunce.

Wielokwiatowy – szczególnie 
polecany przy różnego rodzaju 
alergiach i katarze siennym. 

PORADY ZUS

Anna Sobańska-Waćko
Rzecznik Prasowy
Oddziału ZUS
 w Chorzowie

Chciałem skorzystać z możliwości abolicji składek ubezpieczeniowych. Na stronach internetowych pojawiły się oferty firm 
dotyczące odpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosku o umorzenie nieopłaconych składek w ramach tzw. ustawy abolicyjnej. 
Czy warto skorzystać z pomocy takich firm? 

Marek W., Nowy Bytom

Możliwość umorzenia składek 
na ubezpieczenia społeczne od 
1.01.1999 r. do 28.02.2009 r. prze-
widuje ustawa z dnia 9 listopada 
2012 r. o umorzeniu należności po-
wstałych z tytułu nieopłaconych 
składek przez osoby prowadzące 
pozarolniczą działalność. 

W przypadku osób nie prowa-
dzących pozarolniczej działalności 
w dniu 1.09.2012 r. oraz w dniu 
złożenia wniosku o umorzenie, je-
dynym dokumentem jest poprawnie 
wypełniony wniosek, dostępny na 
stronie www.zus.pl.

Osoby prowadzące pozarolniczą 
działalność w dniu 1.09.2012 r. al-

bo w dniu złożenia wniosku o umo-
rzenie muszą złożyć następujące 
dokumenty:

· poprawnie wypełniony wnio-
sek, 

· wypełniony „Formularz infor-
macji przedstawianych przy ubie-
ganiu się o pomoc de minimis”

lub
· wypełniony „Formularz infor-

macji przedstawianych przez wnio-
skodawcę” – w przypadku ubiega-
nia się o pomoc de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie – oświad-
czenie zawierające informacje nie-
zbędne do ustalenia kategorii ratin-
gowej 

Abolicja składek ubezpieczeniowych
· wszystkie zaświadczenia o po-

mocy de minimis, które otrzymały 
w roku, w którym ubiegają się o po-
moc oraz w ciągu dwóch poprze-
dzających go lat albo oświadczenia, 
że nie otrzymały pomocy de mini-
mis w tym okresie.

Przypominamy, że w każdej jed-
nostce Zakładu w Polsce można 
otrzymać bezpłatną pomoc przy 
wypełnianiu niezbędnych formula-
rzy. ZUS przygotował także szcze-
gółowe ulotki informacyjne dostęp-
ne w Salach Obsługi Klienta oraz 
na stronie www.zus.pl. Są tam rów-
nież dostępne wzory niezbędnych 
formularzy.

Edyta Meisner
– zastępca naczelnika
Urzędu Skarbowego
w Rudzie Śląskiej

PORADY URzĘDU SKARBOWEGO

Rozpoczął się okres rozliczeń się z fiskusem a już minęliśmy półmetek. Do końca, przypada-
jącego 30.04., pozostało tylko jeszcze siedem tygodni. Wiele osób nie czeka do ostatnich dni 
i za wypełnienie PIT-ów zabrało się znacznie wcześniej – zrobiło to już 30 proc. podatników. 
Co zmieniło się w rozliczeniach za 2012 rok, na jakie ulgi możemy liczyć?

Czas rozliczeń z fiskusem

W rozliczeniach podatkowych, korzysta-
my z tych samych ulg od dochodu i od podat-
ku, obliczamy należny podatek wg tych sa-
mych stawek, korzystamy z preferencyjnych 
rozliczeń (małżonkowie, samotni rodzice).

Odliczeniu od dochodu podlegają: daro-
wizny – nie więcej niż 6% dochodu – na 
rzecz organizacji prowadzących działalność 
pożytku publicznego i krwiodawstwa. Bez 
ograniczeń na działalność charytatywno-
opiekuńczą kościołów – rozliczenie po 
dwóch latach przed darującym.

Nadal obowiązują: – ulga rehabilitacyjna 
– warunki to grupa inwalidzka, rachunki na 
wydatki. Przy ulgach limitowanych kwotą 
2 280,00 – posiadanie dowodów niezbęd-
nych do ustalenia prawa do odliczenia.

– ulga internetowa – limit 760 zł.
Odliczeniu zaś od podatku podlega nadal 

ulga z tytułu wychowywania małoletnich 
i uczących się do 25. roku życia, którzy nie 
osiągają dochodów oprócz zwolnionych z po-

datku i rent rodzinnych oraz bez względu na 
wiek niepełnosprawnych pobierających zasi-
łek pielęgnacyjny lub rentę socjalną dzieci 
własnych, przysposobionych, wychowywa-
nych w rodzinach zastępczych lub przez opie-
kunów prawnych. Kwota odliczenia wynosi 
92,67 miesięcznie na każde dziecko za mie-
siące, w których dziecko zamieszkiwało z ro-
dzicem.

Warto pamiętać, że nadal możemy 1% 
naszego podatku przeznaczyć na organiza-
cję pożytku publicznego, którą sami wy-
bieramy. W zeznaniu wpisujemy numer 
KRS organizacji, na którą chcemy przeka-
zać 1% naszego podatku, wpisać kwotę – 
zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy 
odcinając końcówkę. Możemy również 
określić cel szczegółowy przeznaczenia tej 
kwoty. Zeznanie możemy przesłać do 
urzędu przez Internet – sposób prosty, 
szybki, bez wychodzenia z domu – wcho-
dząc tylko na stronę www.e-deklaracje.pl

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

REKLAMA
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Nadreńska wymiana Z Bielszowic do Europy
– Ze szkołą w Bochum współpra-

cujemy już od sześciu lat. Po raz 
szósty udaje nam się zorganizować 
taką wymianę. Szesnastu uczniów 
z Niemiec było u nas od 4 marca, 
a teraz w poniedziałek do Bochum 
wyjadą uczniowie z naszej szkoły – 
mówi Rafał Otręba, dyrektor ZSO 
nr 3 im. Jana Pawła II.

Goście z Niemiec w tym roku 
zwiedzali zabytki techniki. Podczas 
wymiany przyjezdni poznali także  
różnice między polskimi a niemiec-
kimi szkołami.

– Bardzo podoba mi się w Polsce. 
To piękny kraj, a ludzie  są bardzo mi-
li. Tu, na lekcjach, nauczyciele więcej 
rozmawiają z uczniami, w Niemczech 
uczymy się częściej z książek – wyja-
śnia Dominic Schmitt, uczestnik wy-
miany.

Uczniowie z Rudy Śląskiej  spę-
dzą za granicą tydzień.

– W Bochum na pewno będziemy 
dużo zwiedzać. Odwiedzimy między 

Uczniowie poznają nowych ludzi i inną kulturę. Foto: RP

WOKÓŁ NAS

innymi Muzeum Niemiec – mówi 
Anna Szweda, uczennica rudzkiego 
liceum.

Robert Połzoń

Wspólna DTŚ-ka

Teraz o ok. 30 km drogi wspólnie dbać będą cztery miasta. Foto: AP

Bezpieczeństwo, komfort 
i oszczędności – takie cele przy-
świecały podpisaniu porozumie-
nia w sprawie wspólnego utrzy-
mania DTŚ-ki. W piątek w sie-
dzibie GZM-u swoje podpisy 
złożyli przedstawiciele czterech 
miast: Rudy Śląskiej, Siemiano-
wic, Chorzowa i Zabrza.

W dokumencie czytamy, że 
miasta podpisują porozumienie 

w celu „uzyskania najkorzystniej-
szej oferty mechanicznego cało-
rocznego utrzymania Drogowej 
Trasy Średnicowej”. Zadaniem 
firmy, która wygra przetarg, bę-
dzie odśnieżanie trasy zimą oraz 
utrzymanie czystości i odpowied-
niego stanu pasów zieleni.

– Liczymy na oszczędne wyda-
wanie pieniędzy, bo im większy 
przetarg, tym więcej można za-

oszczędzić. To ważna decyzja dla 
rozwoju całego regionu – komen-
tuje wiceprezydent Michał Pie-
rończyk i dodaje: – Jest to przede 
wszystkim decyzja z myślą o miesz-
kańcach miasta, szczególnie tych, 
którzy przemieszczają się samo-
chodami.

Do porozumienia nie przystąpi-
ły Katowice. Podpisanie doku-
mentu jest kolejnym elementem 
budowania metropolii – powodu-
je większą integrację i ściślejszą 
współpracę.

Agnieszka Pach

Fontanna na Placu Niepodległości. Fot: MHS

Czy na plantach przy Placu Nie-
podległości na Goduli zostanie zli-
kwidowana fontanna? – takie pyta-
nie zadali członkowie Związku 
Górnośląskiego, koło Godula – 
Orzegów. 
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Co dalej z fontanną na Goduli?

Szkoła Podstawowa nr 13 w Ru-
dzie Śląskiej od kilku lat realizuje 
projekty współpracy międzynarodo-
wej Comenius. W 2006 roku ruszył 
projekt pt. „Europejski Plac Zabaw”. 
Wzięły w nim udział szkoły podsta-
wowe z Wielkiej Brytanii, Danii, 
Niemiec i Irlandii. Obecny projekt, 
którego szkoła z Bielszowic jest ko-
ordynatorem, odbywa się pod ha-
słem: „Nie jesteśmy różni – pobaw-
my się razem!” Obejmuje on szkoły 
podstawowe z Belgii, Włoch, Fran-
cji, Grecji, Hiszpanii i Finlandii.

– Odbyło się już pięć wizyt 
w szkołach partnerskich, w marcu 
czeka nas kolejna wizyta w Fin-
landii, a w maju – zakończenie 
działań projektowych, czyli – Big 
Finish w bielszowickiej „13” – 
z udziałem wszystkich krajów 
partnerskich – mówi Barbara Gal-

was, koordynator programu Co-
menius.

Na przełomie stycznia i lutego 
w Hiszpanii spotkali się uczniowie 
i nauczyciele wszystkich krajów part-
nerskich. Zgodnie z tytułem projektu, 
wszyscy bawili się świetnie i udo-
wodnili, że mimo różnego pochodze-
nia – nie różnią się od siebie.

Monika Herman-Sopniewska

Świetna zabawa w ramach programu Comenius.
 Fot: MHS

Preparaty ziołowe dla dzieci i dorosłych• 
Herbaty, miody, syropy, soki, oleje, ekoprodukty,  • 
zdrowa żywność
Kosmetyki naturalne dla młodzieży, dorosłych, ciężarnych • 
i niemowląt; maści
Mydła syryjskie i hiszpańskie; solanki z polskich  • 
uzdrowisk
Suplementy diety, produkty dla diabetyków  • 
i odchudzające
Preparaty wzmacniające odporność i witalność• 
Konsultacje irydologa• 

tel. 535 570 111

KUPON RABATOWY 10%
Ruda Śl. – Nowy Bytom,

 ul. Chorzowska 2
(skrzyżowanie z ul. Niedurnego 

naprzeciw kina Patria)

czynne: pn-pt 9-17; sob 9-13

– Zależy nam na jej dalszym lo-
sie. Fontanna ma długą historię. 
Planty z basenem i fontanną na 
Placu Niepodległości są pomni-
kiem, wystawionym w 1928 roku 
z okazji 10-lecia niepodległości 

Polski przez mieszkańców i Radę 
Gminy Godula – mówi Herbert 
Musiał, członek Związku Górno-
śląskiego, koło Godula – Orzegów.

– Chcemy zdementować plotkę 
o planowanej likwidacji fontan-
ny. Omawiany obiekt zostanie 
poddany generalnemu remontowi 
w najbliższych latach – o ile po-
zwolą na to warunki finansowe 
miasta. W 2010 r. przeprowadzo-
no jedynie doraźny remont obiek-
tu, polegający na odnowieniu 
misy basenowej. Od kwietnia 
2011 r. fontanna została wyłączo-
na z eksploatacji z uwagi na ko-
nieczność wykonania kapitalnego 
remontu – w tym wymiany wodo-
trysku i urządzeń zasilających 
w wodę – odpowiada Adam No-
wak, rzecznik prasowy UM 
w Rudzie Śląskiej.

Monika Herman-Sopniewska

Kolejne referendum?

W Rudzie Śląskiej powstała grupa ini-
cjatywna, której członkowie chcą przepro-
wadzić referendum w sprawie odwołania 
prezydent miasta. 6 marca złożyli stosowne 
zawiadomienie w tej sprawie. Nie przedsta-
wili jednak powodów, dla których chcą po-
nownie przeprowadzić referendum.

– Mam wrażenie, że niektóre partie 
polityczne nigdy nie pogodziły się i na-
dal nie potrafią pogodzić z utratą wła-
dzy w mieście. Dlatego kolejną inicjaty-
wę referendalną odbieram jako jeszcze 
jedną próbę przejęcia władzy po to, by 
realizować partyjne interesy. Jako pre-

zydent miasta, nigdy nie zgodzę się na 
coś takiego. Ci, którzy utrudniają mi 
normalną pracę, chyba zapomnieli, że 
to mieszkańcy powinni być ważniejsi od 
osobistych interesów i „kolesiostwa” – 
mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Aby doszło do głosowania, grupa inicja-
tywna musi w ciągu 60 dni zebrać podpisy 
10% mieszkańców miasta, uprawnionych do 
głosowania, czyli około 11,5 tysiąca osób. 

Monika Herman-Sopniewska

REKLAMA
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Głównym celem akcji jest uświa-
domienie mieszkańcom Rudy Ślą-
skiej, jak ważne jest ich bezpie-
czeństwo na drodze oraz bezpie-
czeństwo ich bliskich.

– Uczestniczyłem w dwóch po-
przednich edycjach akcji i w tej 
również z wielką przyjemnością 
wezmę udział. Cieszę się, że bez-
płatnie mogę podjechać na stację 
diagnostyczną i sprawdzić czy 
wszystko w moim samochodzie 
działa jak powinno – mówi pan To-
masz, kierowca  z Goduli.

– Ja dużo jeżdżę nie tylko po Ru-
dzie Śląskiej, ale po całym woje-
wództwie i bardzo mi zależy, żeby 
auto było sprawne. Muszę mieć 
pewność, że kiedy wsiadam do sa-
mochodu z moją rodziną, są bez-

pieczni, bo auto zostało sprawdzo-
ne. Dlatego cieszę się, że ,,Wiado-
mości Rudzkie” po raz trzeci orga-
nizują dla mieszkańców taką kam-
panię – komentuje pan Krzysztof z 
Halemby.

Za pośrednictwem naszego bez-
płatnego tygodnika rozdajemy 20 
tys. biuletynów z zaproszeniami, 
które umożliwią Państwu  skorzy-
stanie z  usługi polegającej na bez-
płatnym sprawdzeniu stanu tech-
nicznego samochodu (nie mylić z 
okresowym przeglądem technicz-
nym / okresowym badaniem tech-
nicznym). 

– W okresie od 13 marca do 12 
kwietnia w wybranych stacjach 
diagnostycznych będą Państwo mo-
gli sprawdzić  w swoich samocho-

dach m.in. układ hamulcowy, układ 
kierowniczy, światła, stan ogumie-
nia – zachęca do udziału w kampa-
nii Izabela Nowrotek, specjalista 
ds. marketingu Śląskie Media  
Sp. z o.o.

– Znakiem rozpoznawczym akcji 
ponownie będą naklejki z logo kam-
panii naklejane na każdym samo-
chodzie, który zostanie poddany 
sprawdzeniu i otrzyma wynik pozy-
tywny. Każdy kierowca bezpieczne-
go samochodu otrzyma również 
certyfikat kampanii „Bezpieczny 
Samochód, Bezpieczna Rodzina” – 
dodaje.

– Już po raz trzeci będziemy 
uczestniczyć w kampanii ,,Bezpiecz-
ny Samochód, Bezpieczna Rodzi-
na”. Pomimo, że akcja skierowana 
jest do mieszkańców Rudy Śląskiej,  
rok temu skorzystali z niej również 
kierowcy z  miast ościennych – Za-
brza, Gliwic i Świętochłowic i ma-
my nadzieję, że w tej edycji będzie 
podobnie. Liczymy na to, że przeło-
ży się to na zwiększenie bezpieczeń-
stwa na drogach nie tylko naszego 
miasta – mówi Marcin Kanclerz, 
prezes firmy Kanclerz Sp. z o.o

– Zachęcamy wszystkich kierow-
ców, żeby sprawdzili stan swojego 
samochodu, szczególnie po zimie. 
To bardzo ważne, by bezpiecznie 
poruszać się po drogach nie tylko 
Rudy Śląskiej. Kierowcy w poprzed-
nich edycjach często nie byli świa-
domi usterek, które stwierdzaliśmy 
w ich samochodach, a które miały 
wpływ na bezpieczeństwo jazdy – 
mówi Jerzy Seremak, prezes  
Auto-Bud.Sp. z o.o.

– Nasi diagności chętnie spraw-
dzą stan techniczny pojazdów po 
okresie zimowym, zwrócą uwagę na 

zawieszenie, ogumienie, światła, 
pomogą w rozstrzygnięciu  dylema-
tów związanych ze stanem układu 
przewietrzania i klimatyzacji pojaz-
dów. Odpowiemy również na 
wszystkie pytania związane z tech-
nicznym przygotowaniem samocho-
du do okresu letniego. Akcja „Bez-
pieczny Samochód, Bezpieczna Ro-
dzina” nic nie kosztuje, a może 
zwiększyć bezpieczeństwo nas 
wszystkich – mówi kierownik dzia-
łu transportu i diagnostyki pojaz-
dów Jan Foik.

– Zdecydowaliśmy się na udział 
w tej kampanii, ponieważ bezpie-
czeństwo kierowców jest dla nas 
sprawą nadrzędną. Nasi mechanicy 
i diagności są w stanie zauważyć 
nawet najmniejsze symptomy zuży-
cia elementów w każdym samocho-
dzie. Pracownicy naszych warszta-
tów mają do dyspozycji najnowo-

Bezpieczny Samochód, Bezpieczna Rodzina

Śląskie Media Sp. z o.o. wydawca tygodnika ,,Wiadomości Rudzkie” pod patronatem Miasta Ruda Śląska oraz Komendy Miejskiej Policji po raz trzeci organizują  
kampanię społeczną „Bezpieczny Samochód, Bezpieczna Rodzina”. 

Poradnik – jak skorzystać z akcji sPołecznej 
„BezPieczny samochód, BezPieczna rodzina”.

Wytnij zaproszenie załączone wraz z biuletynem do tygodnika „Wiadomości Rudzkie” lub pobierz • 
je z naszego portalu www.wiadomoscirudzkie.pl
Wypełnij część przeznaczoną na wpisanie podstawowych informacji o Twoim samochodzie.• 
Sprawdź, która stacja diagnostyczna z poniższych jest blisko Ciebie.• 
Zadzwoń na podany numer telefonu i umów się na wizytę.• 
Umawiając się nie zapomnij powiedzieć, że uczestniczysz w akcji „Bezpieczny Samochód, Bez-• 
pieczna Rodzina”.
Przyjedź na stację w umówionym terminie i sprawdź swój samochód.• 
Jeżeli Twój samochód pozytywnie przeszedł sprawdzenie, odbierz swój certyfikat i naklej naklej-• 
kę na tylnej szybie.
Jeżeli w Twoim samochodzie wykryto jakąś usterkę, nie przejmuj się, poproś diagnostę o infor-• 
macje gdzie, kiedy i za ile możesz ją usunąć.

Pamiętaj o bezpieczeństwie twoich bliskich w twoim samochodzie.

Gdzie BezPłatnie sPraWdzisz 
sWój samochód:

• w Stacji Kontroli Pojazdów ALFA  
– Bykowina, ul. Szpaków 51, tel. 32 411-15-31

• w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA 
– Godula, ul. Stara 1, tel. 32 725-58-88

• w Stacji Kontroli Pojazdów
– Nowy Bytom, ul. Pokoju 13, tel. 32 34-24-265

• w Stacji Kontroli Pojazdów przy Salonie KANCLERZ
– Wirek, ul. Obrońców Westerplatte 26, tel. 32 24-20-883

• w Stacji Kontroli Pojazdów przy Salonie TOYOTA 
– Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 66d, tel. 32 78-77-900

• w Stacji Kontroli Pojazdów przy Salonie TOYOTA 
– Chorzów, ul. Drogowa Trasa Średnicowa 55, tel. 32 34-97-900

Partnerzy akcji

cześniejsze urządzenia i jesteśmy w 
stanie usunąć każdą usterkę. Za-
chęcamy wszystkich do udziału w 
kampanii ,,Bezpieczny Samochód, 
Bezpieczna Rodzina”. Wystarczy 
kilka minut by sprawdzonym samo-
chodem wyjechać w trasę – zachęca 
do udziału w kampanii Jerzy Czaj-
ka, prezes Czajka-Auto Sp. z o.o. 
Autoryzowanych stacji Toyoty w 
Bytomiu i Chorzowie.

Uwaga! Stacje diagnostyczne 
NIE BĘDĄ zatrzymywały dowo-
dów rejestracyjnych w przypad-
ku wykrycia jakichś usterek. Na-
sza akcja to nie obowiązkowe, 
coroczne przeglądy. Głównym ce-
lem akcji jest uświadomienie na-
szym mieszkańcom, jak ważny 
jest stan techniczny naszych sa-
mochodów i jak ważną rolę od-
grywa w zachowaniu bezpieczeń-
stwa na drodze.Foto: arch.



GIEŁDA SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH
14 marca Hala Sportowa MOSiR-u Halemba, godz. 9.00

Drogi Gimnazjalisto!

Wkrótce w  Twoim życiu zacznie się nowy etap edukacyjny – nauka w szkole ponadgimnazjalnej.  Może 
on potrwać trzy lub cztery lata.  To, gdzie i w jaki sposób je spędzisz, zależy w dużej mierze od Ciebie. 

Rudzkie szkoły ponadgimnazjalne przyjmują co roku ponad tysiąc trzystu gimnazjalistów, właściwie 
przygotowując młodzież do dalszej nauki i pracy zawodowej. 

Jeżeli masz zamiar studiować bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej,  wybierz • 
liceum ogólnokształcące lub technikum, które dodatkowo daje możliwość zdobycia atrakcyjnego 
zawodu.
Jeżeli chcesz w ciągu trzech lat zdobyć zawód, wybierz zasadniczą szkołę zawodową. Po jej ukoń-• 
czeniu możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę. 

Jak wybrać 
szkołę i klasę?
Wybór szkoły ponadgim-

nazjalnej  to odpowiedzialna  
i ważna decyzja. Może zawa-
żyć na całym Twoim później-
szym zawodowym życiu. Dla-
tego decyzję tę musisz podjąć 
rozważnie. Weź pod uwagę 
swoje zainteresowania, zdol-
ności oraz możliwości. 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3-letnia)
Operator obrabiarek skrawających cnc, Blacharz samochodowy, Lakiernik,  
Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów  
samochodowych, Monter sieci, instalacji i urządzeń  sanitarnych,  
Murarz-Tynkarz, Betoniarz-Zbrojarz, Cukiernik, Piekarz, Kucharz, 
Wędliniarz, Sprzedawca, Krawiec, Fryzjer, Elektryk, 
Monter mechatronik, Stolarz, 
Ślusarz, Kamieniarz.

TECHNIKUM (4-letnie) 
TEChniK rEaLiZaCji nagrań  
i nagłOŚniEń – rejestrowanie i produk-
cja materiału dźwiękowego, wykonywanie 
nagłośnienia plenerowego, estradowego  
i teatralnego.
TEChniK ELEKTryK –  montaż, konser-
wacja  i eksploatacja  maszyn, urządzeń  
i instalacji elektrycznych.

TEChniK LOgiSTyK – organizacja, 
zarządzanie i monitorowanie przepływu 
towarów i usług w procesach produkcji, 
dystrybucji i magazynowania.
TEChniK EKSPLOaTaCji POrTóW  
i TErMinaLi – obsługa podróżnych  
w terminalach,  organizacja przeładunku i 
magazynowania towarów i ładunków  
w portalach  i terminalach.

tolstoj.eu

ul. Tołstoja 13, 41-709, ruda Śląska
tolstoj4@gmail.com i www.facebook.com/tolstoja13 i tel. 32 2421 628 tolstoj.eu

Ruda Śląska
41-710 
ul. Kałusa 3
tel./fax 32 24 20 805
tel. 32 24 20 942
sekretariat@kopernikus.pl



PROFILE KSZTAŁCENIA:
Klasa politechniczna (klasa I A)•  – rozszerzane przedmioty: 
matematyka, język obcy i do wyboru: biologia, chemia,  
fizyka, geografia, informatyka, historia, wiedza o społeczeń-
stwie.
Klasa przyrodnicza (klasa I B)•  - rozszerzane przedmioty: 
geografia, język obcy i do wyboru: biologia, chemia, fizyka, 
matematyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeń-
stwie.
Klasa medyczna (klasa I C)•  - rozszerzane przedmioty: biolo-
gia, język obcy i do wyboru: chemia, fizyka, geografia, mate-
matyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie.
Klasa medialno•  – managerska (klasa I D) - rozszerzane przed-
mioty: język polski, język obcy i do wyboru: biologia, chemia, 
fizyka, geografia, matematyka, informatyka, historia, wiedza  
o społeczeństwie.
Klasa prawniczo•  – administracyjna (klasa I E)  – rozszerza-
ne przedmioty: historia, język obcy i do wyboru: biologia, 
chemia, fizyka, geografia, matematyka, informatyka, wiedza  
o społeczeństwie.

JĘZYKI OBCE:
Język angielski•  (początkujący i kontynuacja)
Język niemiecki•  (początkujący i kontynuacja)
Język francuski•  (początkujący i kontynuacja)
Język rosyjski•  (początkujący i kontynuacja)
Język hiszpański•  (początkujący)
Język włoski•  (początkujący)

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
Historia i społeczeństwo• 
Przyroda• 
Grafika multimedialna• 
Biochemia• 
Kulturoznawstwo i regionalizm• 
Historia sztuki• 
Europeistyka• 

ATRAKCYJNE, NOWATORSKIE FORMY KSZTAŁCENIA, DZIĘKI 
KTÓRYM NASI UCZNIOWIE NIE SĄ  

„UWIĘZIENI W ŁAWKACH”,  
A KAŻDY DZIEŃ NIESIE COŚ NOWEGO.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, instytucjami nauko-
wymi, kulturalnymi, artystycznymi oraz sportowymi naszego 
regionu i kraju. W ramach zajęć klasy uczestniczą w przygoto-

wanych zgodnie z ich profilami obozach naukowych. Poza tym 
organizowane są dla wszystkich zainteresowanych letniska  
i zimowiska teatralne, wyjazdy turystyczne, narciarskie. Od 
kilku lat uczestniczymy również w programach międzynarodo-
wych wymian młodzieży.

INDYWIDUALIZACJA W PRACY Z UCZNIEM
Wspieramy naszych uczniów w rozpoznawaniu ich predyspozy-
cji i uzdolnień, zapewniamy im wszechstronną edukację, umoż-
liwiamy rozwijanie posiadanych pasji. Uczniom wybitnie uzdol-
nionym zapewniamy możliwość skorzystania z indywidualnych 
programów nauki, które realizowane są w ścisłej współpracy  
z pracownikami uczelni wyższych.

WYSOKI POZIOM DYDAKTYCZNY PROWADZONYCH ZAJĘĆ
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne znajdujące wyraz 
w wysokiej liczbie osób kontynuujących naukę na wybranych 
przez siebie studiach wyższych. Chcąc zapewnić osobom zain-
teresowanym możliwość podjęcia studiów na uczelniach Unii 
Europejskiej, mamy zamiar – na podstawie przeprowadzonego 
wcześniej testu kwalifikacyjnego – stworzyć grupę zaawanso-
waną z języka angielskiego, której uczestnicy w ramach zajęć 
lekcyjnych przygotowywani będą do prowadzonych przez 
British Council egzaminów FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH  
oraz CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH.

DOŚWIADCZENIE W PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM
Uczniom pragnącym w sposób szczególny rozwijać swoje za-
interesowania z wybranych przedmiotów proponujemy udział  
w pracach kół naukowych, prowadzonych przez uznanych spe-
cjalistów z tych dziedzin, posiadających wieloletnie doświad-
czenie zawodowe i doskonały warsztat dydaktyczny, czego 
potwierdzeniem są sukcesy naszych uczniów w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych.

PROGRAMY EDUKACYJNE
W naszej szkole realizowane są następujące programy eduka-
cyjne:

programy wymiany międzynarodowej: Comenius, wymiana • 
polsko – niemiecka, 
programy przedmiotowe: Lokalna Akademia CISCO (infor-• 
matyka), IT – Szkoła (informatyka),  Matematyka Innego 
Wymiaru, Szkoła Nowych Technologii – aktywna nauka 
(matematyka, fizyka, informatyka),
innowacje pedagogiczne (program własny promujący regio-• 
nalizm, specjalistyczny program działalności artystycznej).

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. GUSTAWA MORCINKA
II Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum nr 12
41 – 710 Ruda Śląska, ul. Jankowskiego 22 tel./fax. 32 24 – 20 – 125
www.lo2ruda.edupage.org, www.szkolnictwo.pl    
e-mail: zso_2@interia.pl;  zso2.morcinek@gmail.com

DZIEŃ OTWARTY!!! 27 kwietnia 2013 (sobota)  godz. 10.00 - 13.00
ZAPRASZAMY DO „MORCINKA”!!!

DROGI ABSOLWENCIE GIMNAZJUM!!!
W nadchodzącym roku szkolnym 2013 / 2014  „Morcinek” proponuje:

GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 



ruda Śląska 41-710 
ul. jankowskiego 2
tel./fax 32 242-09-49
sekretariat@zs5.eu

www.zs5.eu

I Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
41-700 Ruda Śląska, ul. Mickiewicza 15
tel. 32 248 16 01 mail mickiewiczruda@op.pl

www.zso-mickiewicz.com | Rok założenia 1895
Dyrektor szkoły – Leszek Dytkowski

Proponujemy nabór do czterech klas pierwszych:
Uczeń wybiera klasę z trzema przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym:

A. Klasa dziennikarska
B. Klasa teatralna

C. Klasa matematyczno – informatyczna
D. Klasa przyrodniczo – sportowa

W pierwszej klasie wszyscy uczniowie realizują ten sam program, w tym dwa przedmioty rozszerzone, pierwszy przedmiot to język 
obcy, drugi to język polski lub matematyka lub biologia. W trakcie pierwszej klasy (styczeń, luty) uczeń decyduje o trzecim przedmiocie 
realizowanym na poziomie rozszerzonym. Przedmioty te realizowane są na zajęciach międzyklasowych. Ilość grup jest nie większa niż ilość 
klas. Uczeń uczęszcza na przedmiot uzupełniający :

przyrodę- gdy wybrał historię lub• 
historię i społeczeństwo-gdy wybrał biologię, geografię, fizykę lub chemię• 

W klasie drugiej i trzeciej realizowany jest przedmiot uzupełniający związany z nazwą profilu np.: podstawy biofizyki, algorytmika  
i programowanie, wiedza o teatrze i filmie, podstawy dziennikarstwa. Programy nauczania tych przedmiotów to programy autorskie opra-
cowane przez nauczycieli naszej szkoły.

Przedmiot uzupełniający powinien informować o przyszłych studiach. W ramach tych zajęć organizowane będą spotkania z pracow-
nikami oraz studentami z uczelni współpracującymi z naszym liceum. Organizowane są również specjalistyczne warsztaty z praktykami, 
przedstawicielami firm.

Drugi język do wyboru to: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski. Chętni dodatkowo mogą uczyć się łaciny, chodzić na basen lub rozwijać 
swoje zainteresowania i talenty biorąc udział w zajęciach popołudniowych.

W szkole realizowane są projekty, finansowane przez Unię Europejską. Projekt Comenius pt. „Polowanie na regionalne skarby w Euro-
pie” ma na celu zaangażowanie całej społeczności szkolnej w odkrywanie na nowo wyjątkowości i piękna Śląska. Dzięki międzynarodowej 
współpracy ze szkołami z Turcji, Francji, Czech i Włoch uczniowie wymieniają się zdobytą wiedzą, zacieśniają więzi podczas wyjazdów 
zagranicznych i uczą się otwartości oraz odpowiedzialności. Miłośnicy teatru rozwiną swoje zainteresowania przez udział w comiesięcz-
nych popołudniowych wyjazdach do teatrów. Od 2008 r. działa „Scena Muzyczna I LO”, łączy ona młodych utalentowanych ludzi, którzy 
śpiewem, tańcem, „głosem i sobą” pragną tworzyć.

Młodzież nie tylko klas dziennikarskich współpracuje z telewizją „Sfera”, realizując własne programy. Uczniowie redagują dodatek do 
„Wiadomości rudzkich” – „Rudzielec”. Młodzi dziennikarze biorą udział w warsztatach, uczą się pracy w studiu radiowym i telewizyjnym.

Cyklicznie organizowane są także wyjazdy na rajdy szkolne, wycieczki narciarskie, zimowiska i obozy wakacyjne. Organizowane są 
również wyjazdy zagraniczne, uczniowie byli już we Francji, Hiszpanii, Grecji, Włoszech, Wielkiej Brytanii. Wszystkich chętnych, którzy chcą 
zaangażować się w działania związane z samorządnością zapraszamy do włączenia się w pracę Samorządu Uczniowskiego, który organizuje 
szereg przedsięwzięć kulturotwórczych.

Mickiewicz to szkoła dla ambitnych i twórczych osób. Jeśli chcesz się przekonać, 
przyjdź na Dzień Otwarty, który odbędzie się 17 maja 2013 roku.

Nasza szkoła jest najstarszą szkołą średnią w Rudzie Śląskiej z niezwykle bogatymi tradycjami, które staramy się pielęgnować i prze-
kazywać swoim wychowankom. Od ponad 100 lat I Liceum Ogólnokształcące przygotowuje uczniów na najwyższym poziomie do egza-
minu dojrzałości. Nasi absolwenci osiągają wyniki wyższe niż średnie wyniki kraju i województwa, co daje im szansę kształcenia się na 
najbardziej prestiżowych uczelniach wyższych. Doświadczona kadra stara się stworzyć przyjazną atmosferę tak, aby każdy uczeń nie był 
w szkole anonimowy, czuł się w niej dobrze i bezpiecznie oraz współdecydował o tym, jak ona ma wyglądać. Na terenie szkoły znajdują 
się dwie pracownie komputerowe otwarte dla uczniów również po zajęciach, sale projekcyjne, duża klimatyzowana sala gimnastyczna, 
siłownia, pracownie przedmiotowe, Internet bezprzewodowy dostępny na terenie całej szkoły. Chlubą szkoły jest świetnie wyposażona 
biblioteka z multimedialnym centrum informatycznym. W szkole działa sklepik szkolny- bufet, w którym istnieje możliwość zjedzenia 
ciepłego posiłku. 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.zso-mickiewicz.com

GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
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W niniejszym artykule chcemy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób 
wybierać i planować własną karierę zawodową, uwzględniając indywi-
dualne predyspozycje i możliwości. W czasie spotkań z uczniami i ich 
zatroskanymi rodzicami najczęściej padają pytania o to, czy po określo-
nej, wybranej szkole, będzie praca. Niestety, jest to pytanie, na które 
odpowiedzieć nie jest łatwo. Szybko zmieniające się warunki gospo-
darcze i technologiczne nie pozwalają określić tego precyzyjnie. Pro-
ponowane jednak przez szkoły kierunki są zatwierdzane przez władze 
miejskie i wojewódzkie, które muszą uwzględniać prognozy w zakresie 
zatrudnienia. Niezmiennie prognozy te wskazują na możliwości zatrud-
nienia we wszystkich zawodach, które proponują różne usługi dla osób 
starszych, ze względu na wydłużanie się wieku życia. Od kilku lat podaje 
się także, iż zbyt dużo osób, ze względu na potrzeby, wybiera kierunki 
pedagogiczne.

Przy tak słabo określonym rynku pracy trzeba z konieczności skupić 
się na samym wybierającym przyszłą szkołę, czyli na absolwencie gim-
nazjum. Przyjrzyjmy się kolejno tym cechom, które należy uwzględnić 
wybierając kolejny etap edukacji. 

Przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy chcę się długo uczyć, czy 
też wolę szybko pójść do pracy. Jeśli ktoś nie lubi uczenia się, to odpo-
wiednią szkołą jest szkoła zawodowa. Niedobrze jest, kiedy wybiera się 
szkołę średnią tylko dlatego, że nie wypada iść do szkoły zawodowej, a 
zupełnie nie ma się nawyku i ochoty uczenia się. Zbyt często zdarzają się 
wtedy porażki edukacyjne, co zawsze jest trudne do zaakceptowania i 
poradzenia sobie z taką sytuacją. Dlatego warto obiektywnie podejść do 
siebie i określić swoje preferencje w tym zakresie, a i rodzice nie powinni 
skłaniać swoich gimnazjalistów do podobnej decyzji licząc na to, że nagle 
w szkole ponadgimnazjalnej zmienią swoje podejście do nauki. 

Kolejna rzecz, nad którą warto się zastanowić, to zainteresowania 
własne ucznia. Chodzi jednak o trwałe zainteresowania, o coś, co się 
lubi i umie się robić. Jeśli ktoś siedzi cały czas przy komputerze i gra, to 
niekoniecznie powinien wybierać informatykę jako wiodący kierunek do 
nauki. Bardziej powinno się  zastanowić nad najczęściej wyszukiwanymi 
przez siebie treściami, czy też czynnościami, jakie najczęściej wykonuje 
się przy użyciu komputera. Problem polega często na tym, że większość 
młodych ludzi nie ma jeszcze utrwalonych zainteresowań. Lubią muzykę 
i spacery z przyjaciółmi. Warto więc sięgnąć do wcześniejszych okresów 
życia. Tu rodzice mogą bardzo pomóc i przypomnieć, czym najchętniej 
lubił się młody człowiek zajmować czy bawić w dzieciństwie.

Inny element, o którym trzeba pomyśleć, to cechy temperamental-
ne, czyli te zależne od wrodzonych cech układu nerwowego. Jeśli ktoś 
zawsze, od urodzenia był wyciszony, potrzebował spokoju, to raczej nie 
powinien wybierać pracy, w czasie wykonywania której potrzebny był-
by pośpiech, wykonywanie wielu czynności naraz i kontakt z wieloma 
ludźmi. I odwrotnie, jeśli ktoś nawet jako dziecko rzadko pozostawał w 
bezruchu, uwielbiał zabawy na świeżym powietrzu, to powinien unikać 
zawodów wymagających siedzenia stale za biurkiem.

Jako dodatkową wskazówkę można też wykorzystać oceny szkolne. 
Warto przeanalizować je pod kątem tego, z których przedmiotów miało 
się zawsze najlepsze oceny, jakie przedmioty lubiło się najbardziej, cze-
go uczyło się najłatwiej. 

I jeszcze coś, co warto sobie określić, a mianowicie swoje mocne 
strony, pewne zdolności i umiejętności. Podstawową działalnością gim-
nazjalistów jest chodzenie do szkoły, nie mają więc większych doświad-
czeń, trudno zatem często im powiedzieć o sobie, co potrafią, w czym 
są dobrzy. Proponuję wykonanie następującego ćwiczenia. Otóż trzeba 

sobie przypomnieć jakiś swój sukces, niekoniecznie spektakularny, taki 
jak wygranie olimpiady. Nie chodzi też o przypadkowe zdarzenie, jakim 
jest znalezienie 100 złotych. Interesujące są takie sytuacje, w których 
coś osiągnęliśmy, choć było trudno, poradziliśmy sobie z jakąś trudną 
sytuacją. Może to być zwalczenie jakieś przywary lub nawet zdanie po-
prawki. Kiedy już określony zostanie sukces, w czym mogą oczywiście 
pomóc najbliżsi, trzeba zastanowić się nad tym, jakimi umiejętnościami 
się wykazano, żeby ten sukces osiągnąć. Co zadecydowało o tym, że się 
udało, co takiego się zrobiło, żeby osiągnąć sukces. Dzięki temu ćwicze-
niu można sobie określić pewne umiejętności i właśnie mocne strony, 
na których powinno się budować własną przyszłość.

Nie bez znaczenia byłoby także poznanie jak największej liczby 
zawodów. Warto pytać sąsiadów, krewnych oraz znajomych, na czym 
polega ich praca i jakie szkoły musieli skończyć, żeby móc tę pracę wy-
konywać. 

Wszystkie opisane wyżej zabiegi powinny sprzyjać głębszemu za-
stanowieniu się nad sobą, opisaniu siebie w kontekście swojej kariery 
zawodowej, zrobieniu sobie takiej fotografii z możliwości, umiejętności, 
zdolności, zainteresowań i chęci. To wszystko są zasoby, które pozwolą 
prowadzić takie życie, jakie sobie młody człowiek wymarzy. Pamiętać 
należy, że w pracy spędzamy najwięcej czasu, pracuje się długo. Wiado-
mo też, że rzadko w dzisiejszych czasach pracuje się w jednym miejscu 
pracy czy zawodzie. Bardzo często, być może, trzeba się będzie prze-
kwalifikowywać. Dlatego kończąc gimnazjum raczej wybiera się pewien 
ogólny kierunek swojej kariery zawodowej. Zawsze oczywiście można 
całkowicie zmienić tę drogę, choć jest to czasami bardzo trudne. Po 
technikum informatycznym niezmiernie trudno zostać na przykład le-
karzem. Dlatego też decyzja o wyborze szkoły po gimnazjum jest taka 
ważna.

Uczniowie w Rudzie Śląskiej z reguły uczestniczą w zajęciach reali-
zowanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego,  nastawionych na po-
znanie własnych predyspozycji zawodowych. Często jednak w dalszym 
ciągu mają trudności z podjęciem decyzji o szkole. Dla tych, którzy po-
trzebują pomocy w określeniu swoich celów życiowych i wpasowaniem 
do nich własnej kariery zawodowej, istnieje jeszcze możliwość skorzy-
stania z pomocy doradcy zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Rudzie Śląskiej. Poradnia ta, z której korzystanie jest 
całkowicie bezpłatne, oferuje przede wszystkim możliwość indywidu-
alnego, dokładnego określenia powyższego w indywidualnej rozmowie 
ze specjalistą. 

Wszyscy wiemy, jak ważna jest praca. Jeśli potrzebna jest komuś po-
moc w podjęciu decyzji  o swojej karierze zawodowej, to zapraszamy do 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Wystarczy umówić się na wizy-
tę. Zajmie to trochę czasu, ale to na pewno mały koszt, w porównaniu z 
błędnie wybraną szkołą na starcie tejże kariery.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Rudzie Śląskiej
ul. Chrobrego 6, 41-705 Ruda Śląska
tel.322487306
pppsekretariat@terasoft.pl
www.poradnia-pp.mssm.pl

Jak dobrze wybrać szkołę?
Beata Dyjas, psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej.

Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

41-709 Ruda Śląska, ul .Hallera 6
www.ckprsl.pl, tel. 032 2487380

Zajęcia praktyczne prowadzimy dla uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych. Uczymy 
w następujących zawodach na poziomie technikum: Technik budownictwa, Technik 
elektronik, Technik elektryk, Technik górnik, Technik pojazdów samochodowych, Technik 
usług fryzjerskich, Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w szkole zawodowej: 
Elektryk, Fryzjer, Kucharz, Mechanik - monter maszyn i urządzeń, Monter – elektronik, 
Monter – mechatronik, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
Murarz-tynkarz, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz.

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Uczymy również przedmiotów zawodowych dla klas wielozawodowych w zawodach 
rzemieślniczych: Betoniarz – zbrojarz, Blacharz samochodowy, Cukiernik, Lakiernik, 
Elektromechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer, Kucharz, Krawiec, Mechanik - monter 
maszyn i urządzeń, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter mechatronik, Monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz - tynkarz, Piekarz, Wędliniarz, 
Sprzedawca, Stolarz, Ślusarz.

Zaangażowani jesteśmy w kształcenie ustawiczne dorosłych, prowadzimy kwalifikacyjne 
kursy zawodowe, seminaria oraz kursy zawodowe dla osób indywidualnych oraz kursy 
zlecone przez instytucje związane z rynkiem pracy. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.ckprsl.pl
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Prezydent miasta informuje miesz-
kańców również o sposobie wydatko-
wania 51 mln złotych przeznaczonych 
na inwestycje. W tym roku w mieście 
mają powstać nowe drogi i ronda, par-
kingi i trasy rowerowe. Wyremonto-
wane zostaną również placówki oświa-
towe oraz powstaną nowe place zabaw 
i boiska. – Od początku sprawowania 
przeze mnie obowiązków prezydenta 
bezpośredni kontakt z mieszkańcami 
i otwarta dyskusja nawet na najbar-
dziej trudne tematy jest dla mnie bar-
dzo ważna – mówi Grażyna Dziedzic. 
– Uważam, że moją powinnością jest 
zarówno informowanie o bieżących 
sprawach dotyczących Rudy Śląskiej, 
jak i wysłuchanie problemów, z jakimi 
borykają się mieszkańcy. Ubiegłorocz-
ne spotkania utwierdziły mnie w prze-
konaniu, że zwiększają one poczucie 
obywatelskiej odpowiedzialności za 
życie w naszym mieście, wskazują tak-
że kierunek podejmowanych przez 
władze samorządowe działań i nie-
rzadko efektywne rozwiązania niektó-
rych problemów – zaznacza prezydent 
miasta. 

W ubiegłym tygodniu ruszyła kolejna edycja spotkań prezydent miasta z mieszkańcami. Pierwsze z 
nich odbyły się 7 marca w Chebziu, 11 marca w Kłodnicy oraz dzień później w Halembie. Jednym z 
najważniejszych zagadnień poruszanych przez rudzian podczas spotkań są kwestie związane z ustawą 
śmieciową, która wchodzi w życie 1 lipca br. Urząd Miasta prowadzi szeroką kampanię informacyjną 
poświęconą temu zagadnieniu, a spotkania z mieszkańcami są dodatkową okazją, by zadawać pytania 
dotyczące tychże spraw. 

Mieszkańcy mają głos

Spotkania z mieszkańcami są rów-
nież okazją do rozmowy o przygoto-
waniach do wprowadzenia po raz 
pierwszy w historii Rudy Śląskiej bu-
dżetu obywatelskiego, którego idea 
polega na tym, że to mieszkańcy decy-
dują na jakie zadania i cele wydać 
część pieniędzy przeznaczonych na in-
westycje. – To przecież mieszkańcy 
poszczególnych dzielnic wiedzą najle-

piej, co w pierwszej kolejności zrobić 
w ich dzielnicy – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Wprowadzenie 
budżetu obywatelskiego, to dobry krok 
w kierunku zwiększenia udziału miesz-
kańców we współrządzeniu i współde-
cydowaniu o ważnych dla miasta spra-
wach – dodaje. 

Spotkania z mieszkańcami nie są 
jedynym sposobem na rozmowę ru-
dzian z władzami miasta. Kolejną ini-
cjatywą na rzecz dialogu ze społeczeń-
stwem Rudy Śląskiej jest ,,FORUM 
Mieszkańców”. W każdy ostatni wto-
rek miesiąca o godz. 17.00 w sali se-
syjnej Urzędu Miasta prezydent miasta 
oraz jej zastępcy będą czekać na uwagi 
i głosy mieszkańców w sprawach waż-
nych dla miasta. Pierwsze ,,FORUM 
Mieszkańców” odbędzie się 26 marca 
o godz.17.00. Tematem spotkania bę-
dzie budżet obywatelski oraz nowa 
ustawa śmieciowa. TK

Harmonogram spotkań prezydent 
miasta z mieszkańcami

14 marca, godz. 17.00  
– spotkanie z mieszkańcami Kochłowic 

(Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Łukasiewicza 7)

18 marca, godz. 17.00  
– spotkanie z mieszkańcami Bykowiny 

(R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa)

19 marca, godz. 17.00  
– spotkanie z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu 

(Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1)

4 kwietnia, godz. 17.00  
– spotkanie z mieszkańcami Goduli 

(Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Joanny 13)

8 kwietnia, godz. 17.00  
– spotkanie z mieszkańcami Nowego Bytomia  

(Miejskie Centrum Kultury, ul. Niedurnego 69)

9 kwietnia, godz. 17.00  
– spotkanie z mieszkańcami Rudy  

(Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28)

11 kwietnia, godz. 17.00  
– spotkanie z mieszkańcami Rudy  

(Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Chryzantem 10)

15 kwietnia, godz. 17.00  
spotkanie z mieszkańcami Halemby  

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

16 kwietnia, godz. 17.00  
spotkanie z mieszkańcami Bielszowic  

(Dom Kultury, ul. Kokota 170)

22 kwietnia, godz. 17.00  
– spotkanie z mieszkańcami Orzegowa  
(Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45)

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

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

Ruda Śląska wchodzi w PPP

Chcesz wiedzieć, co się dzieje 
w Twoim mieście? Potrzebujesz infor-
macji o najbliższych wydarzeniach kul-
turalnych, a nie masz czasu sam ich 
szukać? Wystarczy wejść na stronę 
www.rudaslaska.pl i podać adres e-mail 
w polu zapisów do newslettera. Wydział 
Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta UM w Rudzie Śląskiej będzie Ci 
wysyłał na bieżąco wszystkie informa-
cje dotyczące miasta.

Wśród przygotowywanych przez wy-
dział materiałów jest przede wszystkim 
tygodniowy biuletyn informacyjny, za-
wierający zapowiedzi wydarzeń na naj-
bliższe dni oraz ważne informacje z ży-
cia miasta. Z biuletynu można 
dowiedzieć się o wydarzeniach kultural-
nych, zarówno tych organizowanych 
przez Urząd Miasta, jak i tych, na które 
zapraszają rudzkie ośrodki kultury. Za-
wiera on również informacje o zawo-

dach sportowych, akcjach charytatyw-
nych i kampaniach zdrowotnych 
organizowanych na terenie całego mia-
sta.

Każdy, kto zapisze się na listę wysył-
kową newslettera, będzie otrzymywał 
informacje z pierwszej ręki. Dowie się 
na co przeznaczane są miejskie środki 
finansowe, jak są realizowane kluczowe 
inwestycje oraz jakie plany mają władze 
miasta na najbliższe miesiące. WG

Bądź na bieżąco

Na początek termomodernizacja kilku placówek oświatowych, a później realizacja zadań związanych 
z oświetleniem czy budową hotelu. W taki sposób władze Rudy Śląskiej zamierzają wykorzystać możli-
wości, jakie daje partnerstwo publiczno-prywatne. O tych ważnych dla miasta planach poinformowała 
podczas spotkania z radnymi prezydent Grażyna Dziedzic. 

Partnerstwo Publiczno Prywatne jest 
od wielu lat powszechnie stosowaną na 
świecie metodą współpracy pomiędzy 
sektorami publicznym a prywatnym. – 
W naszym kraju polskie samorządy 
cały czas zbierają potrzebne doświad-
czenie w realizacji inwestycji wspólnie 
z partnerem prywatnym. Niemniej 
ostatnie miesiące pokazują, że wiele 
samorządów coraz chętniej sięga po 
narzędzia dostępne w ramach PPP. 
Przykładem są wspólne inwestycje sa-
morządów i partnerów prywatnych re-
alizowane we Wrocławiu, Poznaniu, 
Gliwicach, czy Radzionkowie – pod-
kreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – 
Doświadczenia innych samorządów 
oraz wsparcie strony rządowej pokazu-
ją, że współpraca z partnerem prywat-
nym w sferze usług publicznych w for-
mule PPP to szansa również 
i dla naszego miasta – dodaje.

Władze Rudy Śląskiej w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego w 
pierwszej kolejności chciałyby dokonać 

termomodernizacji szkół i przedszkoli. 
O tym, że traktują tę sprawę prioryteto-
wo, świadczą przeprowadzone audyty 
cieplne budynków placówek oświato-
wych, które mówią o tym, które 
z budynków przynoszą największe stra-
ty cieplne i tym samym są najdroższe w 
utrzymaniu. Zebrane w ten sposób dane 
są znakomitym materiałem do tego, by 
myśleć o ociepleniu budynków we 
współpracy z partnerem prywatnym.

Termomodernizacja placówek w for-
mule PPP zdaniem władz miasta mo-
głaby wyglądać następująco: prywatny 
inwestor ociepla budynek na własny 
koszt. Miasto przez określony w umo-
wie czas zwraca mu zainwestowane 
pieniądze z oszczędności, jakie powsta-
ną dzięki termomodernizacji budynku. 
Chodzi tu o mniejsze koszty ogrzewa-
nia obiektu. W zamian partner prywat-
ny zobowiązany jest przez cały ten czas 
utrzymać odpowiednie parametry ciepl-
ne budynku, zapewniające zakładane 
oszczędności. – Jest to tylko przykład, 

– Konieczność ogłoszenia „przetar-
gu śmieciowego” jest wynikiem „śmie-
ciowej rewolucji”, która czeka miesz-
kańców całej Polski – przypomina 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Ruda 
Śląska nie jest tu żadnym wyjątkiem. 
Do przepisów nowej ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 

muszą się dostosować wszystkie gminy 
w kraju – podkreśla.

W specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia określono szereg warun-
ków, które muszą spełniać firmy chcą-
ce przystąpić do przetargu. Dotyczą 
one m.in. doświadczenia, jakie powin-
ni posiadać wykonawcy oraz sprzętu, 

Ruda Śląska ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych z terenu miasta. To jeden z ostatnich, a jednocze-
śnie najważniejszych etapów wdrażania nowych zasad gospodarki 
odpadami w mieście. – Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 
firmę, która będzie wywoziła śmieci z terenu Rudy Śląskiej, poznamy 
już w kwietniu – deklarują rudzcy urzędnicy. Zamówienie zostanie 
udzielone wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę. Będzie on 
odbierał odpady od niemal 140 tys. mieszkańców.

Ruszył „przetarg śmieciowy”
którym będą dysponować. Zgodnie 
z przyjętymi w przetargu założeniami, 
od połowy roku na rudzkie ulice po-
winno wyjechać m.in. dziesięć śmie-
ciarek do odbioru śmieci zmieszanych, 
jedna „myjka” do dezynfekcji pojem-
ników na odpady oraz trzy samochody 
do odbierania segregowanych śmieci, 
czyli tzw. śmieciarki wielokomorowe. 
– Wymagamy, by pojazdy były wyposa-
żone w urządzenia monitorujące aktu-
alną lokalizację, czas pracy oraz prze-
bytą drogę – mówi Ewa Wyciślik, 
naczelnik Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska UM. 
– W ten sposób będziemy w stanie od-
tworzyć i przeanalizować „historię” 
pracy sprzętu i sprawdzić, czy wyko-
nawca we właściwy sposób wywiązuje 
się z umowy – komentuje naczelnik.

Firma, która wygra przetarg, będzie 
odbierała śmieci z częstotliwością 
określoną w regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta. 
W dokumencie tym zastrzeżono, że 
odpady zmieszane z bloków będą od-
bierane dwa razy w tygodniu, a z do-
mów jednorodzinnych raz na dwa ty-

Firma, która wygra przetarg, będzie odbierała śmieci od niemal 140 tys. mieszkańców.

Głównym tematem spotkań są kwestie związane z „ustawą śmieciową”.

15 marca br. upływa ustawowy termin płatności pierwszej raty podatku  
od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych. 

Aby ułatwić mieszkańcom dokonanie wpłat w piątek, tj. 15 marca br. 
kasy Urzędu Miasta Ruda Śląska będą czynne wyjątkowo do godziny 16.00.

godnie. Szkło, papier, czy plastik oraz 
inne wysegregowane śmieci będą od-
bierane natomiast nieco rzadziej – 
z zabudowy wielorodzinnej raz na sie-
dem dni, a z zabudowy jednorodzinnej 
raz w miesiącu. Firma śmieciowa bę-
dzie odbierała również tzw. gabaryty, 
czyli na przykład zużyte meble. Z blo-
ków będą one odbierane co tydzień,  
a od mieszkańców domów jednoro-
dzinnych cztery razy w roku.

Nieco inaczej sprawa będzie nato-
miast wyglądała w przypadku gruzu. 
– Odpady budowlane będą odbierane 
po otrzymaniu indywidualnego zamó-
wienia – informuje Grzegorz Cuglow-
ski z rudzkiego magistratu. – Jeżeli 
ktoś będzie rozpoczynał większy re-
mont, to będzie musiał zgłosić to firmie 
wywozowej, która dostarczy pod wska-
zany adres kontener na gruz lub spe-
cjalny worek – dodaje. Co ważne, raz 
w roku będzie można zrobić to w ra-
mach „opłaty śmieciowej”.

Bez dodatkowych kosztów przed-
siębiorstwo, które wygra przetarg, 
będzie odbierać też zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte 
baterie i akumulatory, opony, teksty-
lia, świetlówki, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, przetermino-
wane leki i chemikalia oraz tzw. od-
pady problematyczne (np. termome-
try rtęciowe, gaśnice, puszki po 
farbach, lakierach i aerozolach, zuży-
te smary, oleje i kleje). Odpady te bę-
dzie można zostawić za darmo w tzw. 
giepezonie, czyli gminnym punkcie 
zbierania odpadów. Tam też można 

będzie nieodpłatne zostawiać wyse-
gregowane szkło, makulaturę, metal 
czy plastik. Punkt będzie czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. od 
10.00 do 18.00 oraz w soboty od 
10.00 do 14.00.

– Będziemy wymagać, by firma wy-
wozowa osiągała określone parame-
try odzysku odpadów – zapowiada 
Ewa Wyciślik. – W tym roku w każ-
dym kwartale wykonawca powinien 
przygotować  do ponownego użycia 
i odzysku przynajmniej 12 proc. ze-
branego papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła. W przyszłym roku 
powinno to być natomiast już 14 proc. 
– dodaje naczelnik. Jednocześnie 
przedsiębiorstwo będzie musiało 
przetwarzać odpady budowlane i roz-
biórkowe  – w tym roku na poziomie 
co najmniej 36 proc., w przyszłym 38 
proc.

Przypomnijmy, że dotychczas wła-
ściciele nieruchomości musieli „na 
własną rękę” organizować firmę, któ-
ra odbiera od nich odpady komunal-
ne. Zgodnie z nową „ustawą śmiecio-
wą” obowiązek ten został przerzucony 
na gminy, które od połowy roku staną 
się właścicielami wytwarzanych 
śmieci komunalnych. Stąd też to wła-
śnie one w drodze przetargu muszą 
zlecić wywóz śmieci z terenu miasta. 
Mieszkańcy oraz właściciele i zarząd-
cy nieruchomości będą zaś wpłacać 
do miejskiej kasy tzw. opłatę śmiecio-
wą, z której finansowane będą koszty 
nowego systemu. 

KP

Termomodernizacja placówek oświatowych to jedna z możliwości wykorzystania formu-
ły partnerstwa publiczno-prywatnego w Rudzie Śląskiej.

w jaki sposób myślimy o wykorzystaniu 
formuły PPP w naszym mieście. O tym, 
jaki będzie ostateczny kształt współpra-
cy z prywatnym inwestorem zadecyduje 
już zawarta umowa – wyjaśnia Ewa 
Guziel, skarbnik miasta.

Jak zapowiedziała podczas spotkania 
prezydent, od końca lutego prowadzo-
ne są rozmowy z rudzkimi przedsię-
biorcami, którzy są wstępnie zaintere-
sowani realizacją inwestycji w takiej 
formule. Niebawem powołany zostanie 
zespół złożony m.in. z przedstawicieli 
wydziałów Urzędu Miasta, prawników 
i przedsiębiorców, który za zadanie bę-
dzie miał przygotować grunt pod reali-
zację takiej inwestycji w Rudzie Ślą-
skiej. Do prac w zespole prezydent 
zaprosiła także radnych. – Chciałabym, 
żeby również przedstawiciel Rady Mia-
sta znalazł się w gronie osób, które 
określać będą ramy współpracy z part-
nerami prywatnymi – zadeklarowała 
prezydent. – Jeżeli wypracowane przez 
zespól standardy zaprocentują realiza-

cją pierwszej miejskiej inwestycji w ra-
mach PPP, będziemy mogli myśleć o 
kolejnych. W grę może wchodzić oświe-
tlenie ulic oraz w dalszej perspektywie 
budowa w mieście hotelu – dodaje.

Ideą realizacji inwestycji w formule 
PPP jest wspólna odpowiedzialność za 
realizację inwestycji zarówno samorzą-
du, jak i strony prywatnej. Partner pry-
watny zobowiązuje się do realizacji 
przedsięwzięcia za wynagrodzeniem 
oraz poniesienia w całości albo w czę-
ści wydatków na jego realizację, nato-
miast podmiot publiczny zobowiązuje 
się do realizacji przedsięwzięcia, w 
szczególności poprzez wniesienie 

wkładu własnego, czy to w postaci 
sprzedaży, użyczenia, użytkowania, 
najmu, bądź dzierżawy.

Podczas spotkania prezydent Graży-
na Dziedzic oraz Ewa Guziel skarbnik 
miasta rozmawiały z radnymi także na 
temat budżetu zadaniowego, który od 
początku tego roku realizuje Ruda Ślą-
ska. Prezydent zamierza cyklicznie 
spotykać się z radnymi. Następne spo-
tkanie zaplanowane zostało na 18 mar-
ca. Wtedy to prezydent Grażyna Dzie-
dzic przedstawi radnym założenia 
przyszłorocznego budżetu obywatel-
skiego oraz porozmawia o wykorzysta-
niu środków unijnych. TK

Od trzech lat spotkania z prezydent miasta cieszą się niesłabnącą popularnością wśród 
mieszkańców.
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

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

Rudzie w rejonie ulicy klary  
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ruda Śląska.

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzo-
ne w dniu 31.08.2012 r. oraz 26.11.2012 r. zakończyły się wynikiem 
negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nie-
ograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 6055 
m2, zapisana na karcie mapy 5, obręb Ruda, położona w Rudzie Śląskiej-
Rudzie w rejonie ulicy Klary, obejmująca stanowiące całość gospodarczą 
działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami 
geodezyjnymi: 981/16 o powierzchni 556 m2 (KW nr GL1S/00006766/7), 
979/17 o powierzchni 151 m2 (KW nr GL1S/00019714/2), 977/17 o po-
wierzchni 4212 m2 (KW nr GL1S/00019717/3), 975/19 o powierzchni 
1136 m2 (KW nr GL1S/00013455/6). Działy III i IV ww. ksiąg wolne 
są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 
1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszo-
ną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 
z dnia 20.07.2006 r. z póź. zm., przedmiotowa nieruchomość stanowi te-
ren obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu ks1) oraz czę-
ściowo teren drogi głównej ruchu przyśpieszonego tzw.drogowej trasy 
średnicowej o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 50 m 
(symbol planu kGP2/3).

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie Drogowej Trasy Średni-
cowej, posiada nieregularny kształt; grunt jest zatrawiony. Grunt ozna-
czony symbolem planu KGP2/3 nie stanowi pasa drogowego drogi 
publicznej Drogowej Trasy Średnicowej. Przedmiotowa nieruchomość 
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej Drogowej Trasy Śred-
nicowej oraz drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd z ul.1 Maja do ul. 
Klary, jednakże dojazd do terenu przeznaczonego do zbycia powinien 
odbywać się wyłącznie z gminnej drogi wewnętrznej.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 380.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o 

należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2013 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 zapo-
znają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.ru-
daslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 18.04.2013 r. dokonają wpła-
ty wadium w kwocie 19.000,00 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 – rej. Klary” oraz 
przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane 
dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w termi-
nie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziem-
ców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia 
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 po-
datkiem 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 zwią-
zane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalo-
na 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 nierucho-
mości z VaT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator prze-
targu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziem-
com, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przed-
łożą 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 Nierucho-
mościami (pokój 222), tel. 32 244-90-56.

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 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 965 m2, 
położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Weteranów, obejmująca stanowiące całość gospodarczą 
działki oznaczone numerami geodezyjnym:

– 3911/125 o powierzchni 948 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),

– 3916/98 o powierzchni 17 m2, obręb Kochłowice, zapisana na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej 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 łącz-
nie 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 zatwier-
dzonego 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., działki nr 3911/125 i 3916/98 stano-
wią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu Mn2), 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 zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami 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 3911/125 i 3916/98 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część działki nr 3913/125 – 173.000,00 

zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2013 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 10.04.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 8.650,00 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. Weteranów” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetar-
gowej 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 zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podle-
gają 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 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 właściwego do spraw wewnętrz-
nych. 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.

   www.fribex.com.pl

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne 
,,FRIB-EX”
ul. Zdziebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska

Tel. 32 242-14-72, 32 242-04-68

ROBOTY BUDOWLANE ,,POD KLUCZ”
Oferujemy wykonawstwo w zakresie: 

instalacje sanitarne zewnętrze  • 
i wewnętrze
kompleksowe docieplenie budynków • 
docieplenie stropodachów  • 
w systemie Ekofiber
roboty ziemne, wynajem sprzętu • 
budowlanego KONKURENCYJNA 

OFERTA CENOWA!!!
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WOKÓŁ NAS

Postanowiliśmy sprawdzić, czy 8 marca w Rudzie wystarczająco zadbano o kobiety. Po 
szczegółowej analizie, obserwacjach oraz wywiadach stwierdzamy, że panowie stanęli na 
wysokości zadania. Gdyby tak Dzień Kobiet trwał cały rok…

Kobiety dopieszczone

W piątek ciężko było nie spotkać 
mężczyzny z bukietem kwiatów czy 
słodkościami. Rudzianie sprawiali wra-
żenie zdeterminowanych, by uczynić ten 
dzień wyjątkowym. Taki plan miały tak-
że rudzkie placówki kulturalne.

W przededniu
Świętowanie rozpoczęło się już 6 

marca. Każda z pań, która zdecydowała 
się wybrać na Dzień Otwarty do filii nr 
18 MBP, znalazła coś dla siebie. Uczest-
nicy imprezy prozdrowotnej „Dama 

w bibliotece” mogli skorzystać tego dnia 
z bezpłatnych badań medycznych i po-
miarów, poradnictwa specjalistów z dzie-
dziny onkologii, profilaktyki uzależnień, 
usług i poradnictwa dietetyczki, kosme-
tyczki oraz rehabilitanta, a także zadbać 
o kondycję fizyczną, uczestnicząc w ćwi-
czeniach jogi. – Jest ogromne zaintereso-
wanie naszymi poradami. Panie na wio-
snę zrzucają płaszcze i chcą schudnąć. 
My zaoferowaliśmy analizę składu ciała, 
tak aby każdy mógł zmierzyć ilość tkanki 

tłuszczowej, masy mięśniowej i wody w or-
ganizmie – tłumaczyła Monika Macio-
szek z Centrum Poradnictwa i Edukacji 
Zdrowotnej Medietic.

8 marca
Uroczystość z okazji Dnia Kobiet zor-

ganizował Dzienny Dom Pomocy Spo-
łecznej. Wśród zaproszonych gości zna-
lazło się Rudzkie Stowarzyszenie Diabe-
tyków oraz uczestniczki Klubu Seniora 
działającego przy DDPS. W tym dniu 
seniorzy przygotowali specjalny pro-
gram. I tak jeden z panów zaśpiewał jak 
Luciano Pavarotti, wystawiono także pa-
rodię baletu „Jezioro łabędzie”.Mirek Szołtysek podczas występu w Domu Kultury w Bielszowicach. Foto: MS

Kobiece popołudnie natomiast uświet-
niła światowej klasy śpiewaczka Nina 
Nowak, która swój wokal szkoliła 
w USA. Teraz koncertuje od Ameryki po 
Azję, a przy okazji pojawiła się w MCK
-u. – To miłe, że prezydent miasta chce 
w taki sposób uhonorować nasze ru-
dzianki, żeby się mogły spotkać i obco-
wać z kulturą na najwyższym poziomie – 
mówił Andrzej Trzciński, naczelnik Wy-
działu Kultury i Kultury Fizycznej UM. 
– Myślę, że Dzień Kobiet powinniśmy 
świętować cały rok, za to, że panie są 
cierpliwe, pomocne w trudnych dla nas 
chwilach, a także za to, że są tak piękne 
– dodał.

– Zgrzeszyłabym, gdybym powiedzia-
ła, że rudzcy mężczyźni nas nie dopiesz-
czają – oznajmiła wiceprezydent Anna 
Krzysteczko. – Jeśli chodzi o koncert, to 
ciekawość mnie zżera. Pani Nina jest ar-

tystką Teatru Wielkiego w Warszawie, 
dlatego występ będzie na pewno na wy-
sokim poziomie – przekonywała.

 Dnia Kobiet ciąg dalszy
W sobotę natomiast w bielszowickim 

Domu Kultury specjalnie dla pań wystą-
pił Mirek Szołtysek, gościnnie z zespo-
łem Bajery, który rozruszał rudzką pu-
bliczność. – Kiedyś na Dzień Kobiet da-
wano goździk lub rajstopy – to było fajne, 
ale uważam, że ten dzień trzeba było 
jeszcze udoskonalić. Dlatego przygoto-
waliśmy specjalny program pod ten 
dzień, zarówno od strony muzycznej, jak 
i monologów. Trzeba podziękować ko-
bietom za to niesamowite wsparcie – 
o swoim koncercie opowiadał Mirek 
Szołtysek. – Mam nadzieję, że 
koncert z okazji Dnia Kobiet stanie się 
tradycją – dodał artysta.

MS

Rudzielec
Materiał redagowany przez

uczniów ZSO nr 1 

Bilety rozeszły się w kilka 
dni, gdy chciałem je kupić 
spotkało mnie rozczarowanie: 
bilety na płytę już sprzedane. 
Pozostało więc nabyć wej-
ściówkę na trybuny. Jak się 
okazało, moje wrażenia nie 
ucierpiały przez to ani trochę, 
cały Spodek bawił się równie 
znakomicie. Problem stanowił 
jedynie koszmarny support, 
wybrany z łapanki, całkowicie 

niewpasowujący się w klimat. 
Na szczęście po trzydziestu 
minutach grupa Anti tank nun 
zeszła ze sceny i zrobiła miej-
sce gwiazdom wieczoru. A by-
ły to takie osobistości jak wo-
kalista Myles Kennedy, sekcja 
rytmiczna The Conspirators  
i oczywiście sam Saul Hud-
son. Ich współpraca zaowoco-
wała płytą Apocalytpic Love, 
która zyskała w naszym kraju 

Koncertowy 
Slash

Jegomość w okularach przeciwsłonecznych, czarnym cy-
lindrze, skórzanych spodniach – ku uciesze żeńskiej części 
publiczności – bez koszulki, trzymający gitarę w ręku mówi: 
„To jest ten moment, to jest Paradise city” i uderza w stru-
ny, a z głośników wydobywają się pierwsze dźwięki hitu 
Guns n’Roses. Wtedy też publikę przeszywają dreszcze, wy-
dobywa się krzyk z kilku tysięcy gardeł. Fani na ten moment 
czekali długie lata. Tak wyglądała końcówka pierwszego w 
Polsce koncertu Slasha – legendarnego gitarzysty. Ale za-
cznijmy od początku.

status złotej. Koncert w Kato-
wicach odbył się z okazji trasy 
promującej ten właśnie krą-
żek.

Setlista zawierała zarówno 
materiał z dwóch solowych 
płyt Slasha, a także utwory 
z czasów grania w słynnych 
Gunsach. Tak więc była nowa 
Anastasia i stare Sweet child 
o’mine czy Welcome to the 
jungle. Dwie godziny porząd-
nego rockowego grania. Dwie 
godziny darcia gardła, skaka-
nia i klaskania. W tym czasie 
kilkakrotnie do głosu dorwał 
się Todd Kerns – gitarzysta ba-
sowy. Wstawki z jego woka-
lem były niespodzianką i to 
bardzo dobrze zaśpiewaną. 
Ogólnie rzecz biorąc, cały 
skład był w wysokiej formie, 
nie dało się wyłapać ani jedne-
go fałszu. Gratką dla fanów 
były niesamowite solówki, 
jedna z nich, włączona do Roc-
ket queen trwała jakieś dzie-
sięć minut.

Po efektownym zakończeniu 
deszczem konfetti Slash obie-
cał, że zobaczy się z nami już 
niedługo. W świetle spełnionej 
obietnicy koncertu, jaką złożył 
w zeszłym roku, wygląda to 
całkiem realnie. Uwierzyłem 
wtedy, uwierzę i teraz. Tylko 
bilety kupię od razu.

Maciej ‘SEGA’ Segiet

REKLAMA

Seniorzy podczas występu z okazji Dnia Kobiet. Foto: MS

Nina Nowak podczas występu W MCK-u.
 Foto: MS



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

18 Wiadomości Rudzkie 13.03.2013 www.wiadomoscirudzkie.pl RSm

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA MARZEC
„Marzenia i pragnienia są 

nieśmiertelne”

August Todin

Informacja dla członków RSM
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej uprzejmie zawiada-
mia, że zatwierdził plany rzeczowe 
funduszu remontowego na 2013 r. 
Informujemy wszystkich członków 

Spółdzielni, że plany te znajdują się 
w siedzibie każdej Administracji, 
gdzie są do wglądu zainteresowa-
nych. Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z tej możliwości.

W „Wiadomościach Rudzkich” 
na  naszej stronie podajemy realiza-
cję, a więc wykonanie robót wyni-
kających z planu rzeczowego fun-
duszu remontowego. 

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

ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych 

Adres 
lokalu 

Pow.
m2

Stawka  
ekspl. 
wywoł.  

zł/m2 netto

Wysokość 
wadium 
+koszty 

przetargu 

Termin 
składania 

ofert Uwagi

Ruda Śl.
ul. Norwida 26 48,60 11,82 1.413,00

+ 123,00 28.03.2013 r. I piętro w pawilonie 
wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 9
ul. Pokoju 14

 293,00
 + 65,00

12,29 
+ 7,61

 
 10.075,00 
+ 123,00

28.03.2013 r.
 poniżej parteru 

w pawilonie 
wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 9
ul. Pokoju 14  23,20 7,61  434,00

+ 123,00 28.03.2013 r.

 poniżej parteru 
w pawilonie 

wolnostojącym bez c.o. 
magazyn

Ruda Śl. 5
ul. Szybowa 6 10,40 15,84 480,00

+ 123,00 28.03.2013 r.  parter w bud. 
mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Wilka 6b 20,00 17,46 860,00

+ 123,00 28.03.2013 r.  parter w bud. 
mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 
ul. Magazynowa 12 95,90 15,84 4.916,00

+ 123,00 28.03.2013 r.  parter w bud. Dyrekcji 
z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna w podanej powyżej wysokości.
Warunki uczestnictwa w przetargu: 
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na dzień 

27.03.2013 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się ze wzorem umowy najmu 
i regulaminem przeprowadzania przetargów. 

2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 
43 1020 2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 
2-miesięcznej opłaty czynszowej.

3. Oprócz wpłaty wadium, oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na  
 ww. konto w kwocie 100,00zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się  
 do Działu Księgowości (pokój 318) w celu odbioru faktury VAT.

5. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwroto-
wi.

6. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemną ofertę w zamkniętej ko-
percie z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy” 

 ul. Norwida 26   o pow. 48,60 m2

 ul. Pokoju 14    o pow. 293,00 m2 + 65,00 m2

 ul. Pokoju 14    o pow. 23,20 m2

 ul. Szybowa 6    o pow. 10,40 m2

 ul. Wilka 6b     o pow. 20,00 m2

 ul. Magazynowa 12 o pow. 95,90 m2

      w terminie do dnia 28.03.2013 r. do godz.9.00.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2013r o godz. 11.00.
8. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna. 
9. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta, 
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
10. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzy-

gnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
11. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet należności czyn-

szowych za ww. lokal.
12. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości  trzymie-

sięcznego czynszu.
13.Wadium przepada na rzecz RSM, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od 

zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu. 
 14. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
15. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118), telefon 32 248-24-

11 wew. 311.

ogłoSzenie 
 Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa poSiada: 

 1. do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe 

 Adres lokalu
Stawka 

eksploat. 
zł/m2netto

Pow. Usytuowanie i instalacje 
w lokalu 

Ruda Śl. 5 
ul. Poloczka 12b 16,79 27,23 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 
ul. Magazynowa 12 8,00 140,00 poniżej parter w budynku Dyrekcji  

z oddzielnym wejściem z c.o.
Ruda Śl. 

ul. Norwida 26 17,46 17,70 I piętro w paw. wolnostoj bez c.o. 

Ruda Śl. 5 
ul. Szramka 1a 15,84 61,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o. 

Ruda Śl. 5 
ul. Brygadzistów 3a 15,84 37,20 parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 
ul. Brygadzistów 7 15,84 28,66 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 
ul. Brygadzistów 7a 15,84 30,74 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 
ul. Brygadzistów 7a  7,61 4,15 poniżej parter w bud. mieszkalny  

bez c.o. magazyn 
Ruda Śl. 5 

ul. Brygadzistów 1 15,84 120,00 parter w bud. mieszkalnym z c.o. 

Ruda Śl. 5 
ul. Skowronków 12 17,46 26,76 parter w pawilonie.wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 5 
ul. Skowronków 12 17,46 47,50 parter w pawilonie.wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 5 
ul. Zgrzebnioka 16 15,84 8,74 parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 10 
ul. Różyckiego 30 11,82 50,65 I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. 

Ruda Śl.10 
ul. Paderewskiego 5 15,84 90,00 parter w paw. wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 10 
ul. Paderewskiego 4  15,05 77,40 parter w paw. wolnostojącym z c.o. 

Ruda Śl. 7 
ul. Oświęcimska 83  8,00 241,35

I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. 
(stawka obniżona na 2 lata, w związku z 

przeprowadzeniem remontu, po tym okresie 
stawka zgodna z obowiązującym cennikiem)

Ruda Śl. 9
ul. Pokoju 18 15,84 31,00 parter w paw. wolnostojącym bez c.o. 

2. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów

Adres Pow. m2 Cena zbycia zł Wysokość 
wadium zł Działka nr KW

Ruda Śl. 10 ul. 
Jankowskiego 960,00 129.900,00 + VAT 7.000,00 3328/207, 

3329/207 1223R

Ruda Śl. 10  
ul. Ogińskiego 2  781,00 108.639,00 + VAT 6.000,00 3374/163, 

3239/166 1223R

Ruda Śl. 10  
ul. Fitelberga 3.793,00 330.400,00 + VAT  17.000,00 4358/177 GL1S/00007190/5

Ruda Śl. 5  
ul. Szpaków 35 718,00 36.700,00 + VAT 3.000,00 978/505 22565

Ruda Śl.
ul. Norwida 19 4.711,00 340.844,00

+ VAT 34.084,00

1991/62, 
1993/65,
2488/59,

1382/1140

GL1S/00004684/4

 
3. do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe  przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3 
Boks handlowy nr 3   II etap o pow. 7,70m2 stawka eksploat.  41,29zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 4   II etap o pow. 10,10m2 „ „  41,29zł/m2 + VAT i media 
Boks handlowy nr 5   II etap o pow. 7,56m2 „ „  41,29zł/m2 + VAT i media  
Boks handlowy nr 6   II etap o pow. 7,60m2 „ „  41,29zł/m2 + VAT i media  
Boks handlowy nr 17  II etap o pow. 11,40m2 „ „  41,29zł/m2 + VAT i media 
   przy ul. Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9
Boks handlowy nr 13  o pow. 12,00 m2 stawka eksploat. 49,50zł/m2 + VAT i media 

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

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

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

śp. Mariana Raduckiego
pracownika Administracji Nr 3 w Rudzie Śląskiej

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
rodzinie zmarłego

składają
Zarząd i Pracownicy 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej



28. Nałkowskiej 4 jak wyżej 32 170,94 
29. Magazynowa 10 jak wyżej 30 803,81
30. Mickiewicza 7a wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego 32 384,77

adMiniSTRaCJa nR 4 
– HaleMBa, koCHłowiCe

Lp. Adres Zakres robót Kwota
HALEMBA
Zasoby A-4 – Halemba
wymiana okien w lokalach mieszkalnych
1. Międzyblokowa 12b/4 wymiana okien  1 978,96
2. Solidarności 15a/1 wymiana okien  3 145,00
3. Solidarności 26b/1 wymiana okien  5 909,52
4. Energetyków 1c/20 wymiana okien  873,27
5. Miodowa 16/18 wymiana okien  1 283,07
6. Energetyków 1a/5 wymiana okien  4 357,50
7. Solidarności 4/3 wymiana okien  1 212,38
8. Olszynowa 5/18 refundacja za wymianę okien 1 313,80
9. Energetyków 7/23 refundacja za wymianę okien 520,00
10. Międzyblokowa 7/15 refundacja za wymianę okien 1 298,00
11. Solidarnosci 4 wymiana instalacji gazowej 191 516,13
12. Międzyblokowa 7 wymiana wodomierzy w mieszkaniach 4 307,69
13. Racławicka 1 wymiana wodomierzy w mieszkaniach 4 133,05
14. Olszynowa 5 wymiana wodomierzy w mieszkaniach 6 228,68
15. Solidarności 4 wymiana wodomierzy w mieszkaniach 5 180,87
16. Solidarności 6 wymiana wodomierzy w mieszkaniach 2 503,12
17. Solidarności 8 wymiana wodomierzy w mieszkaniach 2 503,12
18. Solidarności 10 wymiana wodomierzy w mieszkaniach 2 444,90
19. Solidarności 11 wymiana wodomierzy w mieszkaniach 4 656,96
20. Solidarności 13 wymiana wodomierzy w mieszkaniach 4 191,26
21. Solidarności 15 wymiana wodomierzy w mieszkaniach 7 625,77
22. Solidarności 19 wymiana wodomierzy w mieszkaniach 2 852,39
23. Solidarności 26 wymiana wodomierzy w mieszkaniach 3 492,72
24. Solidarności 4 projekt instalacji elektrycznej 5 412,00
25. Międzyblokowa 7 roboty budowlane – termomodernizacja 290 000,00
26. Racławicka 1 remont kominów 25 656,06
27. Racławicka 1 remont rynien 28 143,98
28. Energetyków 8b/13 odszkodowanie  600,00
29. Energetyków 19/12 PZU 389,42
30. Solidarności 10/13 PZU 292,09
31. Magazynowa 12 remonty lokali własnych 11 706,91
32. Międzyblokowa 7 termomodernizacja 867 182,16
33. Międzyblokowa 12 wypis 676,50
35. Międzyblokowa 14 wypis 676,50
36. Międzyblokowa 12 audyt energetyczny 10 332,00
37. Międzyblokowa 14 audyt energetyczny 10 332,00
KOCHŁOWICE
Zasoby A-4
1. Oświęcimska 85/43 wymiana stolarki okiennej 4 477,76
2. Oświęcimska 85/40 jw. 1 802,60
3. Oświęcimska 85/39 jw. 1 537,55
4. Oświęcimska 85a/25 jw. 2 623,53
5. Oświęcimska 79a/10 jw. 2 820,54
6. Oświęcimska 81/3 jw. 764,10
7. Oświęcimska 79/5 refundacja za wymianę okien 1 054,50
8. Oświęcimska 85b/13 refundacja za wymianę okien 210,00
9. Oświęcimska 81 wymiana instalacji gazowej 120 294,86
10. Łukasiewicza 9 roboty budowlane – termomodernizacja 1 335 524,14
11. Łukasiewicza 9 remont balkonów 29 022,65
12. Łukasiewicza 9c/9 odszkodowanie  24,81
13. Łukasiewicza 9b/5 odszkodowanie  23,50
14. Łukasiewicza 9b/13 odszkodowanie  40,57
15. Łukasiewicza 9b/29 odszkodowanie  65,15
16. Oświęcimska 85a/22 odszkodowanie  13,48
17. Oświęcimska 85/33 odszkodowanie  79,02
18. Magazynowa 12 remont lokali własnych 4 440,55
19. Łukasiewicza 9 termomodernizacja 1 980 000,00
20. Łukasiewicza 9 opinia techniczna 4 551,00

adMiniSTRaCJa nR 5 
– wiRek, BielSzowiCe

Lp. Adres Zakres robót Kwota
1. Zasoby ADM-5 wymiana stolarki okiennej (z listy + awaryjne) 291.198,89
2. Zasoby ADM-5  refundacja za wymianę stolarki okiennej  103.982,36 zł 
3. Równoległa 1 roboty towarzyszące przy rektyfikacji  4.543,64
  (izolacja ścian fundamentowych)
4. Główna 24 roboty towarzyszące przy rektyfikacji  7.095,86
  (izolacja ścian fundamentowych)
5. Główna 26 roboty towarzyszące przy rektyfikacji  29.289,83
  (izolacja ścian fundamentowych, wykonanie drenażu)
6. Jankowskiego 16b-c roboty towarzyszące przy rektyfikacji  139.164,70
  (izolacja ścian fundamentowych, wykonanie drenażu, 
  udrożnienie i naprawa dylatacji)
7. Elsnera 4 wymiana legalizacyjna wodomierzy  21.849,05
 Paderewskiego 3, 7, 13, 15
8. Paderewskiego 15 roboty towarzyszące przy ociepleniu  572.178,50
9. Fitelberga 12 przebudowa instalacji gazowej  85.301,99
10. ks. Niedzieli 29c, 33 wymiana i remonty instalacji wod-kan.  187.484,20
 Jankowskiego 16, 16c, 18c 
 Równoległa 1-1a, 5-5a 
 Paderewskiego 7c 
 Główna 24, 26, Paderewskiego 15 
 pion m-nia nr 26, 13 pion m-nia 2
11. Fitelberga 12a pion m-nia nr 1;  uszczelnienie, przemurowanie  64.264,06
Chroboka 12-14 przewodów kominowych 64.264,06
  pion m-nia nr 2; 
12. Paderewskiego 13-13b  remont instalacji elektrycznej 152.922,93
 15-15b, Jankowskiego 16b-c  i odgromowej
 Równoległa 1,1a, 5, 5a, ks. Niedzieli 33
13. Paderewskiego 1-1b  wymiana wewnętrznych i zewnętrznych 58.612,21
 7a, 13b, 15, 15a  drzwi do pom. zsypowych,
 Jankowskiego 18-18c  naprawa szaf instalacyjnych 
 J. Curie 4
14. Paderewskiego 13a remont posadzek piwnicznych  20.446,61
15. Kempnego 2c montaż kratek went. w obrębie stropodachu  4.318,88
16. Chroboka 24 remont pieca kaflowego  5.255,28
17. ks. Niedzieli 29 roboty brukarskie i odwadniające  20.900,36
18.  Elsnera 1 naprawa ocieplenia ściany szczytowej  13.021,82
19. Jankowskiego 16-16c remont podjazdu do śmietnika  6.755,88
20.  Paderewskiego 3, 13,  wymiana falownika windy ,wymiana łożyska 5.945,51
 Jankowskiego 16, 16a w kole ciernym windy, wymiana 
  sterownika windy, wymiana odrenicznika prędkości 
21. Paderewskiego 7 wymiana windy  118.616,40 
22. Paderewskiego 7a wymiana windy  118.616,40 
23. Paderewskiego 3 wymiana zdewastowanych drzwi do windy  6.792,20
24. Magazynowa 12 wymiana inst. wod-kan. i elektrycznej;  18.847,13
  wykonanie parkingu 
25. Paderewskiego 4 remont warsztatu, wymiana drzwi wejściowych  19.254,66 
26. Różyckiego 30 remont schodów zewnętrznych  7.407,16
  i cokołu ściany zachodniej 
27. Równoległa 1,5 remont nawierzchni asfaltowych  35.665,83
28. Paderewskiego 15 wykonanie PT naprawy warstw fakturowych  2.644,50
29. Paderewskiego 15 naprawa warstw fakturowych   199.987,89
30. Paderewskiego 15 ocieplenie budynku 2.259.584,52
31. Paderewskiego 13 wykonanie map własnościowych, 14.944,50
  audytu energetycznego i PT ocieplenia budynku

adMiniSTRaCJa nR 2 
– nowY BYToM, oS. oBR.weSTeRplaTTe

Lp. Adres Zakres robót Kwota
1. Zasoby Adm-2 wym.stolarki okiennej u lokatorów 278.547,48
  ref.za wym.okien  6.600,96
2. Chorzowska 29 wyk.nawierzchni pod pl.gospodarczy 8.189,87
 Ks. J. Szymały 4, 6, 8 utw.drogi i parkingu 10.736,76
 Ks. J. Szymały 10, 12 jw.  10.131,00
 Pokoju 18 naprawa schodów terenowych 326,12
 Pokoju 3 remont chodnika  18.598,84
 Objazdowa 7 jw.  27.975,11
 Objazdowa 5 jw.  15.581,62
 Obr. Westerplatte 6-8 jw.  22.419,92
 Obr. Westerplatte 11 jw.  36.774,12
 Obr. Westerplatte 11-13 wykonanie parkingu  50.803,06
 J. S. Dworaka 9  rem.chodnika i schodów  31.235,95
3. ks. J. Szymały 4 a, b, c malowanie klatek schod. 32.191,89
 Ratowników 7a, 7b jw. 28.788,80
 Ratowników 9a, 9b jw. 29.583,32
 Smolenia 6 malow. kl. schod. i ganków piwn. 19.778,93
 J. Markowej 15b jw. 11.420,47
 Niedurnego 38  mal.wejść do bud., maszyn.wind i zsypów 60.350,13
 Objazdowa 5, 5a malowanie kl. schod.  25.181,02
 Kolista 3 jw.  27.565,91
 Spółdzielcza 3 jw.  31.843,43
4.  ks. J. Szymały 4a-c wym. WLZ i rozdzielnic piętrowych 32.074,18
 Chorzowska 25 wym. rozdzielnicy głównej i adm. 14.245,53
 Chorzowska 27  wym. wyłącznika p.pożarowego 2.226,18
 – lokal użytk.
 Ratowników 7a, 7b wym. WLZ i rozdzielnic piętrowych 23.785,33
 Ratowników 9a, 9b jw. 23.851,28
 Obr. Westerplatte 13a jw. 13.095,45
 Objazdowa 7 wym. rozdzielnicy głównej i adm. 14.403,24
 Niedurnego 38  remont tablicy adm.  9.061,23
 Spółdzielcza 5 wym. inst.oświetlenia piwnic  11.666,06
5. Pokoju 3 wym. pionów wod.kan. 16.989,69
 J.S.Dworaka 9c jw. 9.553,31
 ks. J. Szymały 10a jw. 25.178,41
 Kolista 7 wym. wodomierzy indywidualnych  3.264,30
 J. S. Dworaka 9  jw.  23.241,82
 J. S. Dworaka 11 jw.  9.314,13
6. ks. J. Szymały 12 wym.drzwi do piwnic 8.767,91
 ks. J. Szymały 4,6,8 jw. 13.166,34
 Smolenia 2 jw. 2.317,47
 Chorzowska 23 jw.  8.252,00
 Niedurnego 38-c zabud. drzwi w gankach piwnicznych 15.013,84
 Smolenia 6 jw. 3.219,20
 Smolenia 4 jw. 3.574,00
 Obr. Westerplatte 9,a,b,c  napr. podłoża,   27.615,12
  ułożenie płytek na kl.schod.
 Chorzowska 23 udrożnienie kanalizacji deszczowej 4.615,07
 J.S.Dworaka 9 – sklep wym. witryny okiennej, okna i drzwi 10.542,35
 J.S.Dworaka 9 – klub wym. drzwi wejściowych 2.712,10
 Pokoju 18-Adm-2 montaż daszka nad wejściem do lokalu 885,60
 Pokoju 18-Adm-2 postawienie ścianki,założenie drzwi  2.263.98
 Damrota 7 docieplenie poza audytem 159.442,50
 Damrota 7 zajęcie terenu 1.029,60
 Niedurnego 38  nadmurowanie kominów  14.589,75
 Pokoju 3,3a czyszczenie przykan. kanal.sanitarnej  5.226,14
 Pokoju 8 jw.  2.327,85
 Pokoju 10 jw.  2.314,98
 Pokoju 12 jw.  2.337,51
 Pokoju 14 jw.  2.214,56
 Obr.Westerplatte 6-8 montaż urządzeń zabawowych  35.661,44
 Pokoju 8 remont kominów  16.953,98
 Objazdowa 15 jw.  13.436,35
 J.S.Dworaka 9  montaż stelaży pod anteny satelitarne  10.845,20
 J.S.Dworaka 11 jw.  6.636,43
 Niedurnego 38  wyk. zadaszeń antypośl. nad przejś. do bud. 19.232,74
 J.S.Dworaka 9 docieplenie poza audytem 402.326,84
 J.S.Dworaka 11 jw. 253.875,63
 Kolista 5,7 wyk. przedłużenia gzymsu z ociepleniem  63.411,40
 J.S.Dworaka 9  modernizacja dźwigu 116.726,40
 Niedurnego 38  naprawa płyty gł.w tablicy sterowej dźwigu 504,27
7. Damrota 7 docieplenie budynku 472.653,45
 Spółdzielcza 7 wyk.przedłużenia i docieplenia gzymsu 19.599,45
 Obr.Westerplatte 6 mapy własności 676,50
 J.S.Dworaka 9  docieplenie budynku 890.691,10
 J.S.Dworaka 11 jw. 400.075,95
 Chorzowska 29 przedłużenie i docieplenie gzymsu  31.705,70
 Obr.Westerplatte 9 audyt energetyczny, mapy własności  12.730,50
 Obr.Westerplatte 11 mapy własności  676,50
8. Smolenia 6/6 szkoda zalaniowa 439,05
 Smolenia 2a/3 refundacja za wym. pieców Żar 2.100,00
 Smolenia 2/7 jw.  2.100,00
 Magazynowa 12 remont dyrekcji  21.074,19

adMiniSTRaCJa nR 3 – Ruda ŚlĄSka 1
Lp. Adres Zakres robót Kwota
1. Norwida 16 roboty dodatkowe związane z ociepleniem 864 465,70
  ocieplenie ścian budynku 659 433,72
2. Fiołków 1  roboty dodatkowe związane z ociepleniem 267 022,36
  ocieplenie ścian budynku  782 666,10
  remont instalacji domofonowej 286 960,62
3.  Fiołków 4 roboty dodatkowe związane z ociepleniem 286 960,62
  ocieplenie ścian budynku 870 550,34
  wymiana kabla zasilającego 12 486,18
  remont instalacji domofonowej 3 101,76
4. Wolności 23 C wykonanie izolacji budynku 21 358,37
5. Norwida 14 wyprowadzenie inst. gazowej na klatkę 72 001,71
6. Mickiewicza 5 i 7 wymiana poziomu kanalizacyjnego 31 920,70
7. Różana 4 wymiana poziomu kanalizacyjnego 29 568,38
8. Fiołków 4 wymiana pionu wod- kan 18 482,29
9. Adm, Klub, Dyrekcja remont archiwum, wykonanie izolacji 70 615,51
10. Zasoby ADM-3 wymiana okien 242 735,22
  refundacje za okna 145 889,72
11. Wieniawskiego 14 wymiana wodomierzy 14 757,12
12 .Wolności 20 wymiana wodomierzy 20 986,56
13. Wieniawskiego 14 wykonanie instalacji zapobiegającej  23 066,81
  zamarzaniu wody w rynnach i r. spustowych
14. Słowiańska 3 jw. 32 058,38
15. Bzów 3 docieplenie stropu 1 877,69
16. Norwida 14 audyt energetyczny 11 500,50
17. Norwida 22 przeliczenie mocy 2 214,00
18. Nałkowskiej 2  naprawa sterownika windy 5 721,15
19. Norwida 6 naprawa tablicy, wymiana linki ogranicznika 4 441,81
20. Wieniawskiego 14 wymiana linki ogranicznika 5 090,56
21. Norwida 22 remont drogi, chodnika, parkingu 257 885,82
22. Norwida 16 wyprowadzenie inst. gazowej na klatkę 153 249,16
23. Norwida 20 jw. 85 358,84
24. Fiołków 10 jw. 28 167,18
25. Norwida 16c wymiana pionu wodnego 8 032,09
26. Norwida 24 wymiana poziomu kanalizacyjnego 32 350,42
27. Nałkowskiej 2 jak wyżej 31 766,66
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Fundusz rzeczowy cd. 
Jak co roku, tradycyjnie podajemy wykonanie rzeczowe funduszu remontowego za ubiegły rok. (cdn.)

adMiniSTRaCJa nR 6 – BYkowina
Lp. Adres Zakres robót Kwota
1. Szpaków 25 częściowy remont dachu 8 856,00
2. Szpaków 51 częściowy remont dachu 8 856,00
3. Kombajnistów 3c częściowy remont dachu 8 100,00
4. Kombajnistów 3 częściowy remont dachu 7 560,00
5. Kopalniana 10  1-krotne krycie segmentu 9 180,00 
6. zasoby ADM-6 wymiana okien: 817,96 m2 = 399 szt 519 432,07
7. zasoby ADM-6 refundacje za wym.okien: 223,3 m2 =110 szt 74 014,00
8. zasoby ADM-6 refundacje za wym.drzwi: 5 szt. 5 016,77
9. zasoby ADM-6 montaż nawiewników w oknach 5 025,22
10. Szpaków 51-53, 47-49 demontaż azbestów ze ścian w kl.schod.  7 085,88
11. Szpaków 51-53 malowanie kl. schod., piwnic, 69 660,00
  galerii + docieplenie ścian
12. Szpaków 47-49 malowanie kl.schod., piwnic, 64 800,00 zł
  galerii + docieplenie ścian
13. Szpaków 51-53, 47-49 malowanie posadzek galerii 12 960,00 zł
14. Komb.3, Kopaln.16 demontaż azbestów ze ścian w kl.schodowej 4 353,00 zł
15. Kombajnistów 3 malowanie kl.schod, piwnic, 28 188,00 zł
  galerii + docieplenie ścian
16. Kopalniana 16 malowanie kl.schod., piwnic, 12 529,45
  galerii + docieplenie ścian
17. Skowronków 14, 16 remont ścian w kl. schod. 29 208,74
  z demontażem azbestów
18. Gwar.25a, Zgrz.20,18a remont maszynowni dżwigu 17 712,00
19. Szpaków 37 wymiana urządzeń zabawowych 33 621,50
20. Pośpiecha- Szramka 1 montaż huśtawki 2 540,50
21. Szpaków 17 projekt parkingu 5 904,00
22. Szpaków 17 budowa parkingu 52 856,52
23. Szpaków 17 remont drogi dojazd. do parkingu 21 525,00
24. Grzegorzka 9 remont chodnika + dodatkowe miejsca postojowe 24 600,00
25. Grzegorzka 1-3 remont chodnika  34 440,00
26. Gwarecka 27 remont chodnika (z 2011) 36 777,00
27.  Gwar.15 -Zgrzebn.2 remont chodnika + dojścia 44 416,78 
28. ks.Szramka 3 remont chodnika   24 600,00
29. ks.Szramka – Pośpiecha budowa chodnika 11 316,00
30.  zasoby ADM-6 remonty cząstkowe naw. asfaltowych 70 853,91
31. Sztygarska 2, 3-5-7 projekt B-W  instalacji gazowej  10 332,00
32. Sztygarska 2 wyprowadzenie gazomierzy na korytarz 32 752,57 
33. Sztygarska 3-5-7 wyprowadzenie gazomierzy na korytarz 107 751,00
34. Kopalniana 16 wyprowadz .gazomierzy na korytarz (końc.z 2011)  32 292,00
35. Kombajnistów 1 wyprowadz. gazomierzy na korytarz (końc.z 2011)  19 881,55 
36. Gwar.23,  projekt B-W poziomów z-c wody 10 455,00 
 Zgrz.4, Grzeg.12 
37. Korfantego 19 wymiana poziomów z-c wody 24 300,00
38.  Korfantego 21 wymiana poziomów z-c wody 30 564,00
39. Zgrzebnioka 4 wymiana poziomów z-c wody 42 120,00
40. Zgrzebnioka 16  wymiana poziomów z-c wody 31 535,38
41. Zgrzebnioka 22 wymiana poziomów z-c wody 31 854,41
42. Gwarecka 23 wymiana poziomów z-c- wody 38 337,21
43. Grzegorzka 12 wymiana poziomów i pionów z-c wody 31 641,36
44. Szpaków 9 wym.pionów kanaliz.deszcz.oraz z-c wody 8 316,00
 /pion 1 do 13 
45. Szpaków 15 wym. pionów kanaliz. deszcz. oraz z-c wody 9 611,58 zł
 / pion 3 do 19 
46. Szpaków 31/ pion 3-19 wym.pionów kanaliz. 9 175,40
  deszcz.oraz z-c wody
47. Poloczka 4a wymiana pionów wody  5 940,00
48. ks. Potyki 18/ pion 3-12 wym. pionów wody i kanalizacji 5 939,82
49. Kombajnistów 3a wym. poziomów kanalizacji sanit. w piwnicy 7 019,56
50. Zgrzebnioka 8 wym. poziomów kanalizacji sanit. + przykanalik 12 274,51
51. Kopalniana 10a wym. poziomów kanaliz. sanitarnej + przyłącza 14 924,93
52. Sztyg.7a,  wymiana przykanalika instalacji sanitarnej 7 386,36
 Szpaków 17
53. Poloczka 12 remont rozdz. gł. + wym. osprzętu inst. elektrycznej 28 065,67
54. Poloczka 2 remont rozdz. gł. + wym. osprzętu inst. elektrycznej 9 115,76
55. Poloczka 6 remont rozdzielni gł., wymiana osprzętu elektr. 14 580,00
56. Brygadzistów 5 remont rozdzielni gł.,  11 556,00
  wymiana osprzętu elektrycznego
57. Kopalniana 16 remont inst. elektr. + osprzętu na kl.schod.i piwnicy 7 128,00
58. Kombajnistów 3 remont inst. elektr. + osprzętu na kl. schod. i piwnicy 6 696,00
59. Gwarecka 31 remont rozdz. gł. +wym. osprzętu inst. elektrycznej 10 489,17
60. Pośpiecha 2 remont rozdz. gł. + wym. osprzętu inst. elektrycznej 27 540,00
61. Grzegorzka 3 remont inst. elektr. + osprzętu na parterze kl. schod. 1 620,00
62. Grzegorzka 4 remont osprzętu i inst. elektrycznej 1 923,33
63. Szpaków wymiana inst. elektr. + osprzętu 12 852,00
 47-49, 51-53  w kl.schod. i piwnicy
64. Szpaków 35 remont rozdzielni gł. i instalacji elektrycznej 1 780,55
 (pawilon)
65. Szpaków 9  wymiana oświetlenia zewnętrznego 1 184,76
66. wentylacja mechaniczna wymiana 15 szt. wentylatorów 19 500,00 
67. Sztolniowa 1, 2, 4, remont rozdzielni zasilającej  4 752,00
  wentylatory dachowe
68. Wilka 5, Szybowa 6 remont rozdzielni zasilającej 6 156,00
  wentylatory dachowe
69. Fr.Wilka 6 remont rozdzielni zasilającej wentylatory dachowe 4 860,00
70. Fr.Wilka 8-10 remont rozdzielni zasilającej wentylatory dachowe 5 940,00
71. Fr.Wilka 7,  remont rozdzielni zasilającej wentylatory dachowe 5 400,00
 Gwar.23 
72. Fr.Wilka 10a wymiana koła ciernego i lin nośnych dzwigu 4 439,89
73. Zgrzebnioka 18-20 zabudowa sufitów na parterach 8 640,00
74. Pośpiecha – ks.Szramka 3 placyk gospodarczy,  27 060,00 zł
  likwidacja zalewiska
75. Szpaków 13 naprawa ocieplenia na ścianie szczytowej 58 207,90
76. Szpaków 53, 51 naprawa słupów żelb. 58 320,00
77. Szpaków 53, 51 naprawa zadaszeń  23 220,00
  + malowanie wejść i pasów stropodachu
78. Skowr.16/9, Szpaków 37/19 docieplenie stropodachu 8 640,00
79. Szpaków 49 naprawa słupów żelbetowych  34 344,00
  + montaż okapników na galeriach
80. Skowr.4, Szp.37, naprawa słupów żelbetowych na galeriach 6 588,00
 Drozdów 2 
81. zasoby A-6 naprawy na elewacjach, zabezpieczenia otworów  57 702,06
  przed ptakami, naprawa zadaszeń, 
  montaż okapników na balkonach,
82. Kopaln., Brygadz., Pośpiecha karczowanie pni 4 920,00
83. Sztygarska 5 wymiana drzwi wejściowych 3 131,87
84. Skowronków 12 (pawilon) remont elewacji 133 462,11
85. klub COUNTRY częściowa wymiana 21 148,29 zł
  stolarki drzwiowej, malowanie
86. RSM remonty lokali własnych 27 283,18
87. Fr.Wilka 5-10, opinia techniczna nt. stanu elewacji 8 610,00
 Szybowa 6
88. Potyki, Siekiela, Zgrz.16-22  mapy własnościowe z wypisami 4 735,50
89. budynki ocieplane roboty towarzyszące nieobjęte audytem 713 208,31
90. PRAWO BUDOWLANE kontrola instalacji gazowych 23 693,17
91. (przeglądy instalacji) kontrola przewodów kominowych 42 116,02
1. Gwar. 25, Zgrzebn. 18b i 20a wymiana  dźwigów 348 782,74
2. Grzegorzka 4 ocieplenie budynku  389 887,64
3.  Grzegorzka 10 ocieplenie budynku (w 50%) 515 303,81
4. Siekiela, Potyki, audyty do termomodernizacji 78 966,00
 Zgrzebn. 18-22
5. Grzegorzka 3 ocieplenie budynku (faza częściowa) 290 031,53
6. Gwarecka 31 ocieplenie budynku (faza częściowa z 2011) 159 225,73
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA 
MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 – tekst jednolity) oraz art. 39 
ust. 1, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwał:

Nr PR.0007.68.2012•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r., o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, w rejonie ulicy 
Wireckiej; 
Nr PR.0007.69.2012•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r., o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Wirku, w rejonie ulic Antonie-
go Nowary i Katowickiej;
Nr PR.0007.70.2012•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r., o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu, w rejonie 
ulicy Józefa Lompy i Chorzowskiej;
Nr PR.0007.71.2012•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r., w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, w rejo-
nie ulic Józefa Piłsudskiego, Cegielnianej, Porannej;
Nr PR.0007.72.2012•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r., w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Orzegowie, w rejonie 
ulicy Jerzego Ziętka;
Nr PR.0007.73.2012•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r., w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Halembie, w rejonie ulic 
1 Maja i Skośnej; 
Nr PR.0007.74.2012•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r., w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Halembie, w rejonie 
ulicy Józefa Poniatowskiego;
Nr PR.0007.75.2012•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r., w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Rudzie, w rejonie ulic 
Szyb Walenty i 1 Maja;  
Nr PR.0007.76.2012•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r., w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, w rejo-
nie ulicy Kingi; 

Nr PR.0007.77.2012•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, w rejo-
nie ulicy Jodłowej;
Nr PR.0007.78.2012•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, 
w rejonie ulicy Mikołaja Reja; w Rudzie Śląskiej-Halembie, w rejonie ul. Marii 
Kuncewiczowej; w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Halembie, w rejonie ul. 
Chłopskiej; w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, w rejonie ul. 
ks. Józefa Niedzieli; 
Nr PR.0007.79.2012•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r., w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Wirku w rejonie ulicy 
Ludowej;
Nr PR.0007.80.2012•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r., w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Halembie, w rejonie 
ulicy Piotra Skargi;
Nr PR.0007.141.2012•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2012 r., w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu, 
w rejonie ulicy Józefa Lompy;
Nr 1025/LV/2010•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 4.02.2010 r., w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Halembie, w rejonie 
ulicy Młyńskiej;
Nr 1026/LV/2010•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 4.02.2010r., w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Halembie, w rejonie ulicy 
Ignacego Kaczmarka;
Nr 1028/LV/2010•  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 4.02.2010 r., w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, w rejonie ulicy 
Grzybowej;

które są dokumentami wymagającymi przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej uchwały o miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Wy-
dział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 
Ruda Śląska, w terminie do dnia 3 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zaintere-
sowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko. 
Wnioski mogą być wnoszone:

– w formie pisemnej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska; 

– ustnie do protokołu; 
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bez-

piecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym na e-mail: architektura@ruda-sl.dt.pl do dnia 3 kwietnia 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Ślą-
ska.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Na podstawie art. 11d ust. 5 i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 
jednolity tekst) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – zawia-
damiam – że toczy się w tut. organie postępowanie administracyjne na wniosek Miasta Ruda Śląska, 
pl. Jana Pawła II 6, Wydziału Dróg i Mostów zarządcy drogi tut. Urzędu, reprezentowanego przez 
pełnomocnika Pana Grzegorza Wileńskiego, prezesa Biura projektowo-inżynierskiego ”Lindschulte 
Polska” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 32 o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn.:

– rozbudowa ulicy Władysława Jagiełły i ulicy Dojazdowej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, 
wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową sieci elektroenerge-
tycznej, teletechnicznej wraz z przyłączami na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 
1483/3, 3215/5, 1485/3, 1543/3, 2845/8, 3653/3, 3652/3, 2389/6, 2390/6, 3651/3, 3654/3, 3655/3, 
3462, 1484/3, 3650/3, 2397/6, 2396/6, 2395/6, 2394/6, 2393/6, 2392/6, 2391/6, 2844/8.

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą za-

poznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej 
inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki 
i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320. 

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. Targowej, która zostanie oddana w najem z prze-
znaczeniem pod działalność usługową, grunt pod obiektami i teren przy-
legły oraz grunt pod drogę dojazdową, ks. Jana Szymały, która zostanie 
oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wyka-
zu część nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chorzowskiej 
2b w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu, stanowiącej własność Miasta 
Ruda Śląska, która przydzielona zostanie w trybie bezprzetargowym na 
podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony na okres do 
dnia 31.06.2015 r. na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.



KĄCIK MALUCHA

Poziomo: 1 – pies australijski, 5 
– niewielka izba, 8 – marka zegar-
ków japońskich, 9 – dawany na tacę, 
11 – potrawa mięsna, 12 – nóż chi-
rurgiczny, 15 – zasłona, 17 – skład-
nik czekolady, 20 – gat. proszku do 
prania, 21 – wróżba, 24 – imię mę-

skie, 25 – nagonka, 28 – dzierżawa, 
29 – rzeka w Rosji, 32 – naród, 33 
– zwierzęta futerkowe, 36 – zbiór 
przepisów judaizmu, 39 – rzeka w 
Bangladeszu, 42 – w mitologii grec-
kiej piekło, 43 – w mitologii grec-
kiej bogini mądrości, 45 – medal, 46 
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Baran – To będzie niezwykły 
czas. Możliwe spełnienie marzeń, 
fantastyczne imprezy, podróże, 
wspaniałe transakcje i awanse. 
Świat pokaże Ci swą jasną twarz.

Byk – Drogi Byku, znajdziesz 
teraz czas na to, co lubisz. Obo-
wiązki nie będą uciążliwe, jednak 
pamiętaj, by o nich nie zapomnieć. 
Zdrowie i humor Ci dopiszą.

Bliźnięta – Czeka Cię radosny 
czas. Twoje życie towarzyskie za-
cznie coraz bardziej kwitnąć. 
Wzbudzisz w innych zaufanie, 
dzięki czemu możesz robić udane 
interesy.

Rak – Drogi Raku, czeka Cię 
czas pełen wyzwań i aktywności. 
To również tydzień na odważne 
posunięcia w sprawach rodzin-
nych i domowych. Twoje życie 
może stać się ciekawsze.

Lew – Na duszy będzie Ci teraz 
lekko i radośnie. To czas rozwoju, 
powodzenia i szczęścia. Wszystko 
przyjdzie Ci wyjątkowo łatwo. 
Skorzystaj z tych dni.

Panna – Wspaniały czas Cię 
teraz czeka. Może wydarzyć się 
coś, co urozmaici Twe życie. 
Uwierz w to, że czasem można do-
stać coś w prezencie od losu.

Waga – Będziesz musiała teraz 
dać z siebie więcej, ale cel będzie 
wart wysiłku. Trzeba będzie bar-
dziej się wykazać, rywalizować 
czy powalczyć – spokojnie, dasz 
sobie radę.

Skorpion – Odzyskasz chęci 
i będzie Ci się chciało, nawet to, 
na co jeszcze niedawno nie miałeś 
energii. Na każdy swój problem 
znajdziesz teraz rozwiązanie.

Strzelec – Sprzed Twoich nóg 
znikną wreszcie przeszkody. Bę-
dziesz mieć dużo energii i dobre 
samopoczucie. Planety ułatwią Ci 
teraz wszystko za co się weź-
miesz.

Koziorożec – W tym czasie 
tempo Twojego życia się uspokoi. 
Będziesz teraz mniej zaganiany, 
a niektóre problemy rozwiążą się 
same. Zyskasz więcej czasu dla 
siebie i rodziny.

Wodnik – Drogi Wodniku, zy-
skasz teraz więcej wiary w siebie 
i w swoje pomysły. Między Tobą 
a kimś bliskim może mocno za-
iskrzyć. Postaraj się przełożyć 
rozmowę do czasu, aż emocje 
opadną.

Ryby – W praktycznych spra-
wach dopisze Ci powodzenie i bę-
dziesz na co dzień w dobrym hu-
morze. Osoby Ci bliskie mogą Cię 
potrzebować. 
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– imię Brando, 47 – konopie manil-
skie. 

Pionowo: 1 – ptak z czubkiem, 2 – 
w mitologii egipskiej bogini nieba, 3 
– imię męskie, 4 – zbuduje go zdun, 5 
– boisko do tenisa, 6 – ślaz, 7 – tytuł 
książąt indyjskich, 10 – włókno po-
liestrowe, 13 – bogacz indyjski, 14 – 
meduza, 16 – żądłówka, 17 – krzew 
śródziemnomorski, 18 – kwiatostan 
groniasty, 19 – wizerunek, 21 – nor-
ma, 22 – szlachcic w dawnej Rosji, 
23 – szczyt w Tatrach, 26 – mielizna 
na rzece, 27 – daszek na przystanku, 
30 – glina morenowa, 31 – dynastia 
chińska (221-263), 34 – dwukołowa 

taczka, 35 – fartuch, 37 – ozdoba ta-
łesu, 38 – pogłębiarka rzeczna, 40 – 
rzeka na Słowacji, 41 – średnia dłu-
gość stroju, 44 – litera grecka.

Hasło krzyżówki nr 8 brzmiało: 
Zemsta nietoperza. Nagrodę otrzy-
muje Teresa Psurek z Rudy Śl. Po 
odbiór nagrody – kuponu o wartości 
50 złotych, który jest do zrealizowa-
nia w Firmie Handlowej „Rumcajs” 
(Ruda Śl, ul. Hlonda 38-40) zapra-
szamy do redakcji „WR” od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-15.30. 
Nagrodę z tej krzyżówki otrzyma 
jedna osoba spośród tych, które nade-
ślą na adres redakcji (41-709 Ruda 
Śląska, ul. Niedurnego 36) zamiesz-
czony poniżej kupon oraz hasło, któ-
re jest rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do dwóch ty-
godni od daty zamieszczenia konkur-
su. 
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M-11

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 miesz-
kań, itp. Tel. 501-718-240.

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

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

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

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

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

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

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

R Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.

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

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

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

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

R Malowanie, tapetowanie, gładzie, ka-
felkowanie, 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 ele-
wacji. Tel. 607-969-200.

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

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, przeprowadzki 
itp. Tel. 693-741-977.

R Rencista, „złota rączka”, oferuje profe-
sjonalne, kompleksowe kafelkowanie ła-
zienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 32 
244-40-90, 784-699-569.

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

R Świąteczna pożyczka bez BIK-u do 
7.000 zł dzwoń, tel. 605-848-324, 
728-874-276.

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

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

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

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

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

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

R Prawa do akcji spółek węglowych ku-
pię, tel. 506-656-565.

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

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

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

R POŻYCZKI dla firm będących na k.
podatkowej, ryczałcie, KPiR na cele ob-
rotowe, inwestycyjne. Dla firm nie wy-
kazujących wszystkich przychodów, na 
stracie, dochód na oświadczenie, szyb-
ka decyzja, tel. 32 253-90-23, 795-406-
305.

NIERUCHOMOŚCI

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

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

R Ruda, jednopokojowe, 32 m2, 65 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 Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 140 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

R W Rudzie Śl. – NOWE domy szere-
gowe i bliźniaki, Halemba i Kochło-
wice od 94 m2, od 265 tys., www.nie-
ruchomoscigabriel.pl, tel. 32 242-06-
09, 605-731-250.

R Atrakcyjne oferty mieszkań na 
WWW.LOKATOR.NIERUCHO-
MOSCI.PL

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

R Poszukujemy mieszkań, domów, par-
cel dla zdecydowanych klientów Nieru-
chomości GABRIEL, tel. 32 242-06-09, 
691-523-055.

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 Atrakcyjne mieszkania na www.nie-
ruchomościgabriel.pl.

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

R Trzypokojowe, Podlas, 51 m2, 120 
tys., Magazynowa 55 m2, 143 tys. LOKA-
TOR, tel. 793-396-040.

R Sprzedam mieszkanie 95 m2 (Bielszo-
wice). tel. 502-812-791.

R Jednopokojowe, Wirek, 30 m2, 73 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Jednopokojowe, Nowy Bytom, 59 tys., 
Kochłowice 38 m2, 51 tys. LOKATOR, 
tel. 793-396-040.

R Dwupokojowe, Halemba, 48 m2, 128 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Widokowa działka w Nakle Śl. OKA-
ZJA 2700 m2, 160 tys. Tel. 605-731-250.

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

R Sprzedam dom HALEMBA, 100 m2, 
350 tys., Kochłowice, 200 m2, 335 tys. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

R Sprzedam M-5 w Wirku, 73 m2, wy-
soki standard, 175 tys. Tel. 694-635-550.

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

R Sprzedam dwa mieszkania. Bykowina, 
ul. Katowicka, 35 m2, okazjonalnie. Tel. 
500-322-801.

R Mieszkanie lub pokoje do wynajęcia. 
Tel. 32 242-06-28.

R Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 47 
m2 w centrum Nowego Bytomia. Tel. 668-
927-565.

R Wynajmę mieszkanie 48 m2 – Halem-
ba. Tel. 32 242-95-35.

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

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

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

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

R Lokal użytkowy sprzedam lub wynaj-
mę, Ruda Śląska 6. tel. 604-478-603.

R Sprzedam dwa mieszkania. Bykowi-
na, ul. Katowicka 35 m2, okazjonalnie. 
Tel. 500-322-801.

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

R Bezczynszowe mieszkania Ruda, 
trzypokojowe 89 tys., czteropokojowe 
129 tys. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Wynajmę lokal Kochłowice. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Nieruchomości z terenu Rudy i okolic 
poszukujemy. Asia, tel. 660-251-346, 
DOMLUX.

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

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 zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana 
nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie 
Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Weteranów, obejmująca działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 3910/125 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).

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 3910/125 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (symbole planu MN2) oraz fragmentarycznie teren ulic lokalnych 
o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 15 m (symbol planu KL1/2) i teren 
ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol 
planu 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 zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą 
terenów oznaczonych symbolami MN1, KDW i KL1/2.

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 działki nr 3910/125 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część działki nr 3913/125  

– 153.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2013 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 (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda 
Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 11.04.2013 
r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 7.650,00 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. 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 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 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 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.
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ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.comaledom@aledom.pl

!!!MIESZKANIA od 43 m2 do 52 m2!!!
Cena 3520,00 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  52 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina   35 m2  29 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

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

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

www.stemark.pl

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

R Sprzedam działkę Paniowy, Kochło-
wice. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Sprzedam dwupokojowe, wyremon-
towane 110 tys. DOMLUX, tel. 660-251-
346.

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

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

MOTORYZACJA 
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fie-
stę i inne – stan obojętny. Tel. 503-345-
968.

R Kupię skorodowane auta, powypadko-
we, do wyrejestrowania. Tel. 503-345-
968.

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

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

R Pomoc drogowa, złomowanie pojaz-
dów, skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

R Skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodo-
wanych. Tel. 785-437-230.

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

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

PRACA
R Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę pa-
znokci z doświadczeniem. Tel. 504-170-
918.

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

R Firma Kada zatrudni komunikatywne 
osoby do sprzedaży telefonicznej. Stabil-
ne zatrudnienie, podstawa + premia, moż-
liwość rozwoju. Tel. 32 440-04-56, lub 
884-910-908.

R Firma „PUMAR HYDRAULI-
KA” Sp. z o.o. z Siemianowic Ślą-
skich zatrudni do pracy pod ziemią 
wyższy i średni dozór elektryczny i 
górniczy, elektromonterów, górników 
ścianowych, strzałowych i kombajni-
stów. Tel. 32 73-59-178, 32 73-59-
179.

R Zatrudnię ekspedientkę ze znajomością 
branży odzieżowej. Tel. 731-231-616.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATRYMONIALNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięćdzie-
siątką, pozna panią do 45 lat, szczupłą. 
Tel. 723-317-804.

Złóż życzenia wielkanocne na łamach ,,Wiadomości Rudzkich”!
27 marca, na łamach naszej gazety będzie można 

złożyć życzenia  z okazji Świąt Wielkanocnych.

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 (25 marca) do godz. 12.00. 

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

Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36, 
w godz. 8.00 – 15.00.

Powrót 
Stars of America 
do McDonald’s

Wielki powrót kanapek New York 
Beef Classic i Chicken Hawaii, a do 
tego frytki amerykańskie! 

Dziś ruszyła kolejna odsłona promo-
cji McDonald’s pod nazwą Stars Of 
America. Restauracje sieci oferują zna-
ne i lubiane przez polskich Klientów 
kanapki New York Beef Classic i Chic-
ken Hawaii. New York Beef Classic to 
klasyczny smak hamburgera w praw-
dziwie amerykańskim stylu. Na jego 
niepowtarzalny smak składają się dwa 
soczyste kotlety z mięsa wołowego, po-
między którymi złocą się pysznie rozto-
pione plasterki sera cheddar, a smak 
wzbogaca świeży pomidor i plasterki 
pikli. Wyrazistości dodają też musztar-
da i sos majonezowy oraz czerwona 
cebula. Całość jest podawana w mięk-
kiej bułce z sezamem.

Chicken Hawaii jest oryginalną ka-
napką o ciekawej kompozycji smako-
wej. To soczysty filet z piersi kurczaka 
z chrupiącą panierką, dwa plasterki se-
ra cheddar, pyszny grillowany ananas 
i sałata batawia. Kanapka podawana 
jest w owalnej bułce z sezamem.  
Kompozycji smakowej dopełnia sos 
śmietanowy.

Dodatkiem powracającym do McDo-
nald’s i świetnie podkreślającym smak 
nowych burgerów, są grubo krojone 
frytki amerykańskie.  

Produkty w promocji Stars of Ame-
rica to nie jedyna nowość. W menu 
McDonald’s debiutuje też Chikker. Jest 
to kanapka z mięsem z piersi kurczaka 
w złocistej, chrupiącej panierce w to-
warzystwie świeżej sałaty. Smaku do-
pełnia sos miodowo-musztardowy. Pro-
dukt dostępny jest jako sama kanapka 
oraz w ofercie 2forU, gdzie w atrakcyj-
niej cenie 5.50 zł można ją nabyć z por-
cją małych frytek. Dodatkowo przy za-
kupie McZestawu Powiększonego albo 
Chicken Box albo Sałatki Kurczak Pre-
mium goście restauracji McDonald’s 
otrzymają gratis wyjątkowy kubek 
McCafé.

Zapraszamy na fanpage McDonal-
d’s Polska – https://www.facebook.
com/McDonaldsPolska

Pani Helenie Świtała
szczere wyrazy współczucia i pokrzepienia

po śmierci 

MATKI
składają 

Koleżanki i Koledzy 
z Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani
Helenie Świtała

pracownikowi Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta
wyrazy szczerego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

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

Śląskiej-Bielszowicach przy ul. artura Grottgera z przeznaczeniem  
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 21.02.2013 r. za-
kończył 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 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. 
artura Grottgera, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1294/1193 o po-
wierzchni 942 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy 
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. 
nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część 
działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyj-
nym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7 oraz w księdze wieczy-
stej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. 
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/
LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1294/1193 
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast 
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o 
szerokości min. 6 m (symbol planu kdW). Zbywane działki położone są w sąsiedztwie za-
budowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami 
i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta 
posiada dojazd z drogi publicznej ul. Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 80.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta 

Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które 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 7.05.2013 r. 
dokonają wpłaty wadium w kwocie 4.000,00 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. Artura Grottgera” 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 rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy 
cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych 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 zwią-
zane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, za-
licza 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 przepad-
kowi 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 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 drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-

Bielszowicach przy ul. artura Grottgera z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 20.02.2013 r. za-
kończył 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 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. 
artura Grottgera, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1296/1193 o po-
wierzchni 707 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy 
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. 
nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część 
działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyj-
nym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7 oraz w księdze wieczy-
stej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. 
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/
LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1296/1193 
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast 
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie 
o szerokości min. 6 m (symbol planu kdW). Zbywane działki położone są w sąsiedztwie 
zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewa-
mi i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prosto-
kąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 60.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta 

Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które 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 8.05.2013 r. 
dokonają wpłaty wadium w kwocie 3.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, 
z dopiskiem „wadium – ul. Artura Grottgera” 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 rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy 
cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych 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 zwią-
zane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, za-
licza 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 przepad-
kowi 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 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.



– Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z zapasami?

– Zawsze byłem ruchliwym dziec-
kiem i na podwórku trenowałem nie-
mal wszystkie dyscypliny sportowe 
jakie istnieją. Na zapasy zaciągnął 
mnie mój kuzyn. Dobrze, że tam trafi-
łem.  Ta dyscyplina bardzo mi się 
spodobała. Zaczęło mi wszystko wy-
chodzić, na treningach czułem się do-
brze i dlatego zostałem przy zapasach.

– Ostatnio odniosłeś życiowy, 
można powiedzieć, sukces. Na 
igrzyskach olimpijskich w Londy-
nie wywalczyłeś brązowy medal. To 
było wyjątkowe przeżycie?

– Ten medal z pewnością jest wy-
jątkowy. To największe osiągnięcie 

w zapasach od 16 lat, a także moje 
największe osiągnięcie. Jedyne czego 
można chcieć więcej, to wyjazd na 
następne igrzyska olimpijskie i zdo-
bycie złota albo srebra.

– Planujesz wystąpić na kolej-
nych igrzyskach w Rio de Janeiro?

– Plany są, chociaż to jest daleka 
przyszłość. W sumie już za dwa lata są 
kwalifikacje olimpijskie na mistrzo-
stwach świata. Mistrzostwa Europy 
i mistrzostwa świata to jest aktualnie 
priorytet. Z roku na rok trzeba zdoby-
wać te trofea. Jeśli zdrowie dopisze, to 
prawdopodobnie na igrzyskach w Rio 
de Janeiro także się pojawię. 

– W Rudzie Śląskiej powstał 
Ośrodek Sportowego Szkolenia 

Brązowy medalista IO w Rudzie!

Zapasy

Młodzieży w zapasach. Myślisz, 
że warto realizować takie inicja-
tywy?

– Oczywiście, że tak. Tak samo 
mój trener Ryszard Wolny, stawia-
jąc na mnie w 2009 roku, postawił 
na młodzież. Wtedy zdobyłem 
pierwszy medal na Mistrzostwach 
Świata Juniorów w zapasach. 

– W Rudzie Śląskiej jest wielu za-
paśników zaczynających karierę. 
Co, jako doświadczony zawodnik, 
możesz im poradzić?

– Nie poddawajcie się i dążcie wy-
trwale do celu.

– Dziękuję za rozmowę.
Z Damianem Janikowskim roz-

mawiała Sandra Hajduk.

Wiadomości Rudzkie 13.03.2013  25www.wiadomoscirudzkie.plSpoRt

– Swoją przygodę ze sportem za-
czął Pan jako zawodnik. Skąd to za-
interesowanie piłką nożną?

– Połknąłem bakcyla od mojego ojca. 
W piłkę grał także mój brat Henryk, któ-
ry był ode mnie sześć lat starszy. Ojciec 
był piłkarzem i działaczem przedwojen-
nym. W latach 50. był kierownikiem 
sekcji piłkarskiej Slavii, a później wice-
prezesem klubu. Można więc powie-
dzieć, że poszedłem jego śladami. W pił-
kę grał także mój wujek. Natomiast mo-
ja kariera sportowa to początki lat 50. 
Występowałem w sumie jako trampkarz, 
junior, senior i oldboy. Następnie zosta-

łem działaczem. Przez trzy kadencje by-
łem wiceprezesem klubu. Później zosta-
łem kierownikiem sekcji zapaśniczej. 
Następnie przez pięć kadencji, czyli 20 
lat, piastowałem stanowisko prezesa 
klubu Slavia Ruda Śląska.

– Był Pan także kierownikiem sek-
cji zapaśniczej. Dla piłkarza to chyba 
zupełnie inny świat…

– W 1992 roku zostałem zastąpiony 
jako prezes przez Jerzego Raduckiego 
i Janusza Gazdę. Mnie poproszono 
o pomoc i ratunek sekcji zapaśniczej, 
ponieważ duża ilość zapaśników i tre-
nerów wyjechała wówczas na stałe do 

Ramię w ramię ze Slavią od 60 lat

Sportowy jubileusz

Niemiec. Musiałem się nauczyć wszyst-
kich zasad, jakie obowiązywały w za-
pasach, ale dzięki tej dyscyplinie moż-
na powiedzieć, że zwiedziłem całą Eu-
ropę. Ta sekcja stała się wiodąca, miała 
priorytet. Postawiliśmy na młodzież. 
Tu wyrósł Adrian Hajduk i Tomasz Jon-
kisz. Założyliśmy także sekcję kobiecą, 
która również odnosi duże sukcesy.

– Gdy obejmował Pan stanowisko 
prezesa, czy przypuszczał Pan, że bę-
dzie piastował to stanowisko przez 
tyle lat?

– Nie myślałem, że prezesem będę 
tyle lat, ale towarzyszyła mi olbrzymia 

satysfakcja. Czułem, że jestem potrzeb-
ny ludziom, że ludzie mnie szanują nie 
tylko jako zawodnika, ale także jako tego 
prowadzącego, który jest w stanie coś 
dla nich zrobić. Jeśli chodzi o Slavię, to 
pobiłem w niej swoisty rekord. Od 60 lat 
jestem związany z jednym i tym samym 
klubem. Zaczynałem jako trampkarz, 
a kończę jako prezes. Jestem prezesem 
honorowym. Ten tytuł nadano mi jedno-
głośnie. Chciałbym, aby ktoś pobił mój 
rekord. Liczę w tej kwestii na mojego 
następcę, Dariusza Dobiecha, byłego 
kierownika sekcji piłkarskiej, który tak-
że grał w naszym klubie. Może on pobije 
ten rekord.

– Poświęcił Pan dużą część swojego 
życia Slavii. Jakie jest Pana najwięk-
sze marzenie związane z tym klubem?

– Chciałbym, aby stadion i drużyna 
były na poziomie pierwszej ligi. Aby 
aktor dobrze wypadł, to musi znajdo-
wać się na odpowiedniej scenie.

– Dziękuję za rozmowę.
Z Bernardem Jaroszem rozma-

wiała Sandra Hajduk.

Damian Janikowski już myśli o kolejnych igrzyskach w Rio. 

REKLAMA

O Damianie Janikowskim usłyszał cały świat w sierpniu zeszłego roku, gdy wywalczył brązowy medal igrzysk olimpijskich. Ten niezwykle utalentowany za-
paśnik był gościem specjalnym naszej gali podsumowującej XX Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku 2012. Przy okazji zapytaliśmy go o to, jak narodziła się 
jego miłość do zapasów i jaki jest klucz do sukcesów w tej dyscyplinie sportu. 

Jego życie kręci się wokół jednego klubu – jest z nim związany od 60 lat. Chociaż aktualnie pełni funkcję prezesa honorowego, to do dzi-
siaj można go zobaczyć na meczach ligowych i sparingach, gdzie wnikliwym okiem obserwuje, jak radzą sobie zawodnicy jego ukochanego 
klubu. Bernard Jarosz zaczynał swoją przygodę z piłką nożną jako trampkarz, a kończy jako prezes honorowy. „Wiadomościom Rudzkim” 
opowiedział o swojej ciągnącej się do dzisiaj sportowej przygodzie ze Slavią.

W trakcie gali podsumowującej XX 
Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku 
2012 Bernard Jarosz odebrał specjal-
ną nagrodę.

Górnik Zabrze

Górnik Zabrze przegrał przed wła-
sną publicznością 0:1 z Lechem Po-
znań. W 63 minucie sędzia dopatrzył 
się zagrania ręką Gancarczyka i po-
dyktował karny dla Lecha. Pewnie 
wykorzystał go Wołąkiewicz. W 90 
minucie przed szansą na wyrównanie 
wyniku stanął Nakoulma, jednak nie 
wykorzystał on rzutu karnego. 

Adam Nawałka (trener Górnika 
Zabrze): – Ta porażka bardzo boli. 
Tym bardziej, że był to bardzo wy-
równany mecz. Pierwsza połowa na-
leżała do nas, ale nie potrafiliśmy 
przenieść posiadania piłki na sku-
teczność. Brakowało nam jakości 
w rozegraniu piłki, tuż po odbiorze. 
Pressing działał dobrze. To co było 
najbardziej wyraziste w tym spotka-
niu, to kuriozalna stracona bramka. 
Nie będę komentował pracy sędzie-
go, ale chcę powiedzieć, że pewien 
margines błędów istnieje. Należy się 
zastanowić nad celowością wprowa-
dzania dodatkowych sędziów za 
bramkami. Oni mają pomagać przy 
kontrowersjach...

Seweryn Gancarczyk (obrońca 
Górnika Zabrze): – Jestem bardzo 
zły. Nie tak wyobrażaliśmy sobie 
ten mecz. Zależało nam, aby zreha-
bilitować się po porażce z Jagiello-
nią Białystok. Jeśli chodzi o rzut 
karny dla Lecha, piłka nie odbiła 
się od mojej ręki, pokazywałem na-
wet sędziemu ślad piłki na koszulce. 
Arbiter podjął jednak taką decyzję, 
a nie inną. Szkoda.

Ireneusz Jeleń (napastnik Gór-
nika Zabrze): – Bardzo się cieszę, 
żę spełniło się moje marzenie i za-
debiutowałem w drużynie, której 
kibicuję od lat. Szkoda tylko, że te-
go meczu nie będę wspominał naj-
lepiej. Przebywałem na boisku 20 
minut, wszedłem wspólnie z Preju-
cem Nakoulmą i Krzysiem Mączyń-
skim. Oczekiwania były na pewno 
duże, ale niestety, nie udało się. Na-
sze ambicje zostały jednak bardzo 
podrażnione, także na Legię poje-
dziemy bardzo zmobilizowani.
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Rugbiści dla pań

Rugby – Dzień Kobiet

– Chcieliśmy w ten szczególny dzień zor-
ganizować coś dla pań. Jako że jesteśmy 
klubem sportowym, to oczywiście pomyśle-
liśmy o połączeniu Dnia Kobiet ze sportem. 
Trudno byłoby rozegrać mecz rugby. Pomy-
śleliśmy więc o zumbie. Ona jest na topie, 
a w dodatku dziewczyny świetnie się przy 
tym bawią – tłumaczy Paweł Łętowski, tre-
ner Igloo Rugby Club Ruda Śląska. Zaję-
cia zumby to niejedyny sposób, w jaki 
rudzcy rugbiści umilili to wyjątkowe świę-
to kobietom. Wcześniej, w jednym z rudz-
kich centrów handlowych, obdarowywali 
kobiety kwiatami.

– Sportowcy z naszego klubu rozda-
wali dzisiaj paniom kwiaty. Wyszli oni do 

kobiet. Chcieliśmy się w ten sposób zbli-
żyć do rudzkiego społeczeństwa. Myślę, 
że udało nam się to zrobić. Panie były 
bardzo zaskoczone i zadowolone. My je-
steśmy stosunkowo młodym klubem, dla-
tego staramy się wychodzić z różnymi 
inicjatywami do mieszkańców, aby wszy-
scy wiedzieli, że jesteśmy obok nich – do-
dał.

Paniom pomysł spędzenia wieczoru 
w rytmie zumby przypadł do gustu. 

– O tym, że rugbiści organizują takie 
zajęcia zumby, dowiedziałam się z Face-
booka. Kolega wysłał mi zaproszenie na 
wydarzenie. Nigdy wcześniej nie byłam 
na zumbie. Wiem, że jest to sport w dużej 

Zajęcia zumby zorganizowane przez rugbistów były okazją dla pań na miłe i aktywne spędzenie ich święta.

mierze związany z tańcem, więc uzna-
łam, że Dzień Kobiet jest dobrym mo-
mentem na to, by spróbować czegoś no-
wego – mówiła Agnieszka Wieczorek, 
uczestniczka zajęć.

Dodatkowo wśród przybyłych na za-
jęcia kobiet rozlosowano atrakcyjne na-
grody. Dwie z nich wygrały masaż, który 
wykonają posiadający uprawnienia w tej 
dziedzinie rugbiści. Można było także 
wygrać piłkę do rugby i klubową koszul-
kę. W ten wyjątkowy wieczór wszystkim 
towarzyszył uśmiech i dobra zabawa.

Jak zapewniają rudzcy rugbiści, przy 
kolejnych równie ciekawych inicjaty-
wach jeszcze się spotkamy.

O paniach w dniu ich święta pomyśleli także zawodnicy Igloo Rugby Club Ruda Śląska. Rugbiści nie tylko wyszli do pań z kwiatami, ale także przygotowali 
dla nich pełen atrakcji wieczór w rytmie zumby.

Zwycięstwo w piętnastkę

Rugby – spotkanie sparingowe

IGLOO Rugby Club Ruda Śląska rozpoczął sezon od test-meczu z AZS UZ Rugby Club Zielona Góra. Rudzcy rugbiści kon-
centrują się obecnie na grze w olimpijską odmianę rugby (czyli w rugby 7-osobowe) w Polskiej Lidze Rugby 7, ale chcą także 
rozwijać się w jej tradycyjnej, 15-osobowej odmianie. To właśnie w „piętnastki” zagrano z drużyną z Zielonej Góry. 

Rudzianie dali się zaskoczyć w pierw-
szych minutach meczu i od czwartej mi-
nuty przegrywali 0:7. Jednak jedna 
z niewielu w tym meczu akcji przepro-
wadzonych do końca przez zawodników 
ataku, dziesięć minut później przyniosła 
gospodarzom 5 pkt. po przyłożeniu Blo-
ka. Chwilę później, 3 pkt. dla IGLOO z kar-
nego dodał Płusa, a jeszcze przed prze-
rwą kolejne przyłożenie dla rudzian 
zdobył Gawron.

W drugiej odsłonie zielonogórzanie 
gonili wynik, zmniejszając go po wzor-
cowej akcji ataku na 12:13, jednak od-
powiedź debiutującego w zespole 
IGLOO RC Jakuba Mańkowskiego dała 
kolejne przyłożenie i 5 pkt. gospoda-
rzom. Krótko przed końcem AZS dodaje 
swoje 5 pkt., ale kopiący podwyższenie 
po przyłożeniu łącznik młyna zielono-
górzan pudłuje. Wygrana IGLOO RC 
staje się faktem, co jest sporą niespo-
dzianką, biorąc także pod uwagę fakt, że 
był to tylko mecz sparingowy. 

IGLOO Rugby Club Ruda Śląska – AZS 
UZ Rugby Club Zielona Góra 18:17 (13:7)

Skład IGLOO Rugby Club Ruda 
Śląska: MŁYN: Wojciech Krystek, 
Mateusz Nowak, Łukasz Jackowiec, 
Jan Muc, Rafał Szaciłowski, Marcel 
Gawron, Patryk Maniecki, Dawid 
Mańkowski; łącznicy: Paweł Łętow-
ski, Mateusz Magner; ATAK: Paweł 
Siwula, Michał Jackowiec, Dawid 
Blok, Patryk Kołodziej, Marcel Ja-
nuszkiewicz; REZERWOWI: Łu-
kasz Fura, Aleksander Oleszczuk, 
Adam Mazela, Sławomir Mrozek, 

Paweł Pepliński, Jakub Mańkowski, 
Artur Stankiewicz, Krzysztof Płusa, 
Michał Pawlik, Michał Jurczyński, 
Marcin Mucha, Jakub Przybylski, 
Roeland Oost, Mateusz Powała. 
TRENERZY: Paweł Łętowski 
i Wojciech Borys.

Punkty dla RCRŚL – Dawid 
Blok, Marcel Gawron, Jakub 
Mańkowski po 5 pkt. ( 3 x 1 przy-
łożenie), Karzysztof Płusa 3 pkt 
(1 x rzut karny).

Rugbiści IGLOO Rugby Club Ruda Śl. próbują swoich sił w odmianie 15-osobowej. Foto: Arch.

Zapasy

Sukcesy dzieci i kadetów na rudzkich matach

W grupie DZIECI medale dla 
Slavii zdobywali: Złote: Nicol Wie-
zner, Denis Krzykowski, Paulina 
Danisz, Hubert Szaraniec, Klau-
diusz Marchwacz; Srebrne: Piotr 
Strzelecki, Klaudiusz Wiezner, De-
nis Kwiatkowski, Kamila Czapla, 
Jakub Czerczak; Brązowe: Kamil 
Watoła, Rafał Mosgalik, Gaetano 
Alfano, Tomasz Czarnota, Jakub 
Ulfik, Filip Machina.

KADECI: Złote: Bartosz Sza-
łowski, Tomasz Kitel, Kamil Krze-
wina, Adrian Drobina i Denis Gór-
niak; Srebrne: Jacek Kupniewski, 
Kamil Huda, Dawid Strzałka, Rafał 
Danisz, Korneliusz Janeczko, Da-
wid Grygiel; Brązowe: Dominik 
Maczan, Grzegorz Twardowski, 
Fabian Boniecki, Dariusz Góźdź.

W sumie zawodnicy rudzkiego 
klubu zdobyli 31 medali: dziesięć 
złotych, jedenaście srebrnych i dzie-
sięć brązowych.

Dla kadetów mistrzostwa Śląska 
były sprawdzianem generalnym 
przed Pucharem Polski, który roze-
grany zostanie w przyszły weekend 
w Brzegu Dolnym.

W rudzkich zawodach wystar-
towali również klasycy z Rudz-
kiej Pogoni. W kategorii wieko-
wej Dzieci złote medale wywal-
czyli: Mateusz Skiba (32 kg), 
Mateusz Nadulski (53 kg) oraz 
Kamil Zakrzewski (76 kg). 
Srebrny medal w kategorii 38 
kg wywalczył Marcin Cylok. 
W Juniorach złoto zdobył Ma-
rek Noga.

REKLAMA

– Staramy się wraz z organizacjami 
związanymi z Rudą Śląską, prowadzić 
szeroko zakrojone działania. Mogę za-
powiedzieć, że już niedługo na pewno 

wyjdziemy z nowymi inicjatywami z zu-
pełnie innych dziedzin – zapowiada 
Paweł Łętowski. A my trzymamy go za 
słowo!

W sobotę 9 marca w Rudzie Śląskiej odbyły się Mistrzostwa 
Śląska Dzieci i Kadetów w zapasach w stylu wolnym. Do ry-
walizacji na rudzkich matach przystąpiły ekipy: CSiR Dąbrowa 
Górnicza, MOSM Tychy, LKS Dąb Brzeźnica, UKS Grapler Bie-
ruń, KS Pogoń Ruda Śląska i ZKS SLAVIA Ruda Śląska. Za-
wody, już tradycyjnie, przebiegały pod dyktando gospodarzy, 
zarówno w grupie dzieci, jak i kadetów.



Kalendarzyk kibica:
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Futsal – Puchar Śląska  w futsalu w kategorii U19

Puchar Śląska dla Gwiazdy
Zespół Gwiazdy Ruda Śląska ty-

dzień wcześniej został wicemi-
strzem Śląska, zajmując drugie 
miejsce w Regionalnej Lidze Ju-
niorów. Podopieczni Tomasza Kli-
masa powalczą więc o medale mi-
strzostw Polski, bowiem wysokie 
miejsce w lidze spowodowało 
awans do turnieju finałowego. 

Skład Gwiazdy w turnieju 
o Puchar Śląska - Mężyk, Woj-
tyczka, Polczyk, Szol, Białek, 
Wawrzyniak, Hiszpański, Piasec-
ki, Smuda, Dąbrowski,

Organizatorem turnieju był Wy-
dział Futsalu Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej oraz TKKF Knurów.

Komplet wyników
Stal Zabrze – TKKF Knurów 5-3, 

Rekord – GKS Tychy 5-0, Stal Za-
brze – Gwiazda 1-3,  Rekord – TKKF 
Knurów 2-1, GKS Tychy – Gwiazda 
1-4, Rekord – Stal Zabrze 1-2, GKS 
Tychy – TKKF Knurów 1-2, Rekord 
– Gwiazda 0-0, Stal Zabrze – GKS 

Tychy 2-0, TKKF Knurów – Gwiaz-
da 2-3

Tabela
1. Gwiazda 4 10 10-4
2. Stal Zabrze 4 9 10-7
3. Rekord 4 7 8-4
4. Knurów 4 3 8-11

Zespół Gwiazdy Ruda Śląska zdobył Puchar Śląska w futsalu w kategorii U19. Turniej 
odbył się w sobotę 9 marca w hali MOSiR-u w Knurowie. Pięć zespołów rywalizowało 
systemem każdy z każdym. Dla ekip z Rudy Śląskiej, Zabrza i Bielska – Białej był to 
jeden z ostatnich elementów przygotowań do marcowych finałów Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski w futsalu, które odbędą się w Chrzanowie.

Futsal – ekstraklasa

Początek spotkania należał do przy-
jezdnych – to oni stwarzali zagrożenie 
pod bramką rudzian. Jednak strzały 
przez nich oddawane były niecelne 
bądź dobrze interweniował Rafał 
Krzyśka. W czwartej minucie spotkania 
rudzianie przeprowadzili pierwszą 
składną akcję i zakończyła się ona peł-
nym sukcesem – z podania Adama Jon-
czyka skorzystał Bartosz Siadul i dał 
prowadzenie Gwieździe. Taki stan rze-
czy trwał dwie minuty. Po strzale jed-

nego z zawodników Clearexu piłka 
przeleciała między nogami Piaseckiego 
i wpadła do bramki Gwiazdy. Rudzia-
nie ponownie wyszli na prowadzenie w 
dziewiątej minucie spotkania, kiedy to 
po raz kolejny do bramki rywali trafił 
Bartosz Siadul. Przed przerwą Gwiazda 
zdołała zwiększyć przewagę – najpierw 
w 19 minucie w sytuacji sam na sam z 
bramkarzem Clearexu znalazł się Adam 
Jonczyk i wykorzystał swoją szansę, 
następnie w 20 minucie po raz trzeci do 

Kolejny wicelider uległ Gwieździe

Kolejny wicelider pożegnał się z punktami w Rudzie Śląskiej. W sobotę przed własną publicznością Gwiazda Ruda Śląska pokonała w derbowym pojedynku 
Clearex Chorzów 7:2. Bohaterem spotkania stał się Bartosz Siadul, który na listę strzelców wpisał się pięciokrotnie.

bramki chorzowian trafił Bartosz Sia-
dul, który wykorzystał podanie od znaj-
dującego się z lewej strony boiska Ada-
ma Jonczyka. Na przerwę Gwiazda 
schodziła prowadząc 4:1.

Po przerwie dużo było gry z kontry, 
jednak przez dłuższy czas żadnej z ak-
cji nie udawało się wykończyć bramką. 
W końcu chorzowianie zdecydowali się 
na grę z lotnym bramkarzem. Wykorzy-
stali to rudzianie – w 32 minucie z wła-
snej połowy do pustej bramki przyjezd-

nych trafił Adam Jonczyk. W 37 minu-
cie goście zdołali strzelić drugą w tym 
spotkaniu bramkę – po pierwszym ude-
rzeniu piłka odbiła się od słupka, jed-
nak wobec dobitki Mariusza Segeta 
Rafał Krzyśka był bezradny. Odpo-
wiedź Gwiazdy była ekspresowa, bo-
wiem 15 sekund później Bartosz Siadul 
odebrał piłkę jednemu z chorzowian i 
bez problemu pokonał ich golkipera. 
Zaś niecałe 30 sekund później strzałem 
na dłuższy słupek umieścił piłkę w siat-

Sport szkolny – Zawody Rejonowe w Siatkówce Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych

Udział w turnieju był elementem przygotowania do marcowych finałów Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w futsalu. .

Futsal – ekstraklasa:
16 marca, godz. 18.00 Gwiazda Ruda Śląska – GKS Futsal Tychy

Piłka ręczna – II liga mężczyzn:
16 marca, sobota, SPR Wisła Sandomierz – SPR Grunwald

Piłka ręczna – II liga kobiet:
16 marca, sobota, Start Michałkowice – Zgoda Ruda Śląska

Piłka nożna – sparingi:
16 marca, sobota, godz. 11.00 Grunwald Ruda Śląska – GTS Bojszowy

16 marca, sobota, Urania Ruda Śląska – Orzeł Nakło Śląskie
Tenis stołowy:

15 marca, piątek, godz. 18.00 UKS Halembianka 2001 Ruda Śl – LKS 
Lesznianka Leszna Górna

15 marca, piątek, SKS LUKS Nysa – UKS Wolej Ruda Śl.

Pozostałe wyniki:
Grunwald Ruda Śląska – Czarni-Góral

Żywiec 6:0
Bramki dla Grunwaldu: Szczygieł, Kot, 

Szpoton, Stawowy, Ciołek, Gruchalski.
Grunwald Ruda Śląska: Bolik (46’ Lamlih) 

- Zuga (56’ Grzesiak), Jarczyk, Szczygieł - 
Szpoton, Maciongowski - Ciołek, Dreszer (46’ 
Stawowy), Szczypior - Zawodnik testowany 

(25’ Gruchalski), Kot; Trener: Teodor Wawocz-
ny, II trener: Jacek Bratek.

Slavia Ruda Śląska – Polonia Łaziska
Górne 0:0

KS Slavia Ruda Śląska: Franke - Szymań-
ski (Bocian), Pawlak, Skorupski (Brylczak), 

Moritz - Gancarczyk (Foryś), Met, Rejmanow-
ski M (Piecha), Koseła (Witor) - Zalewski (Ku-

dełko). Trener: Roman Cegiełka.
Urania Ruda Śląska – AKS Mikołów 1:2 

(1:0)
Bramka dla Uranii: Baron

Urania Ruda Śląska: Pardela, Baran, Jań-
czak, Gabryś, Grzesik, Mikusz, Baron, Kornas, 

Zalewski, Musiał, Oczko. Trener: Stanisław 
REKLAMA

ce Bartosz Siadul, ustalając tym samym 
wynik meczu na 7:2.

Gwiazda Ruda Śląska – Clearex 
Chorzów 7:2 (4:1)

Gwiazda Ruda Śląska: Rafał 
Krzyśka, Daniel Mężyk – Marek Bu-
gański, Adam Jonczyk, Paweł Mar-
tyn, Szymon Łuszczek, Mateusz 
Omylak, Mateusz Krzymiński, Ad-
rian Zabłocki, Bartosz Siadul, 
Krzysztof Piskorz. 

Trener: Rafał Krzyśka

5. GKS Tychy 4 0 2-13
Najlepszy zawodnik turnieju – 

Tymoteusz Tankowski (Zabrze)
Najlepszy bramkarz – Daniel 

Mężyk (Gwiazda)
Najskuteczniejszy zawodnik – 

Łukasz Michalski (Knurów) 

Regionalne niepowodzenie
W piątek 8 marca w hali MOSiR-u w No-

wym Bytomiu rozegrane zostały Zawody Re-
jonowe w Siatkówce Chłopców Szkół Ponad-
gimnazjalnych. Zmierzyły się w nich dwie 
szkoły – aktualny Mistrz Rudy Śląskiej Szkół 
Ponadgimnazjalnych w siatkówce chłopców 
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 oraz 
Zespół Szkół nr 3 z Zabrza. W tym pojedynku 
lepsi okazali się być zabrzanie.

Rudzianom udało się wygrać tylko 
w pierwszym secie (25:19). Później coraz le-
piej radzili sobie zabrzanie. Drugi set wygrali 
oni 18:25. W tie-breaku zaś pokonali rudzian 
11:15.

– Mimo wszystko jesteśmy zadowoleni. 
Chłopcy wygrali etap miejski, chociaż wydawa-
ło nam się, że w tym roku będzie o to wyjątkowo 
ciężko. Zakwalifikowali się na zawody rejono-
we. Dzisiaj bardzo ładnie zagrali zagrywką, 
czego nie było na zawodach miejskich. Niestety 
to nie wystarczyło, ale za rok znów będziemy 
próbować – mówi Bożena Loda-Fila, organiza-
torka zawodów.

Skład drużyny: Wojciech Molenda, Ka-
mil Ostrowski, Mateusz Podolski, Dawid 
Synowski, Karol Sroka, Kamil Kinder, Grze-
gorz Możdżonek, Seweryn Gaca

Opiekun: Bożena Loda-Fila

Mikusz.
Górnik II Zabrze 4-2 (3-0) Wawel Wirek 

Bramki dla Wawelu: Pyc, Kałużny G.
Tenis stołowy – II liga:

LKS Rój Żory – UKS Halembianka 2001 
Ruda Śl. 2:8

LUKS MGOKSiR Korfantów – UKS Wolej 
Ruda Śl. 8:2

Trzy medale 
zapaśników Pogoni
W dniach 1-3.03.2013 w Poznaniu odbył się Puchar 

Polski kadetów w stylu klasycznym. Bardzo dobrze spi-
sali się zawodnicy Rudzkiej Pogoni, którzy zdobyli trzy 
medale. Złoto w kategorii 85 kg wywalczył Filip 
Chrząszcz. Brązowe medale wywalczyli Marek Noga w 
kategorii wagowej 76 oraz Mateusz Kareciński w wadze 
100 kg. Pogoń zdobyła 5 miejsce w klasyfikacji klubo-
wej najlepsze spośród klubów z województwa śląskiego. 
Zawody reprezentowały wszystkie kluby z Polski, tym 
większy sukces naszych klasyków.Wszyscy wymienni 
zawodnicy mają szansę reprezentować nas w czerwco-
wych mistrzostwach Europy.
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